Efteråret 2012
Supplement fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk til KUs ”Strategi 2016”
Strategiarbejdet på instituttet har taget udgangspunkt i forhold, som vi enten allerede arbejder på eller
som vi længe har ønsket at adressere. Arbejdet er foregået i nedenstående grupper:
 Det lokale samarbejdsudvalg
 Forskningsudvalget
 Ledergruppen
 En række udvalg under studienævnet
Alle ansatte har haft mulighed for at deltage i dette arbejde og der har været stor interesse.
Strategiarbejdet blev i første omgang afsluttet med en temadag for hele instituttet. Her blev bud på
strategien diskuteret på tværs af grupperne, og de ideer, der opstod på dagen, blev efterfølgende
indarbejdet i gruppernes oplæg. Vi er således godt på vej til næste fase i strategiarbejdet – udarbejdelse
af handleplaner.
Nedenfor er resultatet af Engeroms strategiarbejde indsat i fakultetets ramme for strategi 2016, hvor vi
angiver de aktiviteter, vi vil prioriterer og bidrage med i relation til indsatsområderne.
For overskuelighedens skyld har vi tilstræbt en fremstilling i punktform med en begrænset
detaljeringsgrad.
Først beskrives vores prioriteringer i forhold til fakultetets ramme, dernæst angives andre aktiviteter, vi
ønsker skal indgå i strategiperioden. Endelig giver vi en kort fremstilling af Engeroms
forskningsstrategi.
Der vil til brug for Engeroms egen fortsatte strategiproces blive udarbejdet en mere detaljeret
fremstilling, der kan fungere som drejebog, og som af samme grund tænkes opdateret løbende i
strategiperioden.
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KU indsatsområde 1: Vi skal have endnu bedre uddannelser
1. Universitetspædagogisk satsning – udvikling af et center samt nyt pædagogikum
Engeroms planer for punkterne 2) Syntese mellem uddannelse og forskning og 7) IT-Dimension i
undervisningen kunne være relevante her.
2. Syntese mellem uddannelse og forskning
Engerom: Det er naturligt for et sproginstitut blandt andet at bedrive sprogforskning der tager afsæt i
problemstillinger der er direkte eller indirekte relateret til det at undervise i sprog på højeste niveau. En
del af denne forskning kan karakteriseres som undervisningsbaseret forskning. Omvendt vil elementer
af konkret forskning i undervisningen styrke kvaliteten i studierne. Vi vil sætte fokus på følgende
områder:
 Forskning i fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser og bestemmelse af norm og variation i
sprogbrugen (engelsk, fransk, portugisisk, spansk og tysk)
 Direkte integration af forskningselementer i undervisningen som eksemplificering af
forskningsarbejdet og træning i brug af videnskabelig metode (tysk, portugisisk og spansk)
 Inddragelse af studerende i forskningsprojekter, særligt oplagt på KA-niveau – fx i forbindelse
med specialeskrivning og gerne også med basis i CIPs aktiviteter.
 Tematisering af forskningen og dens metoder fra dag ét på studiet
 Digitale informationskilder og andre redskaber med henblik på fagligt kompetent, professionel
og kritisk brug, fx elektroniske sprogkorpora og internettet generelt - De studerende skal trænes
i at bruge fagets kilder og metoder professionelt som højtuddannede specialister.
 Undervisningsbaseret/relateret forskning udføres af en række forskere ved instituttet
Se også Engeroms forskningsstrategi nedenfor.
3. Sprogsatsning: Fremmedsprog i andre uddannelser end sproguddannelser, herunder indlejring af
Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
Engerom: På baggrund af et udvalgsarbejde foreslår vi fire indsatsområder i CIPs regi og i samarbejde
med relevante fag på KU.
Område 1: Sprogundervisning i fransk, tysk, spansk, italiensk og portugisisk for ikke-sprogstuderende
på KU
Område 2: Undervisning i akademisk engelsk for studerende som ikke læser engelsk på KU
Område 3: Undervisning i akademisk dansk for studerende med dansk som andetsprog
Område 4: CIPs placering på KU, HUM og ENGEROM
CIP arbejder med forskningsbaserede strategier for sproglig kompetenceudvikling for studerende og
ansatte på KU.
CIP er i dag organisatorisk forankret på Det Humanistiske Fakultet og administrativt tilknyttet Institut
for Engelsk, Germansk og Romansk. Centeret støttes desuden fagligt af Institut for Nordiske Studier og
Sprogvidenskab og samarbejder med begge institutter om forskning, undervisning og vejledning inden
for centerets fagområde, hvor fokus primært er på akademisk sprog og sprogbrug.
Som et centralt KU-center samarbejder CIP med mange enheder på KU, herunder institutter, ph.d.skoler og studievejledninger. Derudover samarbejder CIP med KUs centrale HR-enhed, International
Staff Mobility og Det Internationale Kontor.
Denne organisationsstruktur fastholdes.
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4. Organisation af efter/videreuddannelse
Engerom satser på at udbygge aktiviteterne under Åbent Universitet:
 Under forudsætning af lærerressourcer og studenterunderlag skal samtlige fag fremover udbyde
hele BA-forløb på Åbent Universitet – kurserne averteres både som BA og som gymnasietilvalg
for nogle af instituttets fag
 Grænsen mellem undervisningstider (17.00) bør nedbrydes, så der bliver bedre mulighed for at
samundervise, og udbyde kurser åbent, så de kan tages af både dag- og ÅU-studerende.
 Forsøg med udvikling og udbud af et eller flere moduler til opkvalificering af folkeskolelærere
(evt. som indgang til vores studier)
 Fastholdelse af ordningen med fleksibel master, som skal udvikles og markedsføres mere
intenst, gerne administreret decentralt.
 Eksperimentere med at udbyde kurserne fra KA-profilen i oversættelsesstudier på ÅU, som et
pilotprojekt for udvikling af en master i oversættelse og teksteditering (se nedenfor).
 Administrationen af ÅU: bør overvejes decentraliseret i et vist omfang. En samling af rutinerne
på instituttet kan skabe større følelse af enhed og identitet. Det vil lette kommunikation og
vejledning. Der kunne i forlængelse heraf tænkes i fælles arrangementer for ÅU-studerende ved
semesterstart og lignende.
Engerom satser ligeledes på at udbygge aktiviteterne med hensyn til efteruddannelse udover det, der
allerede ligger under Åbent Universitet:
 Master i Fremmedsprogspædagogik videreudvikles, gerne i samarbejde med ToRS og INSS.
 Det bør overvejes at etablere en master i oversættelse og teksteditering. Dette kunne med fordel
ske sammen med både branchen og de relevante faglige organisationer. Man kunne endvidere
forestille sig, at ToRS kunne ønske en aktie i et sådant projekt.
 Styrkelse af udbud af efteruddannelsesforløb for gymnasie- og seminarielærere. Disse
systematiseres, tilrettelægges og finansieres i samarbejde med pågældende lærernes faglige
organisationer.
 Udbud for undervisere kunne også rettes mod folkeskolelærere. Det bør undersøges, om der
kunne være andre grupper i samfundet end undervisere og oversættere, der kunne have gavn af
vores fagligheder.
 Katalog over udbud indenfor efteruddannelse og brobygning – formidles til offentligheden
 CIP skal synliggøres som kompetenceudvikling og efteruddannelsescenter på hele KU.
 I overlap med overvejelserne om KUs sprogsatsning, CIP og lignende bør det overvejes om de
eksisterende ressourcer kan udnyttes mere bredt.

5. Studieeffektivitet, -kvalitet og -miljø, herunder 37-timers studenter-arbejdsuge
Engerom prioriter følgende områder:
 Yderligere fokus på studiestart. Indarbejdelse af gode læse- og arbejdsvaner. Tutorer skal
håndplukkes med fokus på fagligt engagement og niveau. Tutorkurserne: fokus på studiekultur,
studieteknik og faglig indsigt.
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 Sprogfærdighedskompetencerne skal styrkes og sammen med den sproglige og kulturelle
indsigt blive en væsentlig færdighed, som de færdige kandidater kan være stolte af og få glæde
af i erhvervslivet. Arbejdsgruppe nedsættes med henblik på handleplaner for dette tiltag.
 Styrkelse af skemaplaner for 37-timers arbejdsuge på BA-niveau for alle fag
 Styrket studieeffektivitet – f.eks. ved opkvalificering af fagligt svage studerende og støtte til
mellemgruppen (f.eks. via e-learning med autofeedback); skemaforslag for arbejdsuger BA i de
første tre semestre (progressiv udvikling mod større selvstændighed); mere detaljerede
fagbeskrivelser med formål og faglige målepunkter (H-VIP + D-VIP i tæt dialog om
faget/undervisningen); brug af studenterinstruktorer
 Styrket fokus på studiemiljø – herunder bedre fysiske forhold for de studerendes samarbejder
inkl. f.eks. Wifi adgang overalt og studieture i forbindelse med faglige projekter.
 Styrkelse af Engeroms bibliotek både med hensyn til studiemiljø ved udvidelse af det allerede
etablerede Try-out-lab og med hensyn til opradering af samlingerne i forhold til ny
studieordninger.
6. Ph.d.-området: Vejledning, karrierevejledning, organisation/integration, ’normering’, evaluering
af forskeruddannelsesprogrammerne (FUP)
Engerom: Efter nedlæggelsen af strukturen baseret på forskeruddannelsesprogrammer vil Engerom
søge at udvikle en struktur der bevarer de fordele denne struktur har haft på Instituttet. Her tænkes bl.a.
på det arbejde med at planlægge seminarer og forskerkurser, der er foregået i regi af TRAMS og
tilbyde de ph.d.-studerende en social organisering
7. IT-dimension i undervisningen
Engerom prioriterer følgende:
 Mere systematisk brug af sprogkorpus i undervisningen, med fokus på de via internettet frit
tilgængelige korpora, og gerne så tidligt som muligt i studiet.
 Strategi for IT-implementering udarbejdes for hvert semester i strategiperioden: F.eks. brug af
Google-translate i sprogdiscipliner; af sprogkorpus i undervisningen; digitale grammatikøvelser
 Adgang til internettet ved eksamen: Nedsættelse af ekspertgruppe med sprog-folk fra instituttet
og it-eksperter, evt. it-nøglepersoner fra gymnasieskolen (de har længe forholdt sig til
problemet med eksamen og internet-adgang) – personer der har overblik over de tekniske
muligheder, der udarbejder anbefalinger til beslutning og implementering.
 Troværdig kontrolpolitik ved e-eksamen for at forhindre snyd.
KU indsatsområde 2: Vi skal styrke samarbejdet med omverdenen, både internationalt og
nationalt
På HUM peger direktionen på følgende områder der særligt skal styrkes for at nå dette mål:
1. Internationalt samarbejde og internationale relationer, både på uddannelses- og
forskningsområdet
Engerom har som mål at styrke indsatsen i forhold til to hovedområder: 1) Udveksling af ansatte med
udenlandske universiteter (både VIP og TAP) og 2) Udveksling af studerende.
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Ad 1) f.eks. forbedret kommunikation til kolleger om denne mulighed; formål at styrke indsigt i andres
forhold (administration og undervisning) og forskningsnetværk; ved nye aftaler sørge for at
lærermobilitet er indføjet; tage imod tilbud om ophold ved instituttet fra udenlandske lærere.
Ad 2) f.eks. profilere et udlandsophold som en kompetence; incitamenter til udenlandsophold;
oprettelse af uddannelsesprogram med et eller flere udenlandske universiteter, som i fællesskab kan
tilbyde en titel; styrke den administrative side af udvekslinger; CIP rolle styrkes i forhold til sproglig
kompetenceudvikling både af udenlandske og danske studerende bl.a. via intensive sprogkurser for
studerende, som skal til udlandet; et større udbud af fag undervist på fremmedsprog, for at tiltrække
flere udenlandske studerende til instituttet; bedre information og procedurer for ind- og udrejsende
studerende.
Herudover en styrkelse af instituttets Full Degree MA-Programme in English med henblik på at
tiltrække internationale studerende, herunder studerende fra Kina.
2. Stærkere samarbejdsrelationer mellem HUM og erhvervslivet
Engerom: Øget fokus på instituttets praktikordning: fortsættelse af BA-tilvalget Interkulturelle
erhvervskompetencer og kommunikation og af KA-tilvalget Innovation entrepreneurship og
kommunikation. Den ny BA-studieordning for Portugisisk giver de studerende kommunikativ
kompetence i professionsrettet kommunikation.
Se desuden under efter/videreuddannelse ovenfor: master i oversættelse og teksteditering, der tænkes
etableret i samarbejde med både branchen og de relevante faglige organisationer.
3. Andre omverdensrelationer, herunder institutionelt samarbejde og innovation
Engerom: Se Forskningsstrategien nedenfor.
4. Større fondsbevillinger af strategisk betydning (fx Det Strategiske Forskningsråd, Horizon 2020,
Danmarks Grundforskningsfond osv.), herunder incitamenter til ansøgninger og professionalisering
af ansøgningsprocesser
Engerom prioriterer at styrke ansøgningsprocessen i forhold til eksterne midler:
 Indarbejdelse af fagfællebedømmelse af alle ansøgninger
 Sørge for at der er kvalificeret hjælp til EU-ansøgninger i lighed med IT-universitetets praksis –
enten i form af en fakultetsansat person eller ved køb af konsulenthjælp i relevante perioder.
Se også Engeroms forskningsstrategi nedenfor.
KU indsatsområde 3: Vi skal styrke det interne samarbejde og den fælles identitet
For at arbejde hen mod ét fælles fakultet og også ét fælles KU peger direktionen på disse indsatser i
opbygningen af en enhedsorganisation med fælles mål og identitet. Flere indsatser er i proces men er
åbne for input og samarbejde:
1. Tværhumanistiske og tværfakultære samarbejder, både inden for forskning og uddannelser
Engerom kan især bidrage til dette punkt i forhold til nedenstående initiativer der primært dækker
forskning men også i nogle tilfælde samarbejder inden for uddannelser
 Global Europe: movements, memory, myth – herunder CEMES med KA-tilvalg i Moderne
Europastudier – se Engeroms forskningsstrategi punkt 1) nedenfor
 Migrationsforskning - se Engeroms forskningsstrategi punkt 2) nedenfor
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Centre for American Literature and Culture - se Engeroms forskningsstrategi punkt 3) nedenfor
The cultural history of movement - se Engeroms forskningsstrategi punkt 5) nedenfor
Forskning i Grammatikalisering - se Engeroms forskningsstrategi punkt 6) nedenfor
Sociolingvistik og sprogforandring – samarbejde om KA-tilvalg med INSS, forskningsbidrag
fra CIP

2. Indsatsområder til udvikling af organisation, administration og samarbejde:
a. Udvikling af modeller til styrket samarbejde mellem institutter og fakulteter
Ingen kommentarer
b. Udvikling af robust og gennemsigtig budgetmodel
Ingen kommentarer
c. Trivsel og arbejdsmiljø – samarbejde mellem A- og B-side samt VIP og TAP
Engerom har i sit strategiarbejde taget udgangspunkt i følgende: Social kapital har fokus på evnen til
indbyrdes at samarbejde på kryds og tværs af hele arbejdspladsen. Evnen til at samarbejde er afhængig
af, hvor gode eller dårlige de indbyrdes sociale relationer er. Der kan skelnes mellem tre forskellige
former for sociale relationer: 1) Bonding – dvs. de samlende sociale relationer, der knytter menneskene
indenfor en arbejdsgruppe eller en afdeling sammen. 2) Bridging – dvs. de brobyggende relationer, der
eksisterer mellem arbejdsgrupperne og/eller afdelingerne. 3) Linking – dvs. de forbindende relationer,
der eksisterer mellem virksomhedens ledelse og medarbejdere.
I skemaform kan de tre forskellige relationer (forsøgsvis) specificeres og knyttes an til Engerom som
arbejdsplads:
TYPE RELATION

PARTER I RELATION

1) BONDING

INTERNT

Vandret
Ikke formel

Kollega-kollega
- VIP-VIP
- TAP-TAP
- VIP-TAP

2) BRIDGING

PÅ TVÆRS

Vandret
Formel/Ikke formel

VIP/TAP
Ph.d./VIP
VIP-gruppe/VIP-gruppe
(sprog eller ”ben”)

3) LINKING

OP/NED

Lodret
Formel

Ledelse/medarbejdere
- Institutleder/VIP
- Institutadministrator/TAP
- studieleder/DVIP

FORA/AKTIVITETER

Personlige individuelle relationer
Fællesarrangementer

Akademisk lærerråd
Institutråd (kommende)

SU (Samarbejdsudvalg)
SN (Studienævn)
Institutråd (kommende)
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Aktiviteter der prioriteres i forhold til 1):
 Etablering af socialt udvalg, til forberedelse af fællesarrangementer med deltagelse af VIP og
TAP
 Udvikling af kollegial support/coaching/mentor-ordning for nye medarbejdere (kontaktperson)
og for ”gamle” medarbejdere der står i nye/krævende situationer eller af andre grunde har behov
for at vende udfordringer/problemer med en kollega (stress-forebyggende);
Aktiviteter der prioriteres i forhold til 2):
 Modtageordning for både TAP og VIP – velkomstmappe på nettet
 Årligt TAP-seminar ude af instituttet
 Samarbejde om studieadministration VIP/TAP – finde egnede arbejdsformer
 Ph.d.’erne’s relation til VIP og TAP
 Styrke faggruppernes samarbejde og interne kommunikation (faste lærermøde, evt. mere
inddragelse af studerende)
 Oversigtstavle centralt placeret med navn, foto og funktion/fag – både TAP og VIP og DVIP
Aktiviteter der prioriteres i forhold til 3):
 Det kommende Institutråd – overveje sammensætning og funktioner (i forhold til instrukser
ovenfra / i forhold til Akademisk lærerråd)
 Førstehjælpskursus (sikre at mindst to TAP kan de basale førstehjælpsprocedurer) forslag
opstille hjertestarter. VIP + TAP på kursus
 Ensartet og gennemskuelig ansættelsespraksis for DVIP
 Samarbejde fakultet/institut (decentralisering/centralisering)
 Fastholdelse af nuværende ledelses åbenhedskultur
 Forbedret mødeledelse. Ledelse på kursus.
 Langsigtet planlægning (skema + undervisningssemester)
d. Kvalificering af ledelseslagene på HUM
Ingen kommentarer
e. Opgraderet ledelsesinformation
Engerom prioriterer følgende:
 Angivelse af instituttets forventninger i forhold til information fra fakultetet
 Styrkelse af instituttets database over studie- og gennemførselsmønstre i samarbejde med
Danmarks Statistik
 Styrkelse af nyhedsbrevet – bl.a. med vigtig Studienævnsinformation
 Fastholdelse af det parallelsproglige nyhedsbrev
 Informationer på INTRA-nettet – f.eks. Økonomioversigt & STÅ-information
 Procedure for forholdet mellem CIP og Engerom for det faglige samarbejde
 Opdatering af og nye informationer på Engeroms hjemmeside – f.eks. revision af
forskningshjemmesiderne & instituttets strategi; en fremhævet indgang til de studerendes egne
aktiviteter på forsiden; gennemskuelig struktur på intranettet
 Økonomiopstilling som kan formidles til kollegerne ved instituttet
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f. Bemandingsplaner, rekruttering og stillingspolitik
Engerom har udarbejdet en bemandingsplan frem til 2016.

g. Effektiv, serviceorienteret og slagkraftig administration
Engerom: Styrkelse af administrativ støtte for fagkoordinatorer: Procedurer for
undervisningsplanlægning, herunder procedure for samarbejdet mellem studieleder,
studieadministrative medarbejdere og fagkoordinatorer. Herunder udarbejdelse af rutiner for
undervisningsplaner for 2-3 år ad gangen.
h. Driftssamarbejde og fagligt samarbejde ift. Teologi og Jura (KUA 3)
Ingen kommentarer
Herudover har Engerom nedenstående planer:
 Arbejde på en profilering af instituttets identitet - der arrangeres en workshop om dette Identitet dækker både faglighed (forskning og uddannelse) og organisation (velorganiseret
administration er altafgørende for at fagligheden tilgodeses, herunder er administrationens
kommunikation med både studerende – TAP er ambassadører i forhold til de studerende - og
undervisere vigtig).
 Afklaring af forskernes formidlingsforpligtigelser. Formidling bør defineres bredere og
anerkendes i højere grad end i dag bl.a. ved at afsætte midler denne post. Erfaringer fra
formidlingsopgaver viser, at de giver anledning til forskningsspørgsmål, der er relevante for det
omgivende samfund. Der er innovationsmuligheder i dette – via formidling i dialog ser
forskeren hvad man er interesseret i ude i samfundet
 Center for Latin American Studies skal styrkes
***********************************************************************

Forskningsstrategi for Engerom 2012-161
I. Indledning: strategi og identitet.
Denne strategi er tilrettelagt ud fra en grundlæggende sondring der dels har almengyldig og principiel
karakter, men dels også har særlig aktualitet på grund af en ændring der siden foregående
strategiperiode er sket i Universitetsloven hvad angår den personlige forskningsfriheds status: Det er en
forudsætning for frugtbar anvendelse af strategisk tænkning i en grundforskningsinstitution at man
skelner mellem strategi og identitet.
Instituttets grundlæggende identitet er konstitueret af det forskningsområde institutionen dækker og
af den frie forskning som det er de videnskabelige medarbejderes ret og pligt at udføre inden for det
område de hver især er ansat til at varetage. Det er dette punkt der netop blev præciseret i den seneste
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Vi beklager at teksten på nuværende tidspunkt er en blanding af dansk og engelsk
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revision af Universitetsloven under indtryk af den kritik der havde været af loven af 2003. Forskellen
mellem identitet og strategi kan anskueliggøres derved at en stærk og bæredygtig identitet viser sig ved
at være relativt stabil, dvs. at der fra den ene strategiperiode til den næste kun sker sådanne
forandringer som afspejler forskningsområdets egen indre dynamik. I modsætning hertil står de
strategiske valg, som afspejler de mål man ønsker at nå i en given periode. Målene vil naturligt falde
inden for rammerne af det virkefelt der bestemmes af instituttets identitet – men en vellykket strategisk
planlægning viser sig ved at en høj grad af udskiftning: Hvis de strategiske mål er nået som planlagt, vil
man i næste periode skulle opstille nye mål. Det følger videre af den beskrevne præcisering af den
individuelle forskningsfrihed at også de strategiske mål bygger på de videnskabelige medarbejderes frie
valg af målsætning for deres forskningsarbejde. Ledelsens strategiske rolle består således ikke i at søge
at gennemtvinge en ’lokalstrategisk’ indholdsprioritering der udnævner visse områder til at være mere
interessante (og dermed uundgåeligt samtidig udnævner andre til at være mindre interessante). Den
består kun i at støtte bedst muligt op om de handleplaner, der vedrører den pågældende strategiperiode.
Hvis man forstår strategisk planlægning i analogi med organisationer der ikke beskæftiger sig med
grundforskning, kan dette give indtryk af at der slet ikke er plads for egentlig strategisk ledelse. Det er
imidlertid ikke korrekt: Også inden for rammerne af forskningsfriheden er der behov for at ledelsen
skaber de bedst mulige vilkår for at man ved instituttet kan nå forskningsmæssige mål der ligger ud
over hvad den enkelte forsker kan udrette ved egne kræfter alene. Det kan f.eks. ske ved at forskere ved
instituttet indgår i samarbejder, internt og eksternt (herunder internationalt), om at nå større fælles mål,
og at instituttet går ind og støtter disse mål med de ressourcer som det har til rådighed.
Denne strategiske virksomhed kan være af stor betydning for at forskere oplever et institut som en
stimulerende ramme for forskningen, bl.a. fordi den større slagkraft som forskningssamarbejde kan
give, spiller en voksende rolle også i humaniora. Ikke desto mindre ligger det i sagens natur (som
fremstillet oven for) at ledelsens strategiske valg spiller en mindre rolle ved
grundforskningsinstitutioner end f.eks. i forbindelse med anvendt forskning, hvor målene for
forskningen afspejler ledelsesmæssige valg der er bindende også for den enkelte forskers aktivitet i den
kommende periode.
II. Strategiprocessen
Instituttet har igennem en proces med udgangspunkt i hver forskers egne planer identificeret et antal
mål for perioden 2012-16. Processen har været frugtbar ved at den har bidraget til styrkelsen af
eksisterende berøringsflader mellem de enkelte forskere og forskningsgrupper, og det har på den
baggrund været muligt at samle de forskellige bidrag under seks såkaldte ’platforme’ samlet om hver
sin overordnede målsætning. Disse platforme vil i lapidarisk form blive præsenteret nedenfor. En mere
udførlig version vil foreligge som appendiks til den endelige strategi. Det er tanken at de udgør
rygraden i de strategirelaterede aktiviteter ved instituttet i den kommende periode, og at der før hvert
semester fastlægges en plan for arrangementer der gør det muligt for interesserede kolleger og
studerende at følge med i realiseringen af strategien.
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Det er nødvendigt at præcisere at Instituttet har fundet det uhensigtsmæssigt at opfatte fireårsplaner
som den minimale strategiske enhed. Det indgår således i konceptet at der skal være mulighed for at
forskere melder ind med strategiske planer i periodens løb, f.eks. en gang om året. En række
forskningsfelter har i processens løb meldt ind at man principielt gerne ville bidrage, men ikke ser sig i
stand til det på indeværende tidspunkt, især på grund af overbelastning af den eksisterende bemanding;
det gælder bl.a. det sprogpædagogiske område og renæssancestudier.
Ideelt set ville man i en sådan situation kunne lægge en ressourcetildelingsplan for hele
fireårsperioden og fastlægge tidspunkter hvor de pågældende områder ville indtage deres ønskelige
plads i strategien. De økonomiske rammevilkår universiteterne må leve med, gør imidlertid at der ikke
er mulighed for at lægge reelt funderede planer af den karakter. Man kunne i denne situation vælge at
lægge planer der ser bort fra en sådan manglende forankring i virkeligheden. Instituttet har imidlertid
(også ud fra indhøstede erfaringer) vurderet at planer uden synlig forankring i virkeligheden med stor
sandsynlighed vil betyde manglende engagement i strategiprocessen fra medarbejdernes side, og har
derfor valgt at bygge strategien på aktiviteter med bund i en kendt virkelighed (inklusive naturligvis de
eksisterende usikkerhedsmomenter der er forbundet bl.a. med succes eller det modsatte med at
tilvejebringe ekstern finansiering).
Et glædeligt forhold ved de platforme der resumeres nedenfor, er at man i meget vidt omfang har
kunnet se bestræbelserne ved forskere på Instituttet som en del af et bredere forskningsfællesskab der
rækker ud over institut-, fakultets- og institutionsgrænser. Som det vil fremgå, falder instituttets strategi
derfor sammen med bestræbelser der allerede er udmeldt på fakultetsplan på at samle bestræbelser i
initiativer på tværs af institutterne, således at institutstrukturen ikke kommer til at udgøre en
begrænsning på de muligheder forskere ved fakultetet kan realisere i fællesskab.

III. PLATFORMS
1) Global Europe: movements, memory, myth. (Tovholdere: Detlef Siegfred/Stuart Ward)
I tilknytning hertil: CEMES og ENGEROM (Gert Sørensen)
This research strand is concerned with the paradox of a globalizing Europe still anchored in national
commemorative cultures. Despite significant advances in the study of memory, social movements and
Europe’s imperial projections around the world, an enormous potential remains untapped. There lies
the more innovative possibility of viewing European cultures and societies as inherently transnational,
permeating not only the borders between imperial metropoles and their colonies, but also effortlessly
transcending the boundaries within Europe itself.
 Apartheid Revisited: Western European Reactions to the South African Apartheid System, 19481994 (FKK: Detlef Siegfried)
 Engeromic Possibilities: Imagining Europe After War (FKK: Charles Lock, Jørn Boisen, Birthe
Hoffman)
 ‘Embers of Empire’: The Receding Frontiers of Post-Imperial Britain (FKK, Velux: Stuart
Ward, Peter Harder)
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 After Empire: Europe’s Encounter with the Imperial Past (HERA: Stuart Ward, Detlef
Siegfried, in collaboration with the University of Exeter and the Free University of Berlin).
 Europe from an Identity and Cultural-History Perspective (Europa-bevilling fra KU’s Rektorat,
Karl Christian Lammers, Historie, Lars Bruun, Religionsvidenskab, Gert Sørensen, Engerom).
 European Identity in the 21st Century (Velux, FKK, HERA, Carlsberg, Carsten Meiner)
CEMES og ENGEROM
Engerom har nu igennem en årrække været formelt tilknyttet CEMES, hvis formål det er at samle op på
den Europarelaterede forskning ved Det humanistiske og Det teologiske Fakultet. Cemes indgår
endvidere i en bredere koordinering af temaet på KU-plan - EURECO-samarbejdet - der også omfatter
tilsvarende Europa-centre ved Det juridiske og Det samfundsvidenskabelige Fakultet.
Europa er således indskrevet som en væsentlig del af vort universitets, fakultets og instituts
strategiplaner. På den baggrund forekommer det nærliggende i forb. m. instituttets egne aktuelle
strategiplaner, og for så vidt instituttet allerede er involveret i Cemes-relaterede initiativer på
forskningens og undervisningens område, nærmere at diskutere og klarlægge vore videre relationer til
Cemes og de faglige udvekslinger, der finder sted eller kan finde sted i dette regi.
2) Migration (Tovholder: Peter Leese)
At ENGEROM migration is conceptualized within a cross-disciplinary, multilingual perspective and
investigated within a broad anthropological/ethnographic framework. Movement, mobility and
migration are central themes for a group of researchers investigating language and literature, culture
and history. Within this field common interests include: migration-related writing, language, discourse;
migrants' oral history, memory and the reconstruction of meaning; the cultivation of interdisciplinary
and theoretical approaches to migration which incorporate social, historical, literary and discursive
perspectives. The projects and personnel of this group will naturally be affiliated with the new center
on migration research at the Humanities Faculty. Major research projects, planned or currently
underway, are as follows:
Current research:
 Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen, Nieves Hernández-Flores, Sandi Michele de Oliveira: "The
Role of Memory in the Construction of Transnational Identities Latin America(ns) in
transition."
 Pia Schwarz Lausten: "Italian accounts of slavery and piracy c. 1600-1800"
 Peter Leese: “Genealogies of Recollection: migration life-stories and histories c. 1750-2000”
 Ulla Rahbek: "The Multicultural Message in the bottle: A Tropological Study of Contemporary
Multicultural British Literature", and "Caryl Phillips on Migration, or from the European Tribe
to Tribal Britain".
 Russell Duncan: Migration and immigration studies of individuals and groups that have formed
and continue to form the transnational society that has settled in the United States.
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Current grant applications:
 Vera Alexander: "Plants as Migrants. Migration and Ecocriticism." (Sapere Aude bid 2012)
 Peter Leese: "Migrating Memories: Cultural Practices, Media and Methods" (HERA bid May
2012)
 Anna Sandberg: "Transnational literatures and European migrations c. 1800-1900: Germany,
France, Scandinavia" (FKK bid 2012)
3) American Literature and Culture (Tovholder: Inge Birgitte Siegumfeldt)
This is the very first step towards the construction of an interdisciplinary Centre for American
Literature and Culture. Colleagues from all departments at the Faculty will be invited to contribute and
calls for proposals will be issued in due course. We should consider the inclusion also of perspectives
on American culture from outside the Humanities (anthropology, social and political science).
The Centre will be anchored at Engerom. That is, Engerom will provide the natural home for the
centre's activities: administration, teaching, research and 'formidling', and Engerom staff will chair the
centre.
Further description of the centre awaits clarification of such matters as the relations between faculty
and department concerning teaching, funding, staffing etc; extended discussions in the departmental
research council, in external networks relevant to the establishment of such a centre; plans with Karsten
Schou concerning research based teaching and the possible implementation of an international MA in
American Studies.
 Representations of the U.S. South in transnational contexts in the work of twentieth and twentyfirst century writers (Martyn Bone)
 From Page to Picture (an interdisciplinary study of the books and films by Paul Auster) (I.B.
Siegumfeldt)
 Knowledge as/and power: The importance of education in American culture and history (Helle
Porsdam - SAXO)
 Elia Kazan and the new psychological realism in Post-War American Film Acting (Johannes
Riis - MEF)
 Narratives of National and Transnational Identities in the context of the Transatlantic Jazz
Culture (Anne Dvinge - IKK)
 Ellery Sedgwick, the Atlantic, and “Faraway Women (Cathryn Halvorson)
 19th-Century American Reading Taste(Andrew Miller)
 Dead Spaces: the Apocalypse in American literature and film (Søren Staal Balslev)
4) Forholdet mellem forskning og undervisning (Tovholder: Johan Pedersen)
Det er naturligt for et sproginstitut blandt andet at bedrive sprogforskning der tager afsæt i
problemstillinger der er direkte eller indirekte relateret til det at undervise i sprog på højeste niveau. En
del af denne forskning kan karakteriseres som undervisningsbaseret forskning. Omvendt vil elementer
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af konkret forskning i undervisningen styrke kvaliteten i studierne. Vi vil sætte fokus på følgende
områder:
- Forskning i fremmedsprogstilegnelse, læringsprocesser og bestemmelse af norm og variation i
sprogbrugen (fransk, spansk og tysk)
- Direkte integration af forskningselementer i undervisningen som eksemplificering af
forskningsarbejdet og træning i brug af videnskabelig metode (tysk og spansk)
- Inddragelse af studerende i forskningsprojekter, særligt oplagt på KA-niveau – fx i forbindelse med
specialeskrivning (spansk og tysk).
- Tematisering af forskningen og dens metoder fra dag ét på studiet (tysk og spansk)
- Digitale informationskilder og andre redskaber med henblik på fagligt kompetent, professionel og
kritisk brug, fx elektroniske sprogkorpora og internettet generelt, herunder Wikipedia, ordbøger,
databaser, grammatikker etc. De studerende skal trænes i at bruge fagets kilder og metoder
professionelt som højtuddannede specialister (spansk og tysk)
 Undervisningsbaseret/relateret forskning:
o Jan Lindschouw – Fremmedsprogsindlæring i fransk og andre romanske sprog
o Ken Farø – Videnskabelig tilgang til (a) variation og (b) e-baseret sprogtilegnelse i tysk
o Johan Pedersen – Kvalificerende bestemmelse af diversiteten i sprogbrugen
 Elementer af forskning i undervisningen:
o Johan Pedersen – Sprogkorpus fra begyndelsen (spansk)
o Ken Farø – Nytænkning af sprogsiden på tyskfaget. Implementering af ny studieordning
5) Sense and Sensibility (Tovholder: Boris Wiseman)
The research questions addressed here are concerned with a neglected aspect of our intellectual
heritage, namely those forms of embodied understanding which used to be grouped together under the
term ‘aesthesis’. Our interest in these sensuous modes of understanding is not primarily philosophical
or even psychological. We are interested in their past and current life, in their relevance for grasping
different cultures at different moments in time and in the process of their transformation. Our point of
view may be thought of as a kind of anthropological history, a history deeply imbedded in subjective
experience, including sensory experience, but also more broadly in the phenomenal dimensions of
cultural history.
 The cultural history of movement (Boris Wiseman in collaboration with Line Pedersen, curator
at the Ny Carlsberg Glyptotek (Degas specialist) and neuroscientist and movement specialist
Professor Jonathan Cole, Southampton University and Pool Hospital.
 Comparing the Emotional Economies of early Protestant missions to Indigenous peoples in
Greenland and Australia (Claire McLisky)
 French Cultural Phenomenology (Carsten Meiner)
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6) Norm, Variation, Sprogforandring (Tovholder: Anita Berit Hansen)
”Hvordan kan sprogdata fra store elektroniske korpora bidrage til at belyse problematikkerne omkring
variation og normative forandringer i sprogbrug?”
Nogle ser særligt på, hvordan visse typer af ændringer synes at gå i retning af en informalisering eller
demokratisering af sprogene, og arbejder altså med spørgsmålet ”Hvilket forhold er der mellem
diafasisk variation og sprogforandring? Er det sådan, at varianter (fonetiske som syntaktiske) brugt i
uformelle situationer / i spontan tale ofte vinder frem og bliver den nye standard? Og hvorfor?” Disse
spørgsmål er også på et overordnet plan knyttet til aktuel forskning i standardsprog og ideologi ved
Dansk Grundforskningscenter for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier, som der er samarbejde
med. CIPs forskning i Sociolingvistik og sprogforandring indgår også her (jf. CIPs eget strategipapir).
Andre igen går i dybden med kontekstforankringens rolle for de sproglige former (deixis), og hvordan
ændringer i samfundsforhold over tid kan ændre udgangspunktet for kommunikation og dermed
formernes anvendelse.
 (Jan Lindschouw) Sprogforandring i fransk syntaks og tilegnelse
 (Johan Pedersen) Metoder til etablering og vurdering af nye syntaktiske normer
 (Kirsten Kragh/Jan Lindschouw /Erling Strudsholm/Lene Schøsler & ph.d.-stud.) Deixis and
Change in Language, Mind and Society
 (Anita Berit Hansen) Variation og forandring i standard-fransk udtale
 (Johan Pedersen) Variation i spansk syntaks
 (Ken Farø) Norm, variation og sprogforandring som fremmed-sprogs-didaktisk udfordring
 (Sandi de Oliveira/Nieves Hernández-Flores) Pragmatisk variation i brug af høflighed i
forskellige professionelle situationer
 (Kirsten Kragh) Variation inden for konstruktionsdannelser i fransk i et pragmatisk-kognitivt
lys
I tilknytning til denne platform er der desuden et initiativ fokuseret på en mere specifik tematik, nemlig
grammatikalisering. Hermed betegnes de historiske processer, hvorved nye grammatiske elementer
opstår og eksisterende ændrer karakter. En række forskere ved dette institut (bl.a. Kirsten Kragh, Jan
Lindschouw, Erling Strudsholm, Lene Schøsler, og Peter Harder og fra andre institutter på fakultetet
(bl.a. Jens Nørgård-Sørensen, ToRS, samt Kasper Boye, INSS) har – i samarbejde med forskere ved
andre institutioner (bl.a. Lars Heltoft, RUC) – ydet betydelige bidrag til forståelsen af dette
problemfelt, og denne proces vil blive fortsat i de nærmeste år.
Aktiviteter i strategiperioden:
 Konference om diasystematisk sprogvariation i de romanske sprog, hvor diakroni og
grammatikalisering får deres egen sektion – med mulighed for efterfølgende tematisk
publikation (Kirsten Kragh, Jan Lindschouw, Lene Schøsler, Erling Strudsholm)
 Inviteret artikel til Journal of French Language Studies om den deiktiske relativsætning
analyseret som progressiv parafrase (Kirsten Kragh, Lene Schøsler)
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 Inviteret artikel til et temanummer i Journal of French Language Studies, og en
tidsskriftsartikel (f.eks. i Revue de Linguistique Romane), begge om udviklingen i det franske
tempussystem med henblik på at påvise ’forbunden grammatikalisering’(Jan Lindschouw)
 Inviterede bogkapitler om variation i pariserfransk udtale (til Gess, Lyche & Meisenburg (eds)
Phonological Variation in French. Illustrations from Three Continents, John Benjamins og til
Detey et al. Varieties of Spoken French: a source book, Oxford University Press (Anita Berit
Hansen)
 Afholdelse af VII International EDICE Symposium (sprogvariation og høflighed i spansk og
portugisisk) (Sandi de Oliveira, Nieves Hernández-Flores)
 Artikler om grammatikalisering og intersubjektivitet samt om grammatikalisering og
konstruktionalisering (Peter Harder og Kasper Boye, INSS)
 Inviteret artikel til et temanummer i Journal of French Language Studies om reorganisering af
konjunktivs tempusparadigme (Kirsten Kragh)
 Samlet konference om grammatikalisering (i samarbejde med bl. a. Jens Nørgård Sørensen,
ToRS, Lars Heltoft, RUC samt Eva Skafte Jensen, Dansk Sprognævn)
 Samlet konference om Norm, variation og sprogforandring belyst v/brug af korpora
 Et større antal artikler (20-25) til peer-reviewed tidsskrifter inden for variation og
sprogforandring i tysk, spansk, fransk, italiensk, engelsk, portugisisk (alle i gruppen).
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