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1 | IKV's strategi på en side
På Institut for Kulturvidenskaber arbejder vi med humanistisk forskning, uddannelse og formidling til
gavn for samfundet og for at skabe verdensoplyste studerende og medborgere. Sammen med resten
af universitetet arbejder vi for og med FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling og udnytter vores
unikke position som forskere i og formidlere af menneskevidenskaberne. Instituttet bygger på fem

Mission

grundfagligheder: filosofi, kulturstudier, litteraturstudier, medievidenskab og uddannelsesvidenskab.

•

Vores forskning og uddannelser er på højt internationalt niveau

•

Vi giver de studerende humanvidenskabelige kompetencer og forbereder dem
til arbejdsmarkedet

•

Vi bidrager til samfundets udvikling og skaber værdi i samarbejde med
eksterne aktører

•

Vi formidler vores kundskaber og resultater til offentligheden

•

Vi driver vores administration med professionalisme og effektivitet

•

Vi bidrager til en mere bæredygtig verden ved at fokusere på måden, vi drifter
på

•

Vi har plads til diversitet, hvad angår køn, race, politik m.m, og vi fremmer
stærke og rummelige arbejdsfællesskaber

FORSKNINGSSTRATEGISK
FOKUS
1.

4

Kultur, teknologi og medier

UDDANNELSES- OG EFTER-/
VIDEREUDDANNELSESFOKUS
1.

Nærhed mellem studerende, forskere og
omverden

2. Kvalitet og udvikling i uddannelse
og professioner

2. Uddannelse for en mere bæredygtig verden

3. Sundhed, trivsel og velfærd

3. Faglighed og erhvervsparathed

4. Ulighed, mangfoldighed og
retfærdighed

4. Opretholdelse af en bred og økonomisk bæredygtig uddannelsesportefølje

5. Kulturarv og historiebevidsthed

5. Unikke uddannelsesprofiler og tiltrækning af gode
studerende

6. Grøn omstilling og bæredygtighed

6. Flere efter-/videreuddannelsesaktiviteter
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2 | Præambel
Følgende dokument er først og fremmest en vision, som udstikker rammerne for, hvordan vores
institut fremover skal se ud kvalitativt, og hvilke indsats- og opmærksomhedsområder vi vægter.
Af respekt for instituttets faglige diversitet, som er en styrke, skal visionen således være en ramme
om mere konkret udformede handleplaner, som udstikkes og implementeres løbende fremover.
Visionen har været foreholdt en bred kreds af faggrupper, studieledere, forskningsgrupper, råd og
udvalg. Det er institutrådet og institutlederen, der har samlet trådene til det endelige dokument.

3 | Om Institut for Kulturvidenskaber
På Institut for Kulturvidenskaber arbejder vi på at skabe verdensoplyste medborgere. Vores studerende skal møde miljøer båret af en målrettet, innovativ og unik balance mellem tvær- og kernefaglighed på højt internationalt niveau. Derfor arbejder vi aktivt på at understøtte udvikling af fag,
nytænkning af forskning og etablering af initiativer, som er til gavn og nytte for vores kolleger, de
studerende og det omkringliggende samfund. Sammen med resten af universitetet arbejder vi for
og med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Forsknings- og uddannelsesaktiviteterne ved instituttet kendetegnes ved et bredt, nuanceret og
kritisk fokus på kultur i brug: på produktion af kultur i forskellige sfærer og hermed på menneskets
kulturelle aftryk og handlinger, dets identitet, relationer og historier. Igennem det humanvidenskabelige, undersøgende, kontekstualiserende og kritiske perspektiv på menneskets vilkår og virkelighed bidrager vi til samfundets udvikling og skaber værdi i dialog med relevante aktører.
I 2021-24 skal instituttet fortsat bygge broer mellem universitet og praksis ved at udvikle de mange
stærke forbindelser til omverdenen, både i forskning, uddannelse og formidling. Institut for Kulturvidenskaber undersøger og er en del af samfundet, og derfor skal dets aktiviteter også virke
i og for samfundet.
Instituttet bygger på fem grundfagligheder: filosofi, kulturstudier, litteraturstudier, medievidenskab
og uddannelsesvidenskab. Vi dyrker både det kernefaglige og det tværfaglige såvel som den teoriudviklende og den anvendte forskning. Vi stræber efter at forberede vores studerende til arbejdsmarkedet ved at give dem både kernefaglige, tværfaglige og generelle kompetencer.
Vi efterstræber, at såvel vores forskning som vores uddannelser bidrager til en bedre forståelse af
nogle af de afgørende, komplekse udfordringer, vores samfund og kultur står overfor. Vi medvirker
til udviklingen af nye og innovative løsningsstrategier for de aktuelle og kommende udfordringer.
Vi imødekommer omverdenens interesse i universitetets aktiviteter og samarbejder med eksterne
interessenter i vores skabelse af viden, ligesom vi gerne formidler vores kundskaber og resultater
til såvel særligt interesserede som til en bredere offentlighed. Vores forskere er profilerede i medierne og har sæde i centrale udvalg, bestyrelser og faglige organisationer, og vi huser en stærk
portefølje af efter-/videreuddannelsesaktiviteter.
Vi driver vores administration med professionalisme og effektivitet og sikrer kompetent opgavevaretagelse i relation til de forsknings- og uddannelsesmæssige indsatser. For at bidrage til en mere
bæredygtig verden vil vi have fokus på instituttets daglige drift, herunder rejse- og ressourceforbrug.
Vores virke beror på gensidig respekt mellem fagligheder og personalegrupper. Instituttet har plads
til forskellighed, og vi baserer vores fælles indsats på tillid til kollegerne og fleksibilitet i forhold til
opgaveløsningen. Herigennem fremmer vi stærke og rummelige arbejdsfællesskaber.
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4 | Forskningsstrategisk fokus 2021-24
Igennem vores forsknings- og uddannelsesaktiviteter bidrager vi til universitetets overordnede
indsats i relation til FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling. Vi har spidskompetencer inden
for områder som uddannelseskvalitet, ligestilling og ulighed relateret til køn og minoriteter, kulturarv
og naturforståelse samt sundhed, trivsel og velfærd. Vi indgår i samarbejder med universitetets
øvrige fakulteter i udviklingen af innovative løsninger til gavn for en bæredygtig verden. Vi arbejder
i bevidsthed om, at komplekse problemstillinger kræver såvel faglig dybde som fælles indsats, hvis
de skal løses. Vores forskning er interdisciplinær, og vi vil øge samarbejdet med andre fakulteter og
eksterne partnere.
Vores humanistiske forskning stræber efter at bidrage afgørende til forståelsen og løsningen af
aktuelle udfordringer, ikke mindst i kraft af humanioras historisk-analytiske dybde og den kulturelle
forståelse for aktuelle og kommende udfordringer. Vi har gode erfaringer med ansøgning om eksterne midler til forskning, og vi arbejder fortsat på at forøge hjemtaget, blandt andet ved at styrke
det interne samarbejde omkring ansøgningsprocessen.
I perioden 2021-24 vil følgende strategiske temaer være i fokus (i vilkårlig rækkefølge):

Kultur, teknologi og medier
Et tema for forskerne på IKV i perioden er kulturens samspil med teknologi og medier i et historisk
såvel som samtidigt perspektiv. Vi vil undersøge, hvordan det kulturelle og æstetiske felt bliver
formet af og selv former en række teknologier og medier. Emnet vil blive grebet an fra forskellige
vinkler, både teoretisk og analytisk-empirisk. Vores forskning omfatter også en bredere kultur- og
idéhistorisk tilgang, som undersøger de forestillinger, diskurser, kulturelle vaner, politiske strategier,
vidensformer og etiske problematikker, som omgiver og er foldet ind i de konkrete teknologiske og
medierede systemer. Mere specifikt vil vi undersøge emner som digitalisering, kunstig intelligens,
overvågning, dataficering, computerspil, krig og æstetik, det antropocæne, kreativitet i manuskriptudvikling og medieteknologiers påvirkning af individuel og kollektiv erindring.

Kvalitet og udvikling i uddannelse og professioner
Spørgsmål om kvalitet og udvikling i uddannelse og professioner står centralt i offentlige debatter
og spiller en afgørende rolle i aktuel uddannelsesforskning. IKV vil med sine uddannelsesvidenskabelige og pædagogiske forskningsmiljøer undersøge kvalitet og udvikling i relation til aktuelle udfordringer som mangfoldighed, bæredygtighed, medborgerskab, demokrati, dannelse, faglig ledelse
og professionsetik. Tilgangsvinklen er både historisk og aktualiserende, bl.a. ud fra en interesse
for, hvordan kvalitet konkret erfares i undervisning og i pædagogiske praksisser. Men også med
en interesse for, hvordan kvalitet og udvikling kan tænkes teoretisk, normativt og politisk. Gennem
inddragelse af uddannelsessektorens mange aktører er det hensigten at fremme en forskning, der
nuancerer og udvider forståelsen af kvalitet og udvikling i uddannelse og professioner til gavn for
praksis.

Sundhed, trivsel og velfærd
IKV vil udvikle nye interdisciplinære forskningssamarbejder, der skal bidrage til en forståelse af
sundhed og trivsel på tværs af sektorer og over hele livsforløb. Herunder vil vi hjælpe til med at
skabe større sammenhæng i sundhedsvæsenet og forstå og modvirke ulighed i sundhed og kommunikationsudfordringer på tværs af sociale, kulturelle og sproglige forskelle. Instituttets forskning
vil sætte fokus på relationer mellem mennesker og teknologi og på kulturelle og værdimæssige
forudsætninger for sundhed. I samarbejde med medicinsk og samfundsvidenskabelig forskning og
med afsæt i humanistiske perspektiver fra kulturanalyse, æstetik, litteratur- og medievidenskab,
erkendelsesteori og etik er målet at udvikle nye metoder og teorier og muliggøre en mere nuanceret og kritisk tilgang til trivsel, sundhed og sundhedskommunikation. Der vil i forskningen blive lagt
vægt på inddragelse af borgere og af sundhedsprofessionelle fra forskellige sektorer.
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Ulighed, mangfoldighed og retfærdighed
Forskningen på IKV vil beskæftige sig med ulighed, mangfoldighed og retfærdighed både som
genstandsfelter og som kritisk analytiske begreber og kategorier for humanistisk forskning, såvel
enkelt- som tværfagligt (fx i forhold til uddannelse, migration, prekarisering, neoliberale styringsmekanismer, klasseskel, køn, seksualiteter, sundhed, klima, velfærd, alder etc.). En overordnet
ambition er at arbejde for større forståelse af temaernes kompleksitet. De tre temaer har et fokus
på forskelle tilfælles, og vi tilstræber at udvikle nye metoder til at udforske disse forskelle. Dertil
udforskes forskellige indikatorer for og måder at begrebsliggøre og repræsentere temaerne på.
Dette sker både i tæt samarbejde mellem IKV's forskere og ved inddragelse af eksterne aktører og
institutioner.

Kulturarv og historiebevidsthed
På Institut for Kulturvidenskaber forskes der i en bred vifte af historiske emner, herunder primært
den nationale og globale kulturarv. Med baggrund i refleksive tilgange som kritiske kulturarvstudier
og erindringstudier og med anvendelse af såvel nye digitale metoder som klassiske hermeneutiske
tilgangsvinkler vil vi analysere brugen af fortiden i politiske, kulturelle og æstetiske sammenhænge,
dens formidling i museer og andre bevaringsinstitutioner samt præmisserne for historisk forståelse.

Grøn omstilling og bæredygtighed
IPCC's seneste klimarapport dokumenterer det akutte behov for at grøn omstilling. Vi står fast på
det humanvidenskabelige perspektivs betydning for at møde klimakrisens udfordringer og i relation
til teknologisk innovation. På IKV vil vi undersøge de kulturelle og værdimæssige forudsætninger
for grønne adfærdsændringer og udnytte det visionære og kritiske potentiale i litteratur og kunst.
IKV's forskning vil bidrage til en hurtigere, mere socialt balanceret omstilling, der er forenelig med
en fortsat høj livskvalitet. Konkret vil vi udfolde feltet ‘environmental humanities’ ved at forske i
forskellige forståelser af bæredygtighed, i grønne, blå og mørke økologier, i det antropocænes
kunstneriske udtryk og i grøn omstilling og bæredygtighed inden for uddannelse. Vi vil undersøge,
hvordan man bør respondere pædagogisk, æstetisk, filosofisk og mediemæssigt på menneskehedens udfordringer i den antropocæne epoke. Grønne adfærdsændringer kræver desuden, at videnskabsskepticisme imødegås af strategier for videnskabskommunikation, som reflekterer, hvordan
befolkningen opfatter klimaudfordringerne.
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5 | Uddannelses- og efter-/videreuddannelsesfokus 2021-24
Forskere og undervisere ved Institut for Kulturvidenskaber er engagerede og praksisreflekterende.
Som humanistisk institut er det en vigtig del af vores gøren at formidle forskningen til og gennem
vores mange studerende. I faggrupperne udveksler vi undervisningserfaring, og vi fornyr løbende
den fagportefølje, vi varetager, i dialog med hinanden og med omverdenen.

Nærhed er et styrkepunkt, der skal styrkes yderligere
På vores uddannelser er vi tæt på de studerende. Vi har i tidens løb udviklet en undervisningskultur, der tager udgangspunkt i profilen på de studerende, vi optager. Således løfter vi såvel de umiddelbart talentfulde studerende som dem, der udfordres i overgangen til universitetets akademiske
arbejdsformer. Vi vil i den kommende periode gøre en særlig indsats for styrke denne nærhed. Vi
vil involvere de særligt talentfulde studerende i forskningen, og vi vil arbejde på, at de øvriges tilegnelse af akademiske kompetencer stilladseres yderligere. Vi vil styrke indsatsen for at fastholde de
studerende og hjælpe til med, at de afklares i forhold til deres studievalg, og vi vil arbejde for en høj
studieintensitet.
Vi vil også arbejde for en styrkelse af studiemiljøet, blandt andet ved at sikre medinddragelse, ekstracurriculære aktiviteter mv. Og vi vil arbejde for diversitet i vores studenterprofil.

Uddannelse for en mere bæredygtig verden
I trit med universitetets overordnede strategi omkring arbejdet for og med FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling vil vi inkorporere temaerne, hvor det fagligt giver mening i uddannelserne. Vi
vil sikre, at der er fora, hvor underviserne kan videndele omkring dette med henblik på fagudvikling
og uddannelsesudvikling. Vores uddannelser skal være opdaterede til en verden, som har brug for
bæredygtighedstænkning, også inden for det kulturvidenskabelige område. Og vores studerende
skal gøres klar til et fremtidigt arbejdsmarked, hvor det vil give fordele at have tilegnet sig viden om
bæredygtighed og kompetencer til at tænke og handle med henblik på bæredygtige løsninger.
Af samme grund vil vi støtte samarbejder med andre fagmiljøer på tværs af institutter og fakulteter
for at understøtte, at de studerende kan tilegne sig de tværfaglige kompetencer, verden kalder på.

Faglighed og erhvervsparathed
Humanistiske kandidater har mange jobmuligheder, blandt andet i kraft af de generalistkompetencer, de opbygger gennem studierne. Men de har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet
lige så hurtigt som kandidater fra andre hovedområder. Vi vil i den kommende periode fremme de
studerendes kompetenceopbygning på digitale analysemetoder, og vi vil sørge for, at de løbende i
uddannelsesforløbet har erhvervs- og omverdensaktiviteter: projekter med relevante virksomheder
og organisationer, virksomhedsbesøg, mentorordninger, alumnekontakt, osv. Vi vil ad den vej fortsætte arbejdet med at afkorte perioden fra kandidaten uddannes og til vedkommende træder ind i
sit første relevante job. Da en del af vores kandidater går ud i konsulentstillinger eller etablerer eget
CVR-nummer, vil vi også styrke kandidaternes iværksætterkompetencer. Dette skal ske igennem
erfaringsudveksling, kompetenceopbygning hos underviserne, samarbejde med RIO og aftagere.
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Opretholdelse af en bred og økonomisk bæredygtig
uddannelsesportefølje

De humanistiske uddannelser er under pres i disse år. Den nationale dimensionering har reduceret
antallet af studiepladser betragteligt. På Det Humanistiske Fakultet har vi været nødt til at beskære
uddannelsesporteføljen igennem de seneste år. I perioden 2021-24 skal instituttet arbejde aktivt
med indsatser, der kan styrke uddannelsesøkonomien. Det er vores målsætning at fastholde det
antal uddannelser, vi har nu, men det kræver, at vi øger samlæsningsmulighederne for kurser på
tværs af uddannelserne for at optimere volumen. Vi skal også arbejde mere målrettet og holistisk
med uddannelsernes valgfagsudbud, således at de fag, der udbydes, kan gå på tværs af uddannelserne. Og vi skal udarbejde en bæredygtig model for vores særligt tilrettelagte tilvalgsuddannelser,
som i kraft af deres kreative og erhvervsrettede profiler er en attraktion for såvel fuldtids- som deltidsstuderende, men som det faldende studentertal udfordrer økonomisk. Vi skal samtidig efterstræbe, at vores forskeres aktuelle forskning spiller ind i uddannelserne – dels for sikre en tidssvarende fundering af de studerendes kompetencer, dels for at skabe bedre sammenhæng mellem
forskernes arbejdsopgaver som både videnskabere og videnformidlere.

Unikke uddannelsesprofiler og tiltrækning af de gode
studerende
I det nationale uddannelseslandskab er vi i et ulige konkurrenceforhold med de to store universitetsbyer, som ofte pga. byernes størrelse er de uddannelsessøgendes første prioritet. Af denne
grund (men ikke alene) er det vigtigt, at vi fremhæver og styrker vores uddannelsers unikke profiler
med afsæt i vores forskning og med blik for arbejdsmarkedets forventninger. I perioden 2021-24
skal vi gennemføre en proces, hvor vi afklarer vores position i forhold til parallelle udbud på landets
øvrige universiteter. Vi skal lokalisere vores unikke styrkepositioner og have dem frem i lyset for at
tiltrække de bedste og mest engagerede studerende. Og vi skal udvikle internationale sommerskoler inden for de områder, hvor vi har spidskompetencerne, og der er et marked.
Vi skal samtidig gøre en indsats for at udbrede kendskabet til vores uddannelser. I den sammenhæng er det også vigtigt, at vi fortæller kommende studerende om uddannelsernes ‘rammer’
SDU’s verdensmålsarbejde; vores campus, hvor alt er samlet under ét tag, hvor der er plads til
sport og socialt samvær; Odense som tryg og levende studieby med billige og tilgængelige studieboliger og et rigt kulturliv.

Efter-/videreuddannelse
Instituttet har en stærk og bred portefølje af efter-/videreuddannelsestilbud, særligt i relation til det
gymnasiefaglige område, hvor instituttet bl.a. varetager Teoretisk Pædagogikum for Undervisningsministeriet. I den kommende periode skal vi videreudvikle og målrette den eksisterende indsats
samt udvide til andre fagområder – heriblandt det sundhedsfaglige, det mediefaglige og det teknologiske. Centrenes tyngde og synlighed skal spille en central rolle i relation til eksisterende tilbud
og i udviklingen af nye uddannelser.
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6 | Instituttets organisering
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•

Instituttets ledelsesgruppe består af institutlederen, kontorchefen, viceinstitutlederen for uddannelse og viceinstitutlederen for ph.d.-uddannelse.

•

Institutrådet er et kollegialt nedsat råd fastsat i universitetets vedtægt. Rådet har til formål at
rådgive institutlederen i anliggender omkring instituttets udvikling, økonomiske disponeringer og
stillingsudvikling.

•

Instituttets forskningsudvalg består af forskningsgruppeledere, centerledere, projektledere, professorer og forskeruddannelsesprogramledere. Udvalget drøfter instituttets forskningsudvikling,
kvalificerer instituttets projektansøgninger og er intern høringspart i forskningsrelevante høringer.

•

Studie- og faglederkredsen består af studieledere fra de uddannelser, instituttet har administrativt ansvar for, samt fagkoordinatorer fra uddannelser, instituttet har disciplinansvar for. Udvalget
drøfter uddannelsesudvikling og -økonomi, bemandingssituation og rekvisition.

•

Samarbejdsudvalget består af institutleder, kontorchef, VIP-tillidsrepræsentant, TAP-repræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. AM-udvalg består af institutleder og arbejdsmiljørepræsentanten.

•

Verdensmålsudvalget har fokus på instituttets samspil med universitetets overordnede strategi i
forhold til arbejdet med og for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

•

Instituttet opretter endvidere ad hoc-udvalg, når det skønnes nødvendigt. I lyset af debatten om
sexisme, krænkelser og uønsket seksuel opmærksomhed på universiteterne etableredes således i perioden 2020-21 en arbejdsgruppe mod krænkelser (AMOK) med henblik på at formulere
retningslinjer for instituttets arbejde med temaet.

VIP-organisering
På Institut for Kulturvidenskaber værner vi om de enkelte forskeres frihed til at forfølge deres
interesser (metodisk, teoretisk og emnemæssigt) inden for de områder, de er specialister i. Herved sikrer vi mangfoldighed i de faglige tilgange og bredde i de emner, der undersøges. Vi bakker
utvetydigt op om forskerens ret til at formidle sine resultater, og vi appellerer til forskningssamarbejder, hvor den enkeltes kompetencer indgår i vidensfællesskaber og kollektive projekter. Ad den vej
sikrer vi kvalificeret sparring og effektiv opgaveløsning.
I perioden 2021-24 vil vi arbejde på at styrke den kritiske og konstruktive dialog internt om vores
fund og vores idéer. Vi vil udvikle fællesskaberne og gøre vores faglige styrkepunkter synlige, både
over for hinanden og for vores omverden. Vi vil bakke op om hinanden, ledelsesmæssigt såvel som
kollegialt, når uberettiget kritik rammer os. Og vi vil bakke op om og udvikle de kvalitetssikringsmekanismer, der eksisterer i fagfællebedømmelsessystemet ved publicering af resultater, hvad enten
det sker i tidsskrifter, antologier, bøger eller på konferencer.

Forskningsgrupper
Instituttet har for tiden følgende forskningsgrupper:
•

Antropocæn Æstetik

•

Uses of Art and Literature

•

Historicitet

•

Almendidaktik og fagdidaktik

•

Pædagogik, Kultur og Ledelse

•

Værdier, velfærd og sundhed

•

NIS: Netværksmedier i samfundet

•

Cultures and Affects of Science in Humanities

•

Krig og Kultur

•

Kultur og migration – postmigrantiske perspektiver i Europa

Forskningsgrupperne er instituttets faglige fundament og dermed kernen i instituttets frie og uafhængige forskning. For at sikre maksimal forskningsfrihed, defineres gruppernes temaer og sammensætning af forskningspersonalet selv i samarbejde med institutlederen. Grupperne nedsættes
for tre-årige perioder med mulighed for forlængelse, og de ledes fagligt af senioransatte (professorer eller lektorer), som har ansvaret for aktiviteter. Arbejdet i grupperne evalueres løbende og
mindst én gang om året. Grupperne er forskellige, hvad angår størrelse og indsatser. Nogle har
fordel af en stor kritisk masse og på at være funderet i konkrete opgaver indadtil og udadtil. Andre
grupper har fordel af et mere snævert fagligt fokus og større fleksibilitet i fokusområder. Den enkelte forsker beslutter selv, hvilke(n) gruppe(r) man tilhører. Ønsker man ikke at være i en gruppe,
aftales dette med institutlederen.
I perioden 2021-24 skal den løbende evaluering af forskningsgrupperne fortsættes, og porteføljen
skal fortsat udvikles. Samtidig skal vi sikre dynamisk videnudveksling og samarbejde grupperne
imellem.
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Centre
Instituttet er også hjemsted for en række centre. Til forskel fra forskningsgrupperne er centrene i
højere grad etableret i dialog med ledelsen og har en strategisk rolle i forhold til at fremme excellent
forskning og excellente forskningsprojekter og i forhold til at række ud til det omkringliggende samfund. Centrene er i nogle tilfælde etableret på tværs af institut- og institutionsgrænser, og de medvirker til, at vores styrkepunkter profileres, og at vores samarbejder synliggøres. Centrene ledes af en
seniorforsker (professor eller lektor) og har egen governancestruktur med styre- og referencegruppe
samt selvstændig delstrategi. Instituttet har ved indgangen til strategi 2021-24 følgende centre:
•

HC Andersen Centret

•

Pontoppidan Centret

•

Center for Grundskoleforskning

•

Center for Gymnasieforskning

•

Center for Sundhedsfilosofi og Etik

•

Center for Kultur og Teknologi

•

Center for Køn og Diversitet

I perioden 2021-24 skal centerporteføljen udvikles og styrkes, da det har vist sig at være et effektivt
virkemiddel i forhold til tiltrækning af ekstern finansiering og opmærksomhed omkring vores forskning. Samtidig skal vi arbejde på at afklare snitfladen mellem forskningsgrupperne og centrene.
Centrene er vigtige strategiske indsatser, men de må ikke dominere instituttets tiltag og prioriteringer
i et sådant omfang, at det hæmmer instituttets frie og uafhængige forskning. Således vil vi i perioden
arbejde for balance mellem de strategiske satsninger og den styrke, som IKV har i kraft af sit pluralistiske og mangeartede forskningsmiljø.

Faggrupper
Faggrupperne er organiseret omkring de uddannelser, det videnskabelige personale underviser på.
Her drøftes uddannelsernes udvikling, pensum afstemmes, forslag til undervisningsopgaver formuleres mv. Møderne ledes af studielederen for uddannelsen eller fagkoordinatoren for de kurser,
instituttet har disciplinansvar for. Som underviser kan man godt indgå i flere faggrupper for så vidt,
at man underviser på flere uddannelser.
I perioden 2021-24 skal vi styrke samarbejdet mellem faggrupperne. På grund af de økonomiske
udfordringer, uddannelsesøkonomien står over for, skal vi øge samlæsningen mellem uddannelser,
finde fælles valgfag mv.

Projekter
Forskerne indgår også i forsknings-, udviklings- og formidlingsprojekter. Disse kan være institutinterne, men vil oftest involvere kolleger fra andre institutter, universiteter eller anden organisation.
Alle fastansatte med forskningsforpligtelse forventes at bidrage aktivt til at søge midler til eksternt
finansierede projekter. Bidragene kan være egne ansøgninger, men kan lige så vel være sparring
og/eller deltagelse i andres projekter. Nogle medarbejdere (særligt postdoc og ph.d.-studerende)
ansættes til at varetage specifikke projektopgaver, andre indgår med dele af deres arbejdstid i
projektaktiviteterne
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I perioden 2021-24 vil vi fortsætte arbejdet med at styrke supporten omkring og udviklingen af
projekterne både i ansøgningsfasen og under gennemførelsen. Eksternt finansierede projekter
tegner sig for en betydelig del af instituttets omsætning, og i en tid, hvor konkurrencen om projektmidler er stadig tiltagende, skal vi skabe gode incitamenter for ud- og afviklingen af projekterne. Et særligt opmærksomhedspunkt er karriereperspektiver for de medarbejdere, som er ansat i
projekterne.

TAP-organisering
Sekretariatsmedarbejderne ved IKV er en sammensat gruppe, der løfter en bred vifte af opgaver.
Sekretariatet løser sekretær-, økonomi- og personaleopgaver, udvikler efteruddannelsessaktiviteter, underviser, bidrager til at etablere eksterne partnerskaber, søge forskningsmidler, måle og
dokumentere kvalitet, evaluere indsatser og udtænke strategier og formidle til den brede offentlighed. Medarbejderne arbejder i alle hjørner af instituttet – i forskningsprojekterne, på centrene, i
efteruddannelsen m.m. Sekretariatet organiserer arbejdet i fleksible teams. Det betyder, at de har
forskellig karakter, og at der er medarbejdere, der er med i flere teams. Det er som udgangspunkt
alle TAP-ansatte på instituttet, der indgår i sekretariatet – både dem, der er direkte knyttet til driften
af økonomi, personale mv., og de der er knyttet til et forskningsprojekt. De forskellige teams er i vid
udstrækning selvledende. Teamene er:
•

Team PERØK – økonomi- og personaleadministration

•

Team Kommunikation – ugebreve, hjemmesider, sociale medier, publikationer mv.

•

Team TEK – efteruddannelse og konferencer

•

Team Pædagogikum – varetager Teoretisk Pædagogikum

•

Team ProF - projektkoordination af forskningsprojekter, herunder centeradministration

I perioden 2021-24 vil vi i sekretariatet fortsætte arbejdet med at udvikle teamsamarbejdet i forhold
til at supportere og udvikle instituttets aktiviteter professionelt og med høj kvalitet.
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7 | Arbejdsmiljø
Det gode arbejdsmiljø har de seneste år været under stort pres på grund af besparelser og pandemi. Arbejdsmiljø kræver konstant opmærksomhed, ikke blot fra ledelsen og arbejdsmiljøgruppen,
men fra alle medarbejdere. Det gode arbejdsmiljø er alles ansvar, og det skabes via et positivt og
deltagende engagement. Detter er udgangspunktet for arbejdet med instituttets arbejdsmiljø.
Den lange nedlukningsperiode under COVID-19-pandemien ændrede afgørende på institutmedarbejderens arbejdsdag. Vi skal i perioden 2021-24 høste de erfaringer, vi har gjort med hjemmearbejdspladser, onlinemøder og -undervisning, virtuel konferencedeltagelse mv., med henblik på
at skabe fleksibilitet og smidighed i hverdagen. Det er et mål for perioden at reducere stress og
mistrivsel på instituttet. Vi skal derfor have genfundet, styrket og videreudviklet instituttets sociale
bånd, og vi skal have et særligt fokus på at styrke medarbejdernes mentale sundhed, både individuelt og i fællesskab.
I perioden 2021-24 vil instituttet fortsætte sit arbejde med at være en inkluderende og respektfuld
arbejdsplads. Instituttets indsats i forhold til at skabe bevidsthed om sexisme og uhensigtsmæssig
og krænkende adfærd vil fortsætte, så vi sikrer en både tryg og åben arbejdskultur. Vi er på instituttet enige om, at vejen frem går gennem dialog og forventningsafstemning samt mere viden og
større bevidsthed om de mekanismer, der ligger til grund for krænkelser og forskelsbehandling. Vi
ser frem til at udvikle kønsligestillingsindsatser i relation til den Gender Equality Plan, der er vedtaget på universitetsniveau.
I efteråret 2021 gennemfører SDU APV og trivselsmåling. I instituttets arbejdsmiljøgruppe og samarbejdsudvalg skal resultatet behandles, og der vil efterfølgende være en proces, hvor medarbejdere inddrages og der laves handlingsplaner.
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8| K
 ompetenceudvikling, karriere
og rekruttering
VIP
Ministeriet udmeldte i 2020 nyt cirkulære for stillingsstrukturen for det videnskabelige personale
på universiteterne. SDU har siden arbejdet på at implementere de ændringer dette varslede, og
instituttet skal derfor særligt have fokus på følgende i den kommende periode:
•

Karriereperspektiver for postdoc-ansatte. Den nye stillingsstruktur gør forskellen mellem postdoc og adjunkt mere manifest, end den hidtil har været. Af samme grund er ansættelsesmodellen ‘postdoc på adjunktlignende vilkår’ ikke længere mulig på SDU. Der skal (i samarbejde med
HR) udvikles karriereperspektiver på instituttet for postdocene, der rækker ud over akademia
og samtidig klæder dem på til en fortsat akademisk karriere.

•

Karriereperspektiv for lektorer. Vejen fra lektoransættelse og til evt. professorat har i tidens løb
haft forskellige trin, men efter ‘docent’ såvel som ‘lektor MSK’ og ‘professor MSO’ er forsvundet
fra stillingsstrukturen, er karriereudviklingen for lektorerne blevet begrænset. Et fokuspunkt er
derfor lektorernes karriereperspektiver, så vi sikrer, at lektorstillingen er attraktiv på den lange
bane.

•

SDU har i skrivende stund endnu ikke implementeret den nye stillingsstrukturs mulighed for at
lave professorforfremmelsesprogrammer. Når den implementeres, skal instituttet sammen med
det øvrige fakultet have udviklet en model for forfremmelse af særligt talentfulde lektorer.

•

Herudover vil vi have fokus på VIP-administrative posters indflydelse på karriereveje, og hvordan arbejdet anerkendes og understøttes.

Fra forårssemesteret 2022 vil Det Humanistiske Fakultet have en ny normaftale for det videnskabelige personales arbejdstidsfordeling. Den nye aftale ændrer afgørende på den måde, undervisningsopgaverne hidtil er blevet fordelt og normsat, og instituttet skal derfor have fokus på at
stilladsere underviserne i omstillingsprocessen, så vi undgår stress og utilfredshed med arbejdet.
Sammenholdt med, at det nye cirkulære for den videnskabelige stillingsstruktur fordrer, at vi i fremtiden styrker undervisernes undervisningskompetencer gennem obligatorisk efter-/videreuddannelse hvert 3. år, er det åbenlyst, at instituttet skal have en handlingsplan herfor.

TAP
Vi har i foråret 2020 igangsat et udviklingsarbejde i forhold til en satsning på at etablere en fremtidig fleksibel arbejdskultur og -tilrettelæggelse med en fornuftig balance mellem rettigheder og
pligter og mellem individuelle behov og fælles behov. Der vil i perioden være særligt fokus på muligheden for at arbejde fra anden lokation, selvstændig tilrettelæggelse af opgaveløsningen samt
forskellige mødetyper og deltagelse i møder.
Der vil fortsat være et løbende fokus på kompetenceudvikling af TAP med et øget fokus på mulighederne for deltagelse i ERASMUSprogrammer. Det handler dels om opretholdelse og udvikling af
en kompetent og professionel opgavevaretagelse generelt på det administrative område, dels om
udvikling af den enkeltes kompetencer i forhold til nuværende og kommende arbejdsopgaver bl.a. i
et karriereperspektiv.
I forlængelse af sidstnævnte vil der i den kommende periode være fokus på SDU’s interne karrieremuligheder for administrative medarbejdere samt kompetenceudvikling i relation hertil.
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