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Strategiopfølgning 2021
 
I 2021 begyndte AU at vende tilbage til det normale aktivitetsniveau på campus, efter at coronapandemien i 2020 havde givet 
store og nye udfordringer for medarbejdere og studerende. Tingene  gik i retning af en normaltilstand, og på Arts valgte man bl.a. 
at afsætte ressourcer målrettet genopretningen af faglige og studentersociale aktiviteter (coronamidler).

Arts’ strategiopfølgning præsenterer projekter og aktiviteter, der afspejler Arts visioner og værdier inden for de fire missionsområder 
Forskning, Uddannelse, Samarbejde og Sumfundsengagement, samt Organisation. Til opfølgningen er der udvalgt en række cases 
og data, som viser aktiviteter, der understøtter Arts’ strategiske mål.
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Forskning
Forskningsproduktionen og hjemtaget af eksterne forskningsmidler i 2021 har været præget af de udfordringer og begrænsninger for aktivi-
teterne, som coronapandemien medførte, samtidig med at der var landet meget store bevillinger i runder året inden til igangsættelse i 2021. 
Der var ekstra træk på tid til at give kvalitetsundervisning og -vejledning online lokalt og sikre faglig integration og koordinering, trods hele eller 
delvise nedlukninger. Den tid er gået fra fast-vip’s tid, overskud og netværksindsats ift. at finalisere udgivelser og til at hjemhente ekstern funding.

Der ses en positiv udvikling inden for f.eks. Velux HUM-praksis-projekter og andre brede HUM-ledede praksisnære samarbejdspro-
jekter på institutterne. Fakultetets forskere har i 2021 blandt andet bidraget med forskningsbaseret udvikling, indsigt, nye erkendel-
ser og løsninger i forhold til f.eks. sociale udfordringer. Casen beskriver Professor Mikkel Rytters projekt om integration af kvoteflygt-
ninge i Danmark. Projektet er støttet af Velux Fondens Humanvidenskabelig forskningsprogrammidler. 

Case

Ny viden om integration af kvoteflygtninge i Danmark

Danmark har efter fem års pause indvilliget i at tage imod kvoteflygtninge, og konkret skal ca. 400 congolesiske mødre og 

børn fordeles i kommuner over hele landet i løbet af 2021 og 2022. 

De congolesiske mødre og børn kommer fra en FN-flygtningelejr i Rwanda, og når de ankommer til Danmark, følges dette 

tæt af antropologer fra Arts, som i projektet ”Reorientering af integration: Familie-til-familie som model for congolesiske 

FN-kvoteflygtninge i Danmark” samarbejder tæt med VIVE – Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, DRC 

Dansk Flygtningehjælp og danske kommuner. 

Projektet ledes af Professor Mikkel Rytter og skal følge de congolesiske kvoteflygtninges bosætning og opbygning af nye liv 

i danske lokalsamfund. Det vil både ske gennem etnografiske studier, der følger familierne i deres liv og hverdag, og via re-

gisterdata, der kan give en mere generel karakteristik af gruppens indgange til det danske samfund og velfærdsstaten hen 

over de kommende år. Projektet giver forskerne mulighed for at være med fra dag ét og forstå de små og store udfordringer, 

der løbende er forbundet med at opbygge et radikalt nyt liv. Erfaringerne fra forskningsprojektet skal efterfølgende videregi-

ves til danske kommuner og DRC Dansk Flygtningehjælps frivilliggrupper over hele landet og danne grundlag for, hvordan 

man tilrettelægger modtagelsen af kommende årgange af kvoteflygtninge. Læs mere om projektet her

 

FAKTA: Hjemtag af eksterne forskningsmidler 

ARTS har i de senere år haft en stabil og generelt stigende succes med hjemtag af eksterne forskningsmidler. Fakultetets hjemtag i 
2021 viser et fald ift. de senere års udvikling, men ligger særligt i skyggen af det rekordhøje hjemtag af eksterne midler i 2020 (311 mio. 
kr.). Projektforlængelser og -udskydelser som følge af coronapandemien kan have medført et fald i både søgning og hjemtag. Lange 
perioder med nedlukninger og svære udrejsevilkår har givetvis også virket negativt ind på motivationen til at igangsætte nye projekter. 
Der ses i 2021 primært færre forskningsmidler fra EU og DFF. Fakultetets hjemtagshistorik viser, at der forekommer fluktuationer i hjem-
taget (jf. tallene for hhv. 2014 og 2017), hvilket dog ikke påvirker det samlede billede af et generelt øget hjemtag på Arts i de senere år.

Sum af hjemtag netto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arts Hjemtag i alt (mio) 122 215 244 152 220 224 311 164

https://veluxfoundations.dk/da/integrationsprojekt-skal-hjaelpe-saarbare-kvoteflygtninge
https://veluxfoundations.dk/da/integrationsprojekt-skal-hjaelpe-saarbare-kvoteflygtninge
https://veluxfoundations.dk/da/forskning/humanvidenskabelig-forskning
https://cas.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/ny-viden-om-integration-af-kvoteflygtninge-i-danmark


STRATEGIOPFØLGNING 2021  
ARTS - AARHUS UNIVERSITET4

Uddannelse
Arts udbyder forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet inden for en bred vifte af fag. Et af fakultetets vigtigste bidrag til sam-
fundet er uddannelse af kandidater med en dyb kernefaglighed og tværdisciplinære færdigheder, viden og kompetencer. 
 

Case

FAKTA: ECTS-optjening per semester per studerende på BA og KA

I perioden 2019 til 2021 har Arts øget og fastholdt ECTS-optjeningen på BA og KA. På BA er Arts over måltallet på28,6 for 2021. Optjeningen af 
ECTS viser et lille fald på KA fra 2019 til 2020, men generelt er udviklingen positiv specielt set i lyset af nedlukningerne under coronaepidemien. 

Bachelor 2019 2020 2021

ARTS 28,5 29,0 29,0

Kandidat 2019 2020 2021

ARTS 25,3 25,2 25,4

Onboarding og fastholdelse

Arts fokuserer på at fastholde så mange studerende som muligt og arbejder derfor med indsatser for førsteårsdidaktik, der har til 

formål at skabe bedre overgange fra ungdomsuddannelser til universitetet. På AU har Arts bidraget til udvikling og implemen-

tering af onboardingressourcen Study@AUi samarbejde med det universitetspædagogiske center (CED) og har været hovedar-

kitekt på det tværfakultære projekt ”Studiefaglige refleksionsrum”, som udvikler og afprøver et nyt fagnært format for udvikling 

af de studerendes lærings- og studiekompetencer. Lokalt har der været iværksat en række projekter med øget fokus på bl.a. 

digitale formater for akademisk skrivning og peerfeedback. Alle initiativer er rammesat af en forskningsbaseret førsteårsdidaktik 

(SMART), som udpeger fem opmærksomhedspunkter som helt afgørende for de studerendes trivsel og læringsudbytte: 

1. Struktur

2. Mestring

3. Aktivitet

4. Relation 

5. Transformation

På Arts har Study@AU været en del af det introduktionsmateriale, nye studerende har kunnet tilgå i forbindelse med studie-

starten. Study@AU bliver evalueret overvejende positivt for de studerende, som har benyttet materialet. Materialet overgår til 

drift fra 2022, hvor CED i samarbejde med studievejledningen har til opgave fortsat at udvikle og arbejde med integrationen 

af materialet i studiestarten. Der vil især være fokus på, hvad materialet meningsfuldt kan erstatte i den eksisterende studie-

introduktion, således, at der ikke er et dobbeltindhold af information.

Se mere på: https://studypedia.au.dk/

https://studypedia.au.dk
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Universitetspædagogik og – didaktisk indsats på DPU

Med afsæt i DPU’s strategiske mål om at styrke og understøtte de studerendes faglighed har DPU i 2021 igangsat en indsats 

for at udvikle instituttets uddannelsespraksis og uddannelsesidealer ved at gøre DPU til et laboratorium for universitetspæ-

dagogik og universitetsdidaktik.

Der er to overordnede ben i indsatsen. Det ene er et kompetenceløft af medarbejderne, og det andet er at styrke DPU’s po-

sition inden for området. 

I forlængelse af de to ben har arbejdsgruppen formuleret to målsætninger:

1. DPU har rammer, der understøtter, at videnskabelige medarbejdere til enhver tid er informeret om og baserer og udvik-

ler deres undervisning på seneste forskning, udvikling og praksis inden for universitetspædagogik og -didaktik, således 

at de studerende altid møder en engagerende og involverende undervisning. 

2. DPU har kapacitet til selv at udvikle, igangsætte og eksperimentere med nye undervisningsformater i egen praksis og 

igangsætte og gennemføre forskning inden for universitetspædagogik og -didaktik.

Indsatsen baserer sig på værdier om, at de studerendes faglighed skal være i centrum, og at studerende skal betragtes som 

samarbejdspartnere i læringsprocesserne. 

DPU’s arbejdsgruppe anbefaler, at der bliver iværksat kompetenceudviklingsinitiativer på individniveau og på kollegialt 

niveau. Initiativerne knytter sig til den danske ramme for meritering af universitetspædagogiske kompetencer og de dertil 

hørende to kompetencedimensioner 1) det didaktiske handlingsrum (individ) og 2) det kollegiale handlingsrum.

På individniveau anvendes eksperimenterende undervisning, konkrete kurser eller deltagelse i faglige netværk med sigte 

på en stigende selvstændighed i tilrettelæggelsen af undervisning og uddannelse. 

På kollegialt niveau sker kompetenceudviklingen i form af undervisning og uddannelse som kollegialt praksisfællesskab; 

ved anvendelsen af netværk som kollektive udviklingsrum; ved systematiseret kollegial sparring og supervision og en udvik-

ling af modulkoordinatorrollen med et øget ansvar for didaktikken. 

Sideløbende med indsatsen for styrkede kompetencer skal der skabes rum og rammer til, at DPU’s forskere kan engagere 

sig i større universitetspædagogiske og -didaktiske udviklings- og forskningsprojekter, hvori i de studerende med fordel kan 

inddrages som partnere.  Indsatsen forankres i institutledelsen, og der nedsættes en styregruppe, som udover institutleder og 

studieledere og 1-2 afdelingsledere også inddrager forskningsprogramleder og en videnskabelig medarbejder.

Styregruppen skal efter aftale med institutledelsen  afgøre, hvilke projekter der skal igangsættes under indsatsen, samt etab-

lere rammerne for ressourcetildeling.

Som et at de første tiltag til at understøtte indsatsen oprettes en platform for videndeling om forskning og publikationer in-

den for det universitetspædagogiske og didaktiske område blandt DPU’s forskere.

Gennemførelse af de konkrete tiltag begyndte primo 2022 og løber frem til 2024, hvor indsatsen er en integreret del DPU’s drift.
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Samarbejde og samfundsengagement 
De seneste år har fakultetet arbejdet på at styrke samfundsengagementet gennem tætte samarbejder og partnerskaber med 
interessenter i det omgivende samfund. Flere større forskningsbevillinger hentes hjem i samarbejde med virksomheder, ministerier, 
kommuner, professionshøjskoler, gymnasier, fonde, foreninger, NGO’ere og kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker, museer og gal-
lerier/kunsthaller. Derudover arbejdes der målrettet på at give de studerende solid erfaring med det arbejdsliv, som venter dem, når 
de dimitterer, og på at hjælpe de studerende i projektorienteret forløb og til at skrive specialer i samarbejde med organisationer 
eller virksomheder.

Case 

Lektor Helle Strandgaard Jensen, underviser på faget ”Kulturhistorisk forvaltning og formidling”, organiserer, at studerende på 2. 
semester af kandidatuddannelsen i historie bliver stillet opgaver af aftagere fra det omkringliggende samfund. I et fagnært format 
trænes studerende i at relatere deres fagkompetencer til slutbrugersegmentet i rammerne af ”Labradorens Hule”.

Humanister får job i små og mellemstore virksomheder (Akademiker i erhvervslivet)

Akademiker i Erhvervslivet var et vækst- og kompetenceudviklingsprojekt for små og mellemstore virksomheder, der havde 

til formål at styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, erhvervsråd og universitetet samt bygge bro mellem SMV’er og nyuddan-

nede fra Arts. 

Projektet, der blev gennemført i perioden august 2019-december 2021, var støttet af EU’s Socialfond med et samlet budget 

på 12,5 millioner og var skabt i samarbejde mellem Arts og 6 midt- og vestjyske erhvervsråd. 

Via Akademiker i Erhvervslivet var nyuddannede fra Arts i tre måneders projektstillinger hos SMV’er, der havde et kompeten-

cebehov inden for Arts’ uddannelser. De nyuddannede fik konkret erfaring med at anvende deres kompetencer hos en SMV, 

og SMV’erne fik et bedre indblik i, hvilke opgaver en Arts-dimittend kan løse i deres type virksomhed. 

Efter projektperioden har man i Arts Karriere, hvor projektet har været forankret, fortsat et stærkt fokus på det private ar-

bejdsmarked for de humanistiske studerende, bl.a. ved at indarbejde kommunikationsmateriale fra projektperioden i arbej-

det med de studerende, videreudvikle et værktøj til dialog mellem virksomheder og studerende om kompetencer og ved at 

fortsætte det tætte samarbejde med erhvervsrådene om bl.a. virksomhedscases til undervisningsforløb.

Læs mere på hhv.: Akademiker i Erhvervslivet | Aarhus Universitet (au.dk) og Humanist i det private (au.dk)

https://akademikerierhvervslivet.au.dk/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/artskarriere/aie
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Case 

FAKTA: Akademiker i erhvervslivet 

2020 2021 I alt

Antal nyuddannede i projektstilling hos SMV 17 17 34

Antal SMV, der havde en nyuddannet i projektstilling 21 33 54

Antal nyuddannede, der blev tilbudt forlængelse af virksomheden 8 9 17

Labradorens Hule

Labradorens Hule er efterhånden et kendt koncept hos de studerende på histories kulturhistoriske kandidatlinje. Det er lidt lige som 

Løvens Hule, bare i en blødere udgave, som er mere relevant at bruge i undervisningssammenhæng, hvor alle skal kunne tage 

noget konstruktivt og lærerigt med sig hjem. Konceptet går ud på, at de studerende for et panel af ’Labradorer’pitcher kulturhisto-

riske formidlingsprojekter, som de har lavet i løbet af semesteret. Labradorerne kommer fra vidt forskellige institutioner så som store 

industrivirksomheder, små lokalmuseer og kommunale enheder. Efter et max tre minutters pitch får de studerende feedback på alt 

fra indholdet af deres produkt til selve leveringen af deres pitch. Der er ingen penge på spil, men tit bliver produktet realiseret af en 

af institutionerne — eller af de studerende selv. I nogle tilfælde etableres samarbejdet med en institution ikke først på tidspunktet 

for  Labradorens Hule, men derimod allerede ved semesterets start. I løbet af den første måned på kurset besøger de studerende 

virksomheder og institutioner, som gerne vil have løst nogle mere eller mindre konkrete formidlingsopgaver eller få hjælp til at 

komme ud til nye målgrupper. Eksempelvis ville en kommune gerne have flere til at opholde sig på et af byens centrale torv, en 

stor industrivirksomhed ville gerne nå flere børnefamilier og unge med deres formidling, og et lille museum ville gerne have fat 

i pendlere på stationen uden for deres dør. I alle tre tilfælde leverede de studerende nyskabende formidling, som blev realiseret 

efter at de havde arbejdet med det på kurset og været en tur gennem Labradorens Hule. Efter at have samarbejdet med eksterne 

partnere omkring kurset og dets indhold de seneste seks år, er det meget tydeligt, at alle involverede parter får noget ud af det. 

Virksomheder og kulturinstitutioner får formidling, de aldrig havde tænkt på fx en historie i pixibogsformat til at give medarbejderes 

børn, en guidetur om offentlige toiletter eller TikTok- videoer om en gammel krypt. Med Labradorens Hule får alle de studerende 

lært at lavet et pitch, men vigtigst af alt får de sat mange af deres historiefaglige kompetencer i spil, når de skal lave formidlings-

produkterne. Det gør dem bedre til at sætte ord på, hvad de konkret kan bidrage med i forskellige jobsammenhæng efter endt ud-

dannelse—og fordi de har været gennem Labradorens Hule, er de også blevet bedre til at pitche deres egne ideer.  
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Organisation
Faculty of Arts er en stor og kompleks organisation præget af mange fagligheder, decentrale og centrale funktioner og mange 
understøttende specialiserede funktioner. Den fortsatte udvikling af fakultetets styrkepositioner inden for forskning og uddannelse 
afhænger af, at alle medarbejdergrupper og funktioner på tværs af fakultetets enheder bidrager til et professionelt, tæt og tillids-
baseret samarbejde til gavn for den fulde udfoldelse af fakultetets udviklingsmuligheder.  

Case 

Arts’ uddannelser er attraktive og indgår i en bred fagvifte, der tilsammen danner en unik uddannelsesprofil. Med sine uddannelser 
bidrager fakultetet væsentligt til, at 25 procent af en ungdomsårgang får en uddannelse på det højeste niveau. Fakultetet har ud-
dannelsesmiljøer med tradition for faglig og pædagogisk udvikling og er med et Institut for Uddannelse og Pædagogik og et Center 
for Undervisningsudvikling og Digitale Medier godt rustet til at udvikle nye digitale, innovative og interkulturelle undervisningsformer. 
Med uddannelser lokaliseret på store institutter og organiseret omkring solide fagmiljøer har Arts de bedste betingelser for at udvikle 
nye uddannelser af høj faglig og didaktisk kvalitet, der kan tiltrække mange studerende såvel nationalt som internationalt.

 
Som en del af styrkelsen af Arts organisation drøftede fakultetsledelsen kompetenceudviklings-mulighederne for afdelingslederne, og der 
blev iværksat et udviklingsarbejde for at skabet et ift. et Arts-specifikt forløb for afdelingslederne. Dette forløb skal kurset AU-lederskab, 
som er et grundlæggende lederkursus, som afdelingslederne tilskyndes til også at deltage i. . På AU-lederskab får man som ny leder 
en øget bevidsthed om ledelsesopgaven på AU, og om hvordan man som leder sikrer kvalitet, effektivitet, retning og trivsel i sin enhed. 

Organisationsdrøftelsen på Arts

Fakultetet bestræber sig konstant på at have den organisationsform, der kan optimal til at rumme og understøtte alle fakul-

tetets funktioner, herunder den brede vifte af forsknings- og undervisningsaktiviteter. Hen over vinteren 2020-2021 drøftede 

fakultetsledelsen, hvordan man kunne bevare og udvikle en smidig organisationsstruktur, som kan understøtte den mang-

foldighed af forskningsområder og uddannelser, der kendetegner Arts. Fakultetsledelsen og IKK, IKS, DPU, ACA, Akademisk 

Råd, FSU/FAMU, Uddannelsesforum samt Ph.d.-udvalget/ph.d.-programledere indgik i drøftelser af , hvordan man yderligere 

kunne styrke organisationen, herunder styrke den interne organisation på IKK, og endelig blev muligheden for at oprette et 

fjerde institut bragt i spil. 

På baggrund af drøftelserne besluttede fakultetsledelsen at 

• fastholde den nuværende institutstruktur 

• give IKK til opgave at styrke den interne organisering på instituttet, herunder tage stilling til, om man ønsker flere end et 

studienævn 

• iværksætte en arbejdsgruppe, som får til opgave at udrede samarbejdsstrukturerne på uddannelsesområdet og 

komme med forslag til evt. justeringer 

• iværksætte en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til et (sprog)samarbejdsorgan, der kan medvirke til at styrke 

samarbejdet mellem IKK’s og IKS’ s fag med sproglige dimensioner og fungere som indgang for eksterne samarbejds-

partnere på fremmedsprogsområdet 

Det videre arbejde med den fremtidige styrkelse af organisationen samordnes med overvejelserne om fakultetets tilpasning 

ift. udflytningsaftalen.
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Afdelingsledere der har gennemført AU-lederskab

2019 2020 2021

1 2 8

I 2022 samarbejder fakultetsledelsen med AU-HR om at udvikle et Arts-specifikt forløb for Afdelingslederne, hvor praksisudfordringer 
og dilemmaer som fx kollegial ledelse i afdelingslederrollen er i centrum. Det Arts-specifikke forløb starter i foråret 2023.

Baggrund

Aarhus Universitet vedtog 13. december 2019 strategien for 2020-2025, og fakultetsledelsen på Arts har i juni 2020 vedtaget strategi 
for Faculty of Arts for perioden 2020-2025. Fakultetsstrategien har en tæt sammenhæng til AU’s overordnede strategi.
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