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1. Indledning: baggrund
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk arbejder med udgangspunkt i de vesteuropæiske sprog
og kulturer. Idet disse sprog og kulturer i dag er spredt ud til store dele af verden, ligger der store
udfordringer i at følge globaliseringsprocessens økonomiske, politiske, kulturelle og sproglige flow
– også i et historisk tilbageblik. Som et resultat af opdagelsesrejserne og Europas koloniale
ekspansion fra omkring 1500 og frem, er disse sprog udbredt i en sådan grad, at der er langt flere
f.eks. portugisisk-, spansk- og engelsktalende uden for Europa end i Europa. Ligeledes mønstrer
fransk store frankofone områder uden for Frankrig. Derfor har disse sprog fået en udpræget
transnational og global dimension, som er blevet væsentligere for vore studier i dag, end den har
været tidligere.
Kendskabet til fremmede sprog og kulturer har altid i et lille land som Danmark gjort
verden større og lagt nogle præmisser for en større forståelse for andre befolkningsgrupper og
kulturer. Samtidig har et sådant indgående kendskab også gjort os i stand til at komme i dialog med
omverdenen og gøre denne bekendt med danske synspunkter.
Danmark har altid været stærkt påvirket af transnationale og “globale” kulturer og
kultursprog. Det gælder latin helt op til nyere tid, tysk i den hanseatiske periode og senere med
vekslende styrke, italiensk i renæssancen, fransk i oplysningstiden, engelsk fra og med den tidlige
industrialisering, forstærket med amerikansk efter anden verdenskrig. Det afspejler sig også i selve
uddannelsessystemet. Her har de klassiske sprog græsk og latin været dominerende langt op i det
19. århundrede, mens fransk, tysk og især engelsk kom til langt senere. I det hele taget havde
sprogundervisning frem til midten af det 20. århundrede først og fremmest et dannelsesperspektiv,
med en stærk forankring i et bredt kulturbegreb, men uden et praktisk sprogfærdighedsperspektiv.
Omvendt er der nu en tendens til, at man fokuserer på den praktiske sproglige anvendelse og ser
bort fra den brede kulturbaggrund, som stadig er nødvendig for en indgående beherskelse af et
fremmedsprog og for en dialog med den fremmede kultur.
Grundlæggende bliver instituttets forskningsområde til i mødet med de fremmede
sprog og kulturer. Der ligger heri også en kontrastiv indfaldsvinkel, der hele tiden bringer vor
danske baggrund i spil. Udgangspunktet for instituttets forskningsmæssige og uddannelsesmæssige
aktiviteter er derfor, at sprog og kultur er nært forbundne størrelser, der påvirker hinanden. Ethvert
menneske er forankret i sit sprog og i sin kultur; det tænker og interagerer i kraft af de sproglige og
socio-kulturelle betingelser, det vokser op under. Det opbygger sin identitet ved hele tiden igennem
sin adfærd og tænkning at udfordre disse betingelser. Men det er også disse givne forhold, der
konfronterer mennesket med andre sprog og kulturer, andre måder at give verden en betydning og
en retning på. Væsentlige områder af vor kognition, herunder grundlæggende grammatiske og
leksikalske kategorier, er ikke medfødte og universelle. De er derimod afhængige af de sociokulturelle styrkeforhold, som mennesket selv er med til at skabe og forandre over tid og inden for
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bestemte geografiske rum. Dermed lægges der i forskningsarbejdet op til en opfattelse, der bryder
med den snævert strukturalistiske opfattelse af sprogets autonomi og derfor gør op med
forestillingen om sproget som et afsluttet og selvstændigt genstandsfelt.
Dette udgangspunkt betyder konkret, at instituttet forskningsmæssigt og
undervisningsmæssigt har fokus på sprog og kultur og deres indbyrdes relationer. For instituttet er
det derfor vigtigt at fastholde traditionen med at beherske originalsproget og forstå dets tekster i
deres historiske og sociale kontekst – selv om dette ‘originalsprog’ med globaliseringen er blevet
bredere og optræder i flere varianter, end vi hidtil har været vant til. En kritisk bevidsthed om sprog
og den kultur, som sproget er indlejret i, er fundamentet i en uddannelse ved Institut for Engelsk,
Germansk og Romansk. I et videre perspektiv oparbejder instituttet med sin forskningsindsats en
indsigt, der er af uvurderlig betydning i et moderne demokrati, og som ikke mindst kan sikre en
kvalificeret dialog på tværs af kulturelle og sproglige forskelle. Instituttets samfundsværdi kan
således resumeres som følger: vi stimulerer og udvikler hos vore forskere og studerende en historisk
bevidsthed, en analytisk kritisk refleksion – vi udgør en vidensbank inden for sprogområderne (jf.
Engeroms strategikort).

2. Forskningsstrategi
Det er instituttets mål at styrke forskningsdimensionen gennem en strategisk satsning på fire
områder, gennem en række konkrete tiltag, hvoraf de vigtigste er: øget samlet forskningstid,
talentudvikling, øget ekstern finansiering. Vi ønsker at placere instituttet som det stærkeste
fremmedsprogsinstitut ikke alene i Danmark, men i Skandinavien gennem en skarpt profileret og
synlig forskning og gennem vore internationale konferencer. (jf. Engeroms strategikort).
Engeroms forskning er traditionelt fordelt på tre søjler eller videnskabelige hovedområder:
sprogforskning, litteraturforskning og historie/kultur/samfundsforskning. I det følgende skitseres
først I) instituttets hovedaktiviteter inden for disse tre søjler (for en nærmere redegørelse henvises
til forskningsstrategiens appendix). Herefter følger II) en definition og anvendelse af begreberne
kerne- og satsningsområder. Instituttets forskningsstrategi som sådan udmøntes i kraft af denne
definition og anvendelse. Til slut oplistes III) en række konkrete tiltag, som skal iværksættes med
henblik på at styrke forskningsdimensionen.
I) Engeroms forskningsområder
De enkelte forskere arbejder individuelt samt i indenlandske og udenlandske netværk. Med
udtyndingen i bemandingen er centrale felter forsvundet, for øjeblikket f.eks.
Shakespeareforskningen, mens andre tværgående felter er blevet styrket ved samarbejdet på tværs
efter institutsammenlægningen (f.eks. postkoloniale studier). Man ser således konturerne af en ny,
tværgående fjerde søjle, som vi vil styrke i satsningsområderne (se nedenfor). Der eksisterer aktive
nationale og internationale forskningsnetværk forankret på instituttet inden for alle tre søjler. For en
oversigt over de konkrete forskningsaktiviteter henvises til strategiens appendix.
- Sprog
Forskningen inden for sprog kan samles under følgende nøglebegreber: variationslingvistik i
synkront, diakront og typologisk perspektiv, kontrastivitet, funktionel og kognitiv lingvistik; sprog
og identitet, sprogtilegnelse og sprogdidaktik. Karakteristisk for de sprogvidenskabelige tilgange på
instituttet er at sproget studeres i en bred sammenhæng, der fokuserer på sprog som medium for
sociale, psykologiske og kommunikative processer. Der er – ofte i tværinstitutionelle netværk –
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udviklet forskellige forskningsmiljøer, hvor f.eks. sproglige strukturer (grammatik) anskues som
strukturering af sproglig betydning. Sproglig betydning forstås som forankret i menneskers kognitive bearbejdning af deres omverden og i deres kommunikative handlen. Arbejdet med
sprogtilegnelsesteorier bidrager ligeledes til at kaste lys over spørgsmålet om, hvad sprog og
kognition er. Dette felt omfatter centrale problemstillinger vedrørende repræsentation, anvendelse
og tilegnelse af sprog samt de kontekstuelle betingelser, som brugen og tilegnelsen af et sprog
foregår under; herunder specifikt arten og betydningen af de sprogpædagogiske redskaber, som
fremmedsprogspædagogikken betjener sig af. Et andet netværk er inspireret af den fornyede
interesse for variation og sprogforandring, der næres af nye, sprogvidenskabelige erkendelser
vedrørende modersmålsindlæring og sproglig variation, analogiske processer og
grammatikaliseringsprocesser. Feltet oversættelse skal slutteligt nævnes som et privilegeret sted for
mødet mellem de forskellige fagdiscipliner ved instituttet. Det gælder især de senere årtier, hvor
såvel oversættelsesteoretiske som oversættelses-praktiske og -didaktiske overvejelser i stigende
grad arbejder med teksten som en kommunikativ helhed indsat i en specifik historisk og kulturel
kontekst.

- Litteratur
Litteraturforskningen ligger på den ene side inden for det litteraturteoretiske og -analytiske område
og på den anden side inden for litteraturhistorien, i dens analyse af kontinuitet, forandringer og
traditionsbrud, og i litteraturens kontekstuelle betingelser og de sammenlignende perspektiver, den
kan åbne for. I de seneste år er nyere litteratur og tværkulturelle udfordringer i den moderne åbne
verden kommet til at stå centralt i forskningen på instituttet, f.eks. inden for postkolonial litteratur
og migrationslitteratur. Litteraturforskningen samarbejder både med sprogforskningen, f.eks. inden
for oversættelsesteori, og med kultur- og samfundsområdet, f.eks. i områdestudierne. Et vigtigt
perspektiv er litteraturens plads i den idéhistoriske og samfundsmæssige udvikling i de pågældende
sprogområder. Her – og i det hele taget – lægges vægt på litteraturens særegne, i de æstetiske
former begrundede erkendelsesmæssige og kritiske potentiale. (Vedr. Sydstaterne se nedenfor).

- Samfund, kultur og historie
Inden for dette kerneområde dækker forskningsindsatsen en meget bred vifte af projekter, der på
forskellig måde udbygger de igangværende aktiviteter omkring instituttets interesseområder.
Projekterne følger en faglig skalering, der åbner et transnationalt perspektiv. Således fokuseres der
på de vesteuropæiske lande for på denne baggrund at kunne anlægge en kultur- og
identitetshistorisk optik på Europa med særlig henblik på Oplysningstidens aktualitet og på en mere
indgående forståelse af den europæiske krise og selvbesindelse i årene 1914-1991. Endvidere står
det postkoloniale Europa i centrum for en række initiativer, der ser på, hvorledes arven efter
kolonialismen har slået kulturelt igennem. Flere indsatser samler sig om politiske og sociale forhold
i udvalgte sydamerikanske stater, således Bolivia og Peru, mens andre slår ned på det moderne USA
og de særlige regionale, nationale og globale nationale problemstillinger, der f.eks. er knyttet til
Sydstaterne.

II) Kerne- og satsningsområder
a) Overordnede definitioner
I forhold til de humanvidenskabelige hovedområder er Engeroms forskning således fordelt på tre
søjler: sprogforskning, litteraturforskning og historie-/samfundsforskning. Hertil kommer de
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konkrete genstandsområder, vi arbejder med, og som er de kulturgeografisk givne sprogområder. Vi
er således på hjemmebane inden for tysk sprog, litteratur og kultur/historie/samfundsforhold
(“vores” søjler i “vores” genstandsområde), men ikke inden for tysk musik, kunsthistorie eller jura
(“andres” søjler i “vores” genstandsområde). Sidstnævnte felter kunne i givet fald indgå som et
satsningsområde, hvis det blev relevant, men de vil ikke være en del af Engeroms kerneforskning på
grund af hovedområdeopdeling (de tre søjler), og af samme grund vil de være “eksotiske”
forskningsområder for os. Dualiteten kerne-/satsningsområder er således afhængig af to størrelser,
hovedområdet og genstandsområdet (data). Det er samtidig klart, at hverken søjlerne eller
genstandene er fuldstændigt selvberoende og klart afgrænsede størrelser.
Kerneområderne er de områder, hvor søjlerne og genstandsområdet (dataene) er
sammenfaldende. Hermed betegnes altså de forskningsfelter, inden for hvilke Engerom
institutionelt skal have ekspertise og forskningsaktivitet på grund af sammenhængen mellem
forskning og undervisning. Nogle af instituttets kerneforskningsområder vil eksempelvis være tysk
litteratur, italiensk sprog eller amerikanske samfundsforhold. Eftersom vi er forpligtet til at levere
forskningsbaseret undervisning, vil der være en nødvendig relation mellem vore uddannelsers
indhold og instituttets kerneforskning. Med henblik på en yderligere afklaring inddeles
kerneforskningen nedenfor ud fra tredelingen: nationale kontekster, tværnationale perspektiver samt
teoretisk/metodologisk refleksion.
Satsningsområderne er de forskningsaktiviteter, som instituttet lancerer over en
periode. Disse satsninger kan såvel ligge inden for som uden for kerneområderne. Hvis et
satsningsområde ligger inden for et kerneområde, vil der være tale om en særlig satsning inden for
et felt, som vi allerede har en styrke inden for. Hvis et satsningsområde ligger uden for
kerneområderne, vil der være tale om en opdyrkning af et felt, som er af relevans og interesse for
instituttet, og som måske kan udvikle sig til at blive et kerneområde, f.eks. udviklingen på film- og
medieområdet eller internet (e-mail-kommunikation, internetdating o.l.). Et satsningsområde kan
være sammenfaldende med ét forskningsprojekt, eller det kan fungere som paraply for flere
forskellige forskningsprojekter. Et forskningsprojekt kan i denne sammenhæng defineres som et
nærmere afgrænset forskningstema, som samler to eller flere af instituttets medarbejdere og har en
række eksterne partnere samt planlægger aktiviteter i form af workshops, seminarer, kollokvier,
publikationer, undervisningsforløb o.l. Det er optimalt, om man i forbindelse med oprettelsen af et
forskningsprojekt modtager en bevilling udefra. Dette er dog ikke strengt nødvendigt, da man godt
kan etablere et mere spartansk forskningsprojekt med f.eks. et begrænset antal eksterne partnere, og
som arbejder med ad hoc bevillinger til de enkelte aktiviteter. Det er slutteligt vigtigt at slå fast, at
der – under hensyntagen til universitetslovens bestemmelser – i høj grad er frit forskningsvalg, og at
det i høj grad er medarbejdernes egne initiativer, der definerer, hvad instituttet satser på.
b) Kerne- og satsningsområder: afgrænsning i praksis
Kerneområder
1) De nationale kontekster
Umiddelbart er forskningsaktiviteten på Engerom givet ud fra de nationalsprog, instituttet har som
fagområder, men der har altid været kultur-, sprog-, og litteraturforskning på tværs af sprogene
(f.eks. periodestudier: renæssance, oplysningstid; kontrastiv sprogforskning, typologisk
sprogforskning). Størstedelen af de ansatte med forskningsforpligtelse på Engerom arbejder dog
inden for et enkelt nationalsprog og dets sprog/litteratur/kultur. Dette er selvsagt i tråd med, hvad
der i al fald historisk har været vor primære professionsuddannelse: uddannelse af gymnasielærere.
Det er derfor naturligt, at vi forholder os til nationalsprogene og deres litteraturer/kulturer i de
nationalstatslige kanoners kontekst, både som forankring og som udgangspunkt for tvær- og
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transnationale forskningsfelter. Det skal understreges, at disse områder fortsat skal sikres en
forskningsmæssig forankring og udvikling, selv om erhvervsmulighederne har ændret sig meget –
se endvidere punkt 5. Det skal generelt sikres, at der – ved siden af øvrige satsninger – til stadighed
foregår forskning inden for studieordningernes kerneområder som f.eks. grammatik, fonetik,
centrale forfatterskaber mv.

2) Tværnationale perspektiver (områdestudier, komparative studier)
Dette niveau har det foregående punkt (den nationale tilgang) som forudsætning for en kvalificeret
behandling. Områdestudierne inddrager på den ene side det nationale perspektiv, eftersom
eksempelvis det spansk- og portugisksprogede Latinamerika, ligesom de engelsksprogede
(anglofone) og fransksprogede (frankofone) områder består af nationalstatslige enheder, der hver
især opererer med en given kulturel og litterær kanon. Samtidig er det definitorisk for
områdestudierne, at der opereres med et tværnationalt perspektiv, idet de historiske omstændigheder
har forårsaget, at f.eks. det latinamerikanske område eller det nu tidligere britiske imperium er
blevet opdelt i et antal stater, der deler en lang række historiske og kulturelle forhold. Europastudier
indtager i denne sammenhæng en særstatus, eftersom der i det geografiske Europa tales samtlige de
sprog, vi beskæftiger os med. Europaforskningen foreslås derfor nedenfor som et selvstændigt
satsningsområde, ligesom der foreslås et satsningsområde med titlen “The Americas/Las Américas”
og et tredje under navnet “Globalisering og transnationale studier i et fremmedsprogligt
perspektiv”. Der vil naturligvis være et vist overlap mellem disse tre perspektiver.
3) Teoretiske og metodologiske perspektiver
I det omfang man anvender forskellige tilgange til de givne genstandsområder, og i det omfang
analyserne ikke er blot slaviske anvendelser af bestemte teorier og metoder på materialet, bedriver
man som forsker et reelt arbejde på et teoretisk og metodologisk plan. En analyse af et givet
materiale er (ideelt set) ikke blot en anvendelse af en teori eller metode, men også et aktivt og
reflekterende arbejde med selve teorien og/eller metoden. Man kan ikke forestille sig videnskabelig
forskning uden en teoretisk og metodologisk refleksion. I dag står vi imidlertid over for store
teoretiske og metodologiske udfordringer. Det såkaldte videnssamfund fordrer nye måder at
organisere og distribuere viden på. Teori- og metodetraditioner, der historisk har været knyttet til
fagenes enkelte discipliner, er ikke længere omgærdet med samme selvfølgelighed som hidtil. Den
nationalfilologiske optik, hvis udsyn sluttede ved landenes grænser, kan ikke længere opretholdes
med det generelle teoretiske og metodologiske opbrud, vi kan iagttage og i vid udstrækning allerede
har taget konsekvenserne af. Hvordan håndterer man den tværfaglighed, som der i stigende grad
stilles krav om for overhovedet at slå igennem i det videnskabelige fællesskab? Og hvordan
udvikler man den specifikke faglighed på et institut som Institut for Engelsk, Germansk og
Romansk, der koncentrerer forskningsaktiviteterne omkring en tværgående tematik som sprog og
kultur? Disse og andre lignende spørgsmål melder sig med stadig større hyppighed i det daglige
forskningsarbejde.
Satsningsområder
Instituttet har i perioden frem til 2012 besluttet at satse på fire områder: Europastudier,
Globaliserings og transnationale studier, Amerika, Forskningsbaseret formidling. Gennem disse
satsninger ønsker vi at samle de individuelle forskningssatsninger til bredere og mere synlige
emnekredse (jf. Engeroms strategikort).
Under hvert område er angivet nogle specifikke projekter, som løbende skiftes ud, når disse afvikles
og nye opstår (de nævnte projekter har status af eksempler på satsningsarbejdet).
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1) Europastudier
Eftersom vort institut dækker de vigtigste vesteuropæiske sprog, vil det være oplagt at udnytte de
muligheder, dette giver for at opdyrke en egentlig Europaforskning ved instituttet, der i et
overordnet perspektiv fastholder 1. Europas lange kulturhistorie (la longue durée) og 2. den
sproglige diversitet, der er knyttet til denne historie. På denne måde kan instituttet med afsæt i sine
særlige traditioner og kompetencer indgå i den bredere Europainteresse, der i disse år har sat sig
spor på KU-niveau med den særlige satsning ”Europa i forandring”, der har forstærket samarbejdet
mellem fakulteterne. Instituttet har i flere omgange herfra fået finansieret seminarer og
bogudgivelser, der har bidraget til at synliggøre Europaforskningen på instituttet – også over for en
bredere offentlighed. Senest har denne Europainteresse sat sig spor i oprettelsen af Centre for
Modern European Studies (CEMES), som instituttet er en aktiv medspiller i.
Instituttets forskere er således allerede involveret i en række initiativer, der på
forskellig måde har Europa i centrum. Det gælder forskningen i de lange brudlinjer, der har tegnet
Europas udvikling og sat sig spor i de mange konflikter, dialoger og oversættelser på tværs af de
nationale og mentale barrierer og i forholdet til de Andre. I den forbindelse åbner der sig nye
indsigter ved f.eks. at fokusere på bilaterale forhold som Danmark og England, Frankrig og
Tyskland og lignende. Det gælder markante perioder i Europas kulturhistorie, såsom renæssancen,
som instituttet har opdyrket siden 1984 inden for Forum for renæssancestudier, som siden 2005 har
udgivet nettidsskriftet Renæssanceforum (http://www.renaessanceforum.dk/ ). Det gælder
Oplysningstiden, hvor instituttet i mange år har koordineret et FKK-finansieret netværk for
Oplysningsstudier. Det gælder studier i Europas ændrede geopolitiske og geokulturelle rolle i det
20. århundrede, der bl.a. har sat sig spor i ungdomskulturens forskellige bevægelser, og det gælder i
hele det postkoloniale perspektiv, som har åbnet helt nye kulturelle former i de ændrede forhold
mellem de gamle koloniimperier og deres tidligere kolonier. Der bliver her lagt et grundlag for at gå
ind i de aktuelle diskussioner og debatter om den europæiske udvikling på nogle kvalitativt andre
præmisser end dem, man finder i politologens, sociologens og juristens respektive tilgange til
emnet.
I et videre perspektiv ønsker instituttet en yderligere satsning på de nye elektroniske
medier (film, tv, internet), der i stigende grad præger den socio-økonomiske og politisk-kulturelle
udvikling i de europæiske lande, som instituttet arbejder med. Endelig vil vi samarbejde med
relevante eksterne forskere om at samle nogle flere ressourcer omkring udforskningen af
Middelhavsområdet, der altid har udgjort et interesseområde for Frankrig, Italien og Spanien, og
som i dag er blevet helt centralt med Europas nyorientering mod Magreb-landene og Tyrkiet.
2) Globalisering og transnationale studier i et fremmedsprogligt perspektiv: Postkolonialisme,
migration, multikulturalisme
Eftersom Europa idé- og mentalitetshistorisk har fået en imperiebyggende impuls i arv fra antikken,
har de europæiske nationer været båret af en ekspansionistisk politik, der har forårsaget, at der i dag
tales europæiske sprog på alle fem kontinenter.
I de senere år er der opstået en forholdsvis stærk tendens til at betragte litteratur og
kultur i et globaliseret perspektiv, hvad der i en fransksproget sammenhæng er blevet kaldt
“littérature-monde”. Denne tilgang betragter litteraturen og kulturen decentreret, dvs. frigjort fra
tilknytningen til de nationale kanoner. Litteraturen/kulturen ses i dette perspektiv som en
fragmenteret helhed, der viser sig i en mangfoldighed af brudflader. I en globaliseret verden opstår
litteratur og kultur ved konfliktfyldte og frugtbare møder mellem forskelligartede vidensformer,
værdier og traditioner. Med hensyn til de nationalsprog, som samtidig er verdenssprog i kraft af en
forudgående kolonialisering, gælder, at i stedet for at betragte et givet sprogs litterært-kulturelle
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produktion som centreret omkring moderlandet, betragtes denne produktion som polycentrisk og
polyfon. Der er ikke længere et normativt centrum, men en lang række centre, som ikke tilsammen
danner et hierarki, men et produktivt anarki. Postkolonial teori belyser ulige magtforhold mellem
(tidligere) kolonisatorer og (tidligere) koloniserede, som de fremstår i sproglige, historiske og
kulturelle diskurser og repræsentationsformer. Men i de senere år har den postkoloniale kritik i
stigende grad vendt blikket indad og skabt debat om selve begrebet ’postkolonial’, dets relevans og
begrænsninger i den globale kontekst. Dette skaber fornyet debat om det uhensigtsmæssige i, at
(tidligere) koloniserede folk fastlåses i deres traditionelle historie og arv (som blev mobiliseret i
kravet om anerkendelse), eller at deres anderledeshed gøres essentiel eller total. Således bidrager
postkolonial teori til kulturstudier generelt og til forståelsen af, at (tidligere) koloniserede folk er
optaget af andet end deres fortid, som de naturligvis gør krav på ejerskab af, men som ikke kan
gendannes og derfor, på samme måde som nutiden, må gentolkes og gestaltes i dele og fragmenter,
der giver kulturel mening i både lokale og globale sammenhænge.
Der er allerede flere projekter på instituttet, som falder ind under dette område: ”PostColonial Europe: The Legacies of Colonialism and the Enduring Imprint of Empire” (i samarbejde
med Leeds University og European University Institute), og “Migration Literature”. Her udnyttes
instituttets forskelligartede ekspertiser i både bredden og dybden, idet der arbejdes på tværs af
disciplinære og geografiske grænser. I det forløbne århundrede, og især inden for de seneste årtier,
er en stor del af den litteratur, der publiceres på de vesteuropæiske sprog, skrevet af tilflyttede
forfattere, der har tilegnet sig disse sprog som konsekvens af migration. Migrationslitteratur anskues
således som et nutidigt fænomen, der bevæger sig på tværs af sproglige, litterære og kulturelle
grænser: migranter, flygtninge, indvandrere skriver tekster på værtslandenes sprog, og stadig flere
vinder international anerkendelse og kanoniseres naturligt i det pågældende lands litterære tradition.
Dette satsningsområde vil stimulere kulturforståelse og vil kunne udmønte sig i undervisning med
henblik på uddannelse af kandidater til den voksende kulturindustri og oplevelsesøkonomi.
Som en konsekvens af den nye orientering inden for globale studier er der inden for
lingvistik ønske om en udvidelse af det eksisterende samarbejde i temagruppen “sproglig variation
og sprogforandring” til en egentlig satsning på relationen mellem prestigesprog og lokalsprog:
sprogvariation og sprogforandring. Dette felt omfatter bl.a. udforskning af relationen mellem sprog
og identitet, sprog og magt, mellem et dominerende kultursprog / standardsprog og dagligsprogene,
samt mellem sproget i et “moderland” og sproget i tidligere eller nuværende kolonier. Feltet er
teoretisk umiddelbart forankret i sociolingvistikken og variationslingvistikken, men dets resultater
kan integreres i vore traditionelle sproglige discipliner. I et samfund som det danske, der bliver
mindre og mindre sprogligt og kulturelt homogent, har sprogfagene en særlig rolle at spille, fordi vi
kan påvise interessante paralleller til den nuværende globaliseringstendens, dels i et historisk
perspektiv, dels med henvisning til andre samfund, hvor tendensen er tydeligere end i Danmark. En
styrkelse af dette brede felt implicerer, at f.eks. engelsk burde udvikle kompetencer inden for dette
område, der er et vigtigt aktuelt forskningsfelt i udlandet (f.eks. Labovs undersøgelser af variation i
engelsk talt i de nordlige stater i USA), men som endnu ikke er et forskningsfelt i Danmark. Hvis vi
satser på en forsknings- og uddannelsesmæssig styrkelse af dette felt, vil vi f.eks. kunne uddanne
kommunikationsmedarbejdere til internationalt orienterede organisationer og virksomheder. Disse
medarbejdere vil kunne analysere og forbedre arbejdsgange mellem personer med forskellig
sproglig og kulturel baggrund. En sådan styrkelse ville dermed øge vore kandidaters ansættelse
uden for undervisningssektoren. Dette forskningsfelt ville ydermere forstærke det tværdisciplinære
samarbejde. Interessante emner er f.eks. relationen mellem latin og folkesprogene (især engelsk,
tysk, fransk, spansk, italiensk) i renæssancen, tysk og italiensk som lingua franca i henholdsvis
Øresund/Baltikum og middelhavsområdet, engelsk, tysk, fransk, nederlandsk, spansk og portugisisk
som globale sprog, osv.
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3) The Americas / Las Américas
Selv om de amerikanske spansk-, portugisisisk- og engelsksprogede lande har en indbyrdes meget
forskellig historisk baggrund, deler de status som forhenværende europæiske kolonier – med hvad
deraf følger af hybridt og forskudt kulturelt arvegods. Ligeledes er de henvist til at indgå i en
indbyrdes udveksling af mennesker, varer og kulturer i kraft af deres geografiske nærhed.
Forskningsprojekterne inden for denne satsning vil primært være tilknyttet den traditionelle
opdeling mellem ‛(Nord-)Amerikanske studier’ og ‛Latinamerikastudier’. Her har instituttet længe
haft en forskningsstyrke, som har været med til at tiltrække mange studerende, herunder ph.d.studerende. Men satsningen vil også åbne for nye initiativer på tværs af disse to områder, hvor dette
synes relevant og ønskeligt. Vedrørende feltet ’Amerikanske studier’ kan nævnes: “Understanding
the South, Understanding Modern America: The South in regional, National and Global
Perspectives” (i samarbejde med Manchester, Cambridge og Florida, se
http://engerom.ku.dk/nyhed/2008/understanding_the_south/) samt “Contemporary American
Dilemmas”.
På Latinamerika-fronten er der taget initiativ til udforskningen af politisk aktive
kvindegrupper i Bolivia og Peru. Dette arbejde udfolder sig i regi af et større Latinamerikanetværk
(http://lanet.dk), finansieret af FSE, som nogle af instituttets latinamerikaforskere har været
medstiftere af. Hertil kommer oprettelsen af en KA-Latinamerikaprofil. Denne profil vil ligesom
satsning 2 kunne udmønte sig i uddannelse af kandidater til den voksende kulturindustri og
oplevelsesøkonomi.
4) Forskningsbaseret formidling
Instituttet vil styrke feltet sprogtilegnelse, sprogpædagogik og sprogteknologi. En sådan styrkelse
implicerer, at sprog som tysk, italiensk og fransk skal udvikle disse kompetencer, bl.a. i samarbejde
med engelsk og spansk. I forbindelse med sprogtilegnelse og sprogpædagogik vil man kunne
arbejde tværdisciplinært med henblik på at udvikle en litterær- og en kulturpædagogisk dimension.
Det sprogteknologiske bør styrkes i alle fag, og der bør arbejdes med at udvikle formaliseret
testning af indlæringsniveau. Dette felt er særlig vigtigt, hvis samarbejdet med
professionshøjskolerne bliver en realitet, hvad alt tyder på. Det er desuden vigtigt, hvis vi vil satse
på at uddanne sprogkonsulenter, der kan styrke fremmedsprogenes position i Danmark, og hvis man
i videre omfang vil satse på at opbygge parallelsproglige kompetencer. Endelig er det interessant for
at kunne bedrive forskning og yde konsulenttjenester i brugen af de nye elektroniske medier. Hvis
alle disse aspekter integreres i den forskningsbaserede undervisning, vil det desuden give nye
ansættelsesmuligheder for vore studerende. Dette fjerde satsningsområde bygger på en fortsættelse
af de kollektive projekter inden for kontrastiv lingvistik og oversættelse, og det vil udgøre en
forskningsmæssig styrkelse af de sproglige kernediscipliner.
III) Konkrete tiltag vi vil iværksætte til styrkelse af forskningsdimensionen
På institutniveau vil vi styrke og synliggøre forskningsdimensionen i dagligdagen ved at:
• arbejde for, at forskerne får mere samlet forskningstid, f.eks. reorganisere
undervisningsforløbene og semesterstrukturen; i forbindelse med den nye semesterstruktur
(”Det indre Marked” fra 2009) kunne man f.eks. satse på at forskerne ikke underviser mere
end 3 ud af de 4 årlige blokke
• rekruttere forskerspirer ved at styrke den projektorienterede undervisning og kollektive
forskning med inddragelse af studerende
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•
•

•
•

opmuntre alle ansatte til at deltage i mindst ét af instituttets strategiske forskningstemaer og i
de regelmæssige temamøder på instituttet, samtidig med at instituttet ønsker at værne om
den enkeltes forskningsfrihed
organisere et årligt fælles forskningstema med henblik på at samle instituttets forskere på
tværs af fag og discipliner; organisering af forskningstema skal udbydes i konkurrence på
instituttet og støttes økonomisk med henblik på at organisere et internationalt seminar inden
for emnet; resultaterne fra den tematiske satsning skal udmønte sig i publikationer og kan
være et evt. springbræt for nye ansøgninger
visualisere forskningsresultater på hjemmesiden, hvor forskerspirer og specialestuderende
også kan inddrages
i forbindelse med ph.d.-uddannelserne vil vi iværksætte følgende initiativer:
o akkrediteringskurser for ph.d.-vejledere
o kollegial supervision for ph.d.-vejledere
o politik vedr. krav om god ph.d.-vejledning
o systematisk sparring med andre ph.d.-vejledere, også internationalt på vore
partneruniversiteter.
o fora, som er egnet til faglig (teoretisk-metodiske) sparring blandt flere ph.d.studerende (f.eks. under et forskeruddannelsesprogram)
o løbende evaluering af den sociale og administrative ph.d.-koordinatorfunktion
o tilbyde særlig dygtige ph.d.-studerende, der ligger inden for instituttets satsnings- og
kerneområder, og som gennemfører på normeret tid, et halvt eller et helt års ansættelse
som f.eks. videnskabelig assistent, hvor den pågældende f.eks. får mulighed for at
udarbejde postdoc-ansøgninger i samarbejde med forskningsmiljøet, evt. kombineret
med ophold på et udenlandsk universitet
o Engerom vil tiltrække ph.d.-stipendieansøgere, herunder ansøgere fra udlandet, og vil
derfor oprette en international forskeruddannelse inden for "Globalisering og
transnationale studier i et fremmedsprogligt perspektiv" med en tværfaglig tilgang til
studier inden for de sprog og kulturer, der arbejdes med på instituttet. Der
tilrettelægges en række åbne seminarer for ph.d-studerende med bidrag fra kapaciteter
på området, der tilbydes individuel vejledning fra en bred vifte af lokale eksperter, og
der dannes en række nationale og internationale netværk, som de forskerstuderende vil
indgå i
o øremærke stipendier inden for satsningsområderne.

I øvrigt vil instituttet understrege betydningen af, at forskningsprojekter bør inddrage
undervisningsaspekter for ikke at udsulte den forskningsbaserede undervisning, men bidrage til en
fortsat fagudvikling. Instituttet minder om, at internationale undersøgelser viser, at højere
uddannelse og forskningsfrihed øger samfundets vækst (se Hoxby-rapporten).

3. Bemandingsplan for VIP-området
Af nedenstående oversigt fremgår instituttets aktuelle bemanding:
HVIP

Postdoc,
DVIP
PhD,
videnskabelig
assistent
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Engelsk
23
10
Tysk
3
4
Nederlandsk
1
Fransk
6
4
Italiensk
4
3
Portugisisk
2
1
Spansk
7
2
Bemanding, Engerom, september 2008

11
5
1
6
3
3
2

De fleste HVIP’er samt alle postdoc’er og ph.d.-stipendiater har forskningsforpligtelse.
Følgende HVIP-stillinger planlægges besat:
•

•

•
•
•
•
•

Engelsk. Tre stillinger er under besættelse: et adjunktur/lektorat i britisk historie, et
adjunktur/lektorat i postkolonial litteratur, et adjunktur i amerikansk litteratur. Der er
endvidere behov for yderligere ansættelser inden for britisk litteratur, oversættelse,
amerikanske studier samt engelsk grammatik/fonetik, så snart økonomien tillader det.
Tysk. Faget har i øjeblikket fire faste medarbejdere, af hvilke én har annonceret
pensionering i 2009, og én har orlov for at varetage en lederpost. For at forøge
fastlærerdækningen er der igangsat opslag af tre stillinger: et professorat i tysk med særligt
henblik på Europas historie, et adjunktur i tysk sprog samt en halv videnskabelig assistent (3
år) i tysk sprog. Der planlægges endvidere en indsats for tysk litteratur i 2009. Formen af
denne indsats er endnu uafklaret.
Nederlandsk. Ingen ændringer planlagt.
Fransk. Faget har længe savnet en VIP inden for frankofoni, fransk historie, kultur og
samfundsforhold, og et lektorat heri er under besættelse. Der er endvidere et behov for en
stilling i fransk sprog, og de økonomiske muligheder for et opslag undersøges i øjeblikket.
Italiensk. Faget vil få behov for at erstatte en lektor i italiensk litteratur efter sommeren
2009 på grund af naturlig afgang, og det er besluttet at opslå dette adjunktur/lektorat.
Portugisisk. Ingen ændringer planlagt.
Spansk. Faget vil miste en række medarbejdere på grund af naturlig afgang inden for de
næste tre år, og der arbejdes med en langsigtet plan. Foreløbig diskuteres disse mulige
ansættelser: et adjunktur i spansk sprog, et adjunktur i latinamerikansk litteratur, et lektorat i
spansk samtidshistorie og kultur, et adjunktur/lektorat i spansk sprog.

Overordnet vil instituttet arbejde for at sikre et kvalificeret generationsskifte (jf. Engeroms
strategikort).
Generelt agtes forskningen styrket ved som et minimum at sikre professoratsdækning inden for de
tre hovedområder og – dersom økonomien tillader det – inden for alle satsningsområder. Der er bl.a.
planer om opslag af et professorat inden for satsningsområdet ”Globalisering og transnationale
studier i et fremmedsprogligt perspektiv”, når den økonomiske situation tillader det. Generelt vil
instituttet arbejde for at styrke integrationen og tværfagligheden ved opslag af tværfaglige og
flerfaglige stillinger.
Instituttet ønsker at styrke interaktionen med det internationale videnssamfund og vil derfor indgå
flere kulturaftaler med udenlandske universiteter med henblik på ansættelse at
gæsteforskere/gæstelærere. De strategiske områder vil vi styrke ved tilknytningen af flere
adjungerede professorer.
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En del af Fakultetets ph.d.-stipendier vil i fremtiden blive øremærket med henblik på en styrkelse af
instituttets satsningsområder. Engerom vil i tråd hermed udvikle et forskeruddannelsesprogram
under titlen Globalisering og transnationale studier i et fremmedsprogligt perspektiv.
•
•
•

2009 ”Globalisering og transnationale studier i et fremmedsprogligt perspektiv” (herunder
postkoloniale studier, Europastudier og Latinamerikastudier)
2010 ”Kontrastivitet i bred forstand” (oversættelse, sprogpædagogik, parallelsproglighed
mv.).
2011 ”Forskningsbaseret formidling inden for sprog, kultur og litteratur”.

4. Internationaliseringsstrategi
Status
Instituttet har en stærk international profil inden for forskningen, der især udmønter sig gennem:
1. lærerudvekslinger
2. gæsteforelæsninger, dels ved instituttets egne forskere, dels ved gæsteforskere
3. kongresser
• Instituttets forskere er aktive deltagere i internationale kongresser, ligesom der afholdes
mange internationale kongresser i instituttets regi. I 2007 blev der afholdt 21
gæsteforelæsninger og 15 internationale kongresser på instituttet.
• Centre for Australian Studies arrangerer hvert år februar til juli månedlige
forskningsseminarer hvor både instituttets egne folk og internationale gæster fremlægger
igangværende forskning til debat, ligesom centret hvert år i maj arrangerer et seminar
med forskere fra The Robert Menzies Centre for Australian Studies, King’s College,
London.
4. internationale publikationer
• Instituttets forskere publicerer aktivt i internationale tidsskrifter og på internationale
forlag. Instituttet har bl.a. Revue Romane, der udgives internationalt. I 2007 havde
instituttet 73 internationale udgivelser i alt.
• Instituttet har en publikationsstrategi, der omfatter følgende typer af formidling af
forskningsresultater: (1) fra forsker til forsker, (2) fra forsker til studerende (f.eks.
gennem den ordinære undervisning, gennem forskerskoleprogrammer og gennem vort
forskningsbibliotek og det fortsatte it-arbejde, der gøres i det regi for at lette
informationssøgningen for forskere og studerende, idet vore bibliotekarer er – og fortsat
bør være – forskningsbibliotekarer), (3) fra forsker til branche (f.eks. gennem
Oversættelsescentret og CIP), (4) fra forsker til omverden generelt (f.eks. gennem Åbent
Universitet). Af denne typologi fremgår det, at publikationsstategien vedrører såvel
forskning, undervisning som formidling, hvorfor det ikke skønnes hensigtsmæssigt at
adskille disse 3 typer i rapporterne. Vi henviser derfor til undervisningsrapporten og til
formidlingsrapporten, men har til hensigt at gentage væsentlige dele i alle tre rapporter.
Strategi
1. Instituttet kan bl.a. fremme internationaliseringen ved at satse mere på lærerudvekslinger.
Der er to hovedtyper lærerudvekslinger:
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•

Kortvarige (op til tre uger) lærerudvekslinger under Erasmus/Socrates. Disse er ret
enkle at arrangere og har været brugt i al den tid, vi har haft Erasmus/Socrates. De
fleste af de udvekslingsaftaler vi har vedrørende studenterudveksling omfatter
også mulighed for lærerudveksling. Der bør satses mere på sådanne udvekslinger,
da en gæstelærer ofte kan bidrage positivt til et kursus med sin specialviden og en
anderledes pædagogisk tilgang, ligesom det kan være perspektivrigt for en lærer at
undervise i et andet land med andre traditioner.
• Længerevarende (ét eller to semestre) lærerudveklinger har været praktiseret
jævnligt på Engerom, især til USA, men senest også Sydafrika. I modsætning til
de kortvarige udvekslinger er de ikke omfattet af Erasmus/Socrates-aftalerne, men
aftales typisk individuelt. KU’s personalekontor er behjælpelig med praktiske
detaljer, men som sagt bliver aftalerne typisk indgået individuelt og de involverede
lærere skal selv skaffe sig klarhed over konsekvenserne mht. et eventuelt
boligbytte og skattebetaling. Normalt er instituttet ikke involveret økonomisk i
sådanne udvekslinger.
Internationaliseringen af instituttet kan også fremmes ved at invitere flere gæstelærere.
De gæstelærerordninger, der praktiseres på andre universiteter, går ud på, at man
inviterer en person, hvis forskning og undervisning man gerne vil drage nytte af i en
periode, typisk ét eller to år. I Wien, hvor man har en sådan ordning på Engelsk
Institut, regner man det som en stor fordel, idet man typisk inviterer VIP’er med et nyt
og spændende forskningsfelt. Gæstens rolle er så at sige at kickstarte forskningen på
gæsteinstituttet inden for det pågældende område, men også de studerende har fordel
af at kunne få kurser i emner, som ellers ikke ville være tilgængelige. I øjeblikket har
vi på Engerom en gæstelærer fra Italien, Cristiana Ponsetto. Hun er her i en 3-4-årig
periode som et led i kulturaftalen mellem Danmark og Italien.
2. gæsteforelæsninger
• Fortsætte aktiviteter med gæsteforelæsninger, dels ved instituttets egne forskere,
dels ved gæsteforskere
3. kongresser
• Instituttet vil motivere og støtte medarbejderne i arbejdet med at organisere
internationale kongresser i kraft af bl.a. sekretærbistand og studenterhjælpsbistand
4. internationale publikationer
• instituttet vil fastholde sin bredtspektrede publikationsstrategi
• instituttet vil fremme publikationernes kvalitet gennem støtte til sproglig revision
• instituttet ønsker derudover en strategisk satsning på at forbedre kvaliteten af den
internationale forskningsformidling (f.eks. gennem målrettede skrivekurser for
forskere af den type, fakultetet allerede har udbudt v. Thomas Robinson)
5. andre tiltag
• Instituttet vil at fastholde og styrke sin internationale position ved at motivere og
støtte medarbejderne til at satse målrettet på større internationale projekter, der
involverer udveksling af forskere, og som ligger inden for satsningsområderne.
Denne støtte kan f.eks. gives i forbindelse med forskningsprojektsformuleringer i
kraft af bl.a. sekretærbistand og studenterhjælpsbistand.
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•

•

Skabe nye internationale uddannelser. Instituttet har gennem flere år arbejdet og
arbejder stadig med nye uddannelsesprogrammer inden for American Studies og
Post-Colonial Studies. Status er, at der nu er opslået et adjunktur i amerikansk
litteratur og kultur samt et lektorat/adjunktur i postkolonial engelsk litteratur,
begge til besættelse pr. 1. januar 2009.
Opfordre forskningsprojekter til at inkludere deltagelse af internationale deltagere.

5. Strategi for samarbejde med offentlige og private virksomheder
Status
Vor filologiske forskningstradition lægger naturligt op til at give de studerende forskningsbaserede
kompetencer, der er efterspurgt til forskellige typer af forlagsarbejde (herunder redaktion af
lærebøger, især i fremmedsprog) samt oversættelsesarbejde. Her er der altså en naturlig afsætning
for en del af vores kandidater.
Et område, hvor der allerede finder en veletableret forskningsbaseret udveksling med erhvervslivet
sted, er leksikografien. Ordbogsforskningen, herunder især den funktionalistiske del, har igennem
de senere år udviklet sig markant i retning af en teoretiserende og empirisk videnskab med
udgangspunkt i brugerens behov og/eller efterspørgsel. Udvekslingen foregår i stadigt samarbejde
med bl.a. de kommercielle ordbogsforlag, som aftager ideer, konsulentydelser og anden faglig
bistand. Der arrangeres leksikografifaglige møder mellem forlag og instituttets leksikografer, og
forlagsredaktører deltager i symposier og undervisning tilrettelagt af forskere på ENGEROM (i
2007 eksempelvis ”The 13th International Symposium on Lexicography”, 3. DANFRASsymposium og tværfagligt KA-kursus i leksikografi. Herudover udveksles der begge veje ideer på
konferencer internationalt (EURALEX og NFL). Ud over at levere konkret materiale til den
kommercielle leksikografi bidrager ENGEROMs forskere med forskningsbaserede recensioner af
leksikografiske nyudgivelser i specialiserede fagtidsskrifter som LexicoNordica, HERMES, LEDANyt og The International Journal of Lexicography til gavn for både forlag og ordbogsbrugere.
Kontakten til erhvervslivet finder desuden sted i forbindelse med instituttets samarbejde med et
aftagerpanel, der består af ni personer fra private og offentlige virksomheder. Panelet består af
generalsekretær Finn Andersen (Det Danske Kulturinstitut), rektor Elsebeth Austin (Hjørring
Gymnasium og HF-kursus), forlagsredaktør Pernille Christensen (Alinea), journalist, cand.mag.
Susanne Faber (Den Danske Bank), centerchef Marianne Kruckow (Kunststyrelsen,
Litteraturcentret), rektor Mette Ringsted (Tårnby Gymnasium og HF), koncernkommunikationschef
Karen Hoby Skanning (Rambøllgruppen), fuldmægtig Kirsten Steffensen (Personalekontoret,
Udenrigsministeriet) samt fhv. forlagsredaktør Liisa Theilgaard (førhen Gyldendal).
Hertil kommer løbende formidling af forskningsresultater til offentligheden gennem
konsulentvirksomhed, optræden i medier og gennem efteruddannelseskurser (formidling fra forsker
til branche eller omverden generelt).

Strategi
Der er behov for en styrkelse af samarbejdet med offentlige og private virksomheder og en
synliggørelse af instituttet og dets forskning. Der er ingen tvivl om, at kontakten til erhvervslivet
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ville blive bredere og stærkere, hvis der blev arbejdet med erhvervskommunikation som en
integreret del af fremmedsprogfagenes forskning. Der er store dele af den forskning, man normalt
anser for at være grundlæggende forbundet med CBS og derfor fremmed for humaniora, der med
fordel kunne drives af humanister med kulturanalytisk tilgang til sproglige relationer mellem tekst
og kontekst (jævnfør den forskning i analytiske redskaber, herunder kritisk diskursanalyse og
pragmatisk/interkulturel pragmatisk analyse, der finder sted i forbindelse med samfundsfaglig og
lingvistisk forskning). De ville således kunne applicere humanistiske metoder og kritisk syn på
problematikker relateret til offentlige og private virksomheder, f.eks. med fokus på intern og ekstern
kommunikation og virksomhedsstruktur. Vi vil arbejde konkret for at skabe mulighed for
innovation i samarbejde med offentlige og private virksomheder (jf. Engeroms strategikort).
En styrkelse på dette område kan f.eks. ske ved at:
• etablere et videnscenter for sprog og kulturformidling, der kan samarbejde med
Oversættelsescentret samt Center for Internationalisering og Parallelsproglighed og bl.a.
formidle forskningsresultater og udføre rekvireret forskning
• udforske mulighederne for samarbejde med andre lande og udenlandske institutioner. Som
eksempel kan nævnes det allerede eksisterende Australian Studies Centre, som for
størstedelen er finansieret gennem en aftale med den australske regering. Dette betyder, at
en anerkendt australsk professor i hvert forårssemester er tilknyttet instituttet og derved
bidrager til en udvidelse af det internationale forskningsnetværk for australske studier. Dertil
kommer en aftale med Australian Studies Centre, Monash University, som også hvert forår
sender en forsker til instituttet som deltager i de lokale forskningsseminarer.
• etablere samarbejde med professionsuddannelserne (University Colleges) inden for
relevante sprog og relevante fag, herunder fremmedsprogspædagogik
• etablere samarbejde med virksomheder inden for kommunikation på fremmedsprog
• tiltrække erhvervs-ph.d.-studerende i forbindelse med det etablerede samarbejde med
offentlige og private virksomheder.

6. Handlingsplan frem til 2012
Konkret har instituttet til hensigt at styrke og synliggøre forskningsdimensionen i dagligdagen ved
at:
•
•
•
•
•
•

•

arbejde for, at forskerne får mere samlet forskningstid
rekruttere forskerspirer
opmuntre alle ansatte til at deltage i mindst ét af instituttets strategiske forskningstemaer og i
de regelmæssige temamøder på instituttet
organisere et årligt fælles forskningstema
visualisere forskningsresultater på hjemmesiden
etablere fire satsningsområder, der er beskrevet under punkt 2: Europastudier, Globale
studier, The Americas/Las Américas, Forskningsbaseret formidling. Disse områder vil bl.a.
blive styrket via øremærkning af stipendier, gennem oprettelse af et
forskeruddannelsesprogram, gennem de årlige tematiske symposier for hele instituttet; alle
forskere, hvis forskningsfelt har berøringspunkter til disse områder, opfordres til at relatere
sig til disse områder i deres forskning og ansøgninger
i forbindelse med ph.d.-uddannelserne vil instituttet iværksætte følgende initiativer:
o akkrediteringskurser for ph.d.-vejledere
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•

•
•
•
•

o kollegial supervision for ph.d.-vejledere
o politik vedr. krav om god ph.d.-vejledning
o systematisk sparring med andre ph.d.-vejledere, også internationalt på vore
partneruniversiteter
o fora, som er egnet til faglig (teoretisk-metodiske) sparring blandt flere ph.d.studerende (f.eks. under et forskeruddannelsesprogram).
o løbende evaluering af den sociale og administrative ph.d.-koordinatorfunktion
o tilbyde særlig dygtige ph.d.-studerende, som gennemfører på normeret tid, et halvt
eller et helt års ansættelse som f.eks. videnskabelig assistent, hvor den pågældende
f.eks. får mulighed for at udarbejde postdoc-ansøgninger i samarbejde med
forskningsmiljøet, evt. kombineret med ophold på et udenlandsk universitet
o Engerom ønsker at oprette en international forskeruddannelse inden for "Globalisering
og transnationale studier i et fremmedsprogligt perspektiv" med en tværfaglig tilgang
til studier inden for de sprog og kulturer, der arbejdes med på instituttet. Der
tilrettelægges en række åbne seminarer for ph.d-studerende med bidrag fra kapaciteter
på området, der tilbydes individuel vejledning fra en bred vifte af lokale eksperter, og
der dannes en række nationale og internationale netværk, som de forskerstuderende vil
indgå i
o øremærke stipendier inden for satsningsområderne.
Instituttet kan bl.a. fremme internationaliseringen ved at:
o satse på lærerudvekslinger, gæstelærere, gæsteforelæsninger, kongresser og
internationalt forskningssamarbejde
o styrke institutttets internationale publikationer
o skabe nye internationale uddannelser.
etablere et videnscenter for sprog og kulturformidling
etablere samarbejde med professionsuddannelserne (University Colleges) inden for
relevante sprog og relevante fag, herunder fremmedsprogspædagogik
etablere samarbejde med virksomheder inden for kommunikation på fremmedsprog
tiltrække erhvervs-ph.d.-studerende i forbindelse med det etablerede samarbejde med
offentlige og private virksomheder.

Appendix
Status over forskningsaktiviteter på Engerom:
Status på forskningen inden for de tre søjler fremgår af følgende optegning af instituttets aktuelle og
ansøgte forskningsprojekter. Flere af projekterne foregår i samarbejde med eksterne forskere. Det
skal bemærkes, at ph.d.-studerende og adskillige postdoc-stipendiater deltager eller har deltaget
med vægt i forskningen. Projekterne er traditionelt individuelle, men der er i høj grad organiseret
kollektive forløb. Alle forskere deltager (mere eller mindre aktivt) i en eller flere af de tematiske
grupper, der er opstillet nedenfor, og som løbende afholder møder i semestret.

SPROG
Forskningen inden for sprog kan samles under følgende nøglebegreber: variationslingvistik i
synkront, diakront og typologisk perspektiv, kontrastivitet, funktionel og kognitiv lingvistik; sprog
og identitet, sprogtilegnelse og sprogdidaktik.
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Konstruktionsgrammatik i kontrastivt, diakront og sprogtypologisk perspektiv.
Forskningsprojekt, hvor sprogforskerne bl.a. anvender parallelkorpora som datakilde. Udover
tværinstitutionelt samarbejde indgår gruppen i et internationalt samarbejde med forskergruppen
Lexicom, der under ledelse af professor Francisco Ruiz de Mendoza, Universidad de la Rioja,
arbejder med lexical and constructional templates in language, særligt med henblik på engelsk.
MULINCO. Etablering og udforskning af kontrastiv multilingval database.
Projektet foregår i et samarbejde med Center for Sprogteknologi og kombinerer
oversættelsesstudier, leksikologi, korpuslingvistik og kontrastiv lingvistik.
I forlængelse af MULINCO-samarbejdet har man i nogle semestre udbudt et tilvalgsmodul
sammen (IT og sprog). Det er hensigten, at der i forbindelse med oprettelse af
oversættelsesprofilen skal udbydes et modul om kontrastiv lingvistik og oversættelse til foråret, og
i den forbindelse kan der kan samles en gruppe, der mere specifikt inddrager oversættelse i deres
kontrastive forskning.
Hertil kommer Anglicismer i dansk og tysk, der er et polykontrastivt projekt, som undersøger
almene og domænespecifikke forskelle og ligheder i sprogparrets tendens til at optage engelske
låneord − herunder frasemer − og til at danne egne anglicismer.
Variationslingvistiske projekter, herunder Udvikling i de franske timbrevokaler over 30 år
og Phonologie du francais contemporain – le système phonologique des jeunes étudiants
Begge de nævnte er internationale, ambitiøse projekter, der er i slutfasen.
Projekt vedrørende sprogtilegnelse og sprogdidaktik: Skrivning og ordforrådstilegnelse hos
danske fremmedsprogsindlærere.
En videreførelse af et større SHF-støttet forskningsprojekt i samarbejde med forskere fra CBS.
Forskellige forskningsaspekter vedrørende skrivning og ordforråd, baseret på et korpus af data fra
danske sprogindlærere.
Arbejds- og forskningsgrupper
Mange af instituttets sprogforskere deltager aktivt i kollektive arbejds- og forskningsgrupper på
instituttet. På den ene side findes arbejdsgruppen Sociolingvistik og Pragmatik og på den anden
side findes forskningsgruppen Sprogtilegnelse. Hertil kommer gruppen Variationslingvistik og
sprogforandring, som samler mange af instituttets lærere.
Tværfaglige studiekredse
Dansk funktionel lingvistik (østdansk), Studier i frasemer (nationalt), Grammatiknetværk
(nationalt).
Ansøgte projekter:
Enredos
Ansøgning af midler til videreudvikling af videoproduktion Enredos til et multimedieprojekt.
Projektet er en udløber af projektet Spansk talesprog – analyse og formidling.
Complexity in Cognition and Communication
Instituttet søger sammen med INSS om et ambitiøst og vigtigt tværinstitutionelt
grundforskningsprojekt om kompleksitet i kommunikation og kognition. I ansøgningen hedder det,
at the overall goal of the project is to throw new light on a dimension of faculties and skills that
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have traditionally been viewed as defining human nature: thought and language, thinking and
communicating.

LITTERATUR
Litteraturforskningen beskæftiger sig med litterære tekster i vid forstand inden for de
sprogområder, der dækkes af instituttet, fra de ældste til de nyeste tekster. Forskningen ligger inden
for det litteraturteoretiske og litteraturanalytiske område og deres belysning af teksterne samt i
litteraturhistorien, dens analyse af kontinuitet, forandringer og traditionsbrud, og litteraturens
kontekstuelle betingelser og de sammenlignende perspektiver, den kan åbne for. Forankringen i det
historiske har forskellig vægt i de forskellige sprogområder i sammenhæng med disses
kulturhistorie. I de seneste år er nyere litteratur og tværkulturelle udfordringer i den moderne åbne
verden kommet til at stå centralt i forskningen på instituttet, f.eks. inden for postkolonial litteratur
og migrationslitteratur. Litteraturforskningen samarbejder både med sprogforskningen, f.eks. inden
for oversættelsesteori, og med kultur- og samfundsområdet, f.eks. i områdestudierne. Et vigtigt
perspektiv er det litterære liv og litteraturens plads i den idéhistoriske og samfundsmæssige
udvikling i de pågældende sprogområder. Her – og i det hele taget – lægges vægt på litteraturens
særegne, i de æstetiske former begrundede erkendelsesmæssige og kritiske potentiale.
De enkelte forskere arbejder alene eller i indenlandske og udenlandske netværk. Med udtyndingen
i bemandingen er centrale felter forsvundet, for øjeblikket f.eks. Shakespeareforskningen, mens
andre tværgående felter er blevet styrket ved samarbejdet på tværs efter institutsammenlægningen
(f.eks. postkoloniale studier). Der eksisterer aktive forskningsnetværk forankret på instituttet inden
for renæssancestudier, oplysningstiden, romantikken og moderne litteratur, f.eks. en
længerevarende tradition for forskning i amerikansk litteratur, og moderne italiensk litteratur.
I forbindelse med den igangværende forskning, er der aktuelt bl.a. tematiske kollektive initiativer
som de følgende:
Litteraturen netop nu
Et antal forskere fra instituttet arbejder med at beskrive og kortlægge det litterære felt lige nu og
inden for de seneste 10-15 år; dvs. spotte væsentlige værker og identificere litterære
sammenhænge og udviklinger i den nyeste litteratur inden for instituttets fagfelt og formidle denne
indsigt gennem forskning og uddannelser og under andre former til en bredere offentlighed.
Litteraturens steder. Migration og litteratur
En gruppe forskere (hvor der er overlapning i forhold til ”Litteraturen netop nu”) har arbejdet med
stedsoplevelse og stedsforståelse i litteraturen, især i relation til globaliseringstendenserne.
Seminaret Migration og Litteratur (26. september 2008) er f.eks. udsprunget heraf. Området
fortsætter som satsningsområde. Vedr. Sydstaterne: Se under det følgende hovedafsnit.
Den komiske strategi
I fortsættelse af forskningsnetværket omkring moderne italiensk litteraturs aktiviteter forberedes et
seminar om ”Den komiske strategi” hos de postmodernistiske forfattere Gianni Celati og
Cavazzoni (maj 2009).
Litteraturhistorie og genrer
Inden for det litteraturteoretiske og litteraturhistoriske område er der planlagt et genreseminar i
foråret 2009.
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Det tilrettelægges i samarbejde med Netværk for genrestudier, hvis formål er at opbygge en
ekspertise i forståelsen af genrerelaterede spørgsmål og at formidle kontakten mellem forskere, der
arbejder med disse. Der sigtes mod samarbejde med en række af Øresundsuniversitetets
medlemsuniversiteter.

SAMFUND, KULTUR OG HISTORIE
Inden for dette kerneområde dækker forskningsindsatsen en meget bred vifte af individuelle
projekter, hvoraf mange indgår i større forskningsprojekter, der forener forskere fra instituttet med
forskere fra andre af KU’s institutter og fakulteter samt fra udenlandske universiteter. Det drejer
sig om projekter, der på forskellig måde forstærker instituttets kerneområder omkring nogle
særlige satsningsområder. Projekterne dækker således en faglig skalering, der går fra det regionale
og nationale over det europæiske til det globale perspektiv (se også afsnit 2 for en uddybning):
Europe from an identity and cultural-history perspective med særlig vægt på
a. Den europæiske krise og selvbesindelse i årene 1914-91
b. Europa og Oplysningens aktualitet.
c. The Alternative Milieu. Unconventional Lifestyles and Left-wing Politics in West-Germany and
Europe, 1968-1983. Pågår i samarbejde med Universitet Konstanz og forskere fra USA, Tyskland,
Storbritannien og Danmark.
Post-Colonial Europe: The Legacies of Colonialism and the Enduring Imprint of Empire
Narratives of Longing and Belonging. Siting politically active women in Bolivia and Peru theoretical and methodological challenges. Pågår i samarbejde med forskere fra RUC, CBS og
University of California.
Understanding the South, Understanding Modern America: The South in regional, National
and Global Perspectives. Pågår i samarbejde med Manchester, Cambridge og Florida.
Contemporary American Dilemmas
FÆLLES FOR ALLE
Opdelingen i de tre søjler forhindrer dog ikke fælles projekter på tværs af søjler og sprog. På
strategidagen den 3. juni 2008 blev der fremlagt forslag om at lave et fællesprojekt for alle på
instituttet. Dette forslag er mundet ud i ”Institutsymposiet” – foreløbig tre institutseminarer, der
afholdes i løbet af efteråret. Det første er afholdt onsdag den 24. september 2008. De følgende år
planlægges tilsvarende fælles projekter for instituttet.
Tværfaglige ansøgte projekter:
Centre for Language Diversity (CELDIV)
Et antal medarbejdere ved instituttet har sendt ansøgninger til Danmarks Grundforskningsfond og til
Videnskabsministeriet (UNIK) om oprettelse af et center med fokus på Foreign Language Studies.
Som det fremgår af ansøgningen er formålet med centeret at ”strengthen multilingual resources
through a new orientation of FL-research and education in Denmark. This will be based upon new
transdisciplinary insights that lead to development of an epistemologically founded theory of
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language and culture as integrated entities and thereby the subsumption of existing departmentalised
research”.
Forum for Renæssancestudier
Gennem Forum for Renæssancestudier deltager instituttet i et internationalt projekt om latin og
folkesprog i renæssancen, sprogligt, litterært og kulturelt. Projektet har modtaget støtte fra FKK, en
international publikation er på vej i tidsskriftet ”Renæssanceforum”, der er planlagt en workshop i
Rom januar 2009, en temadag på KUA februar 2009 samt flere panels på kongressen organiseret af
International Association of Neo-Latin Studies i Uppsala august 2009. En større ansøgning er under
udarbejdelse til EUs 7. rammeprogram
Instituttet har afholdt og vil fortsat afholde en række strategimøder for alle ansatte med
forskningsforpligtelse for at lave status over temagruppernes aktiviteter og diskutere nye tiltag
inden for forskningen.
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