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Høringssvar vedr. Arts-strategi 2020-25 

 
Akademisk Råd Arts har på sit møde den 28. april 2020 drøftet udkast til Arts’ 
strategi for perioden 2020-2025. 
 
Akademisk Råd byder denne lejlighed til at kommentere på Fakultetets strategi for 
de kommende år velkommen. Vi fremlægger herunder en række overordnede ob-
servationer og synspunkter, og vi vedlægger desuden en kopi af det fremsendte 
udkast, hvor vi har indsat diverse forslag til/eksempler på revidering, der i pågæl-
dende eller lignende form kunne imødekomme nogle af de behov, vi identificerer. 
 
Rådet vil gerne lægge vægt på, at strategien bør være et papir, der giver mening 
både for et internt og for et eksternt publikum. Som den fremstår nu, synes tek-
sten primært henvendt til sidstnævnte. Hvis dette er tekstens klare hovedmål-
gruppe, bør det ekspliciteres – og hvis man derimod også ønsker en strategi, som 
medarbejdere og studerende på Arts kan identificere sig med, må der lægges noget 
arbejde i at give papiret en klarere Arts-identitet.  
 
I papirets nuværende form ser man en tydelig alignment med AU’s universitets-
strategi. Vi forstår både det nødvendige og konstruktive heri, ligesom vi anerken-
der, at Fakultetets strategi ikke bør binde de enkelte medarbejdere, afdelinger og 
centre i en lang række specifikke indsatser og prioriteringer, som bedre kan be-
sluttes lokalt og løbende. Vi mener dog, at disse hensyn i højere grad kan kombi-
neres med tydeliggørelse af de overordnede (men konkrete) kvaliteter og forhold, 
der karakteriserer AU Arts. 
 
I tekstens åbning bestemmes Arts som et humanistisk forsknings- og uddannel-
sesmiljø, og bl.a. teologi defineres dermed som en humanistisk faglighed. Rådet så 
gerne, at Arts i stedet bliver karakteriseret som et kulturvidenskabeligt fakultet, i 
tråd med formuleringen på fakultetets hjemmeside, hvor Arts er ”et af Nordeuro-
pas største forsknings- og uddannelsesmiljøer, der beskæftiger sig med menne-
skets kulturelle og sociale udtryks- og praksisformer.”  
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Ud over denne allermest generelle karakteristik af Arts, vil papiret i vores optik 
fremstå væsentlig mere appellerende – såvel internt som eksternt – hvis teksten i 
højere grad anvender konkrete begreber, der aktiverer den indholdsmæssige sub-
stans, som er fakultetets raison d’être. Vi er opmærksomme på den almindelige ri-
siko for, at det, at nævne noget, opfattes som signal om (intentionel) udeladelse af 
noget andet – men dette potentielle problem kan efter vores opfattelse ikke omgås 
ved intet konkret at nævne; det skaber blot det mere grundlæggende og hæm-
mende problem, vi påpeger ovenfor.  
 
Så selvom strategien måske ikke kan eller bør inkludere den lange liste af Arts-te-
maer – barndom, dannelse, demokrati, digitalisering, diskrimination, diversitet, 
erkendelse, erotik, etik, etnicitet, familie, forhistorie, globalisering, historie, iden-
titet, ideologi, individ, information, innovation, kognition, kommunikation, kon-
flikt, kreativitet, krig, kritik, kultur, kulturarv, kunst, kærlighed, køn, leg, littera-
tur, læring, magt, medborgerskab, medier, medmenneskelighed, migration, poesi, 
politik, pædagogik, religion, retorik, samarbejde, samfund, sprog, tanke, tekno-
logi, tro, uddannelse, vold, æstetik, ånd, osv. – så bør teksten gennemskrives med 
henblik på at styrke tilstedeværelsen af de faktiske forsknings-, uddannelses- og 
formidlingsområder, som hele strategien skal tjene. 
 
En sådan fremhævning af Arts’ forsknings- og uddannelsesmæssige substans vil 
endvidere (også indirekte) gøre de forskellige former for værdi, som Arts skaber, 
mere nærværende for læseren – hvilket i sagens natur vil styrke læserens indtryk 
af fakultetets og dermed strategiens relevans. 
 
Overordnet finder Rådet, at det ville gavne strategiteksten, hvis man lettede foden 
lidt fra den retoriske pedal. Rådet anerkender, at der her er tale om en bestemt 
genre, som nødvendigvis skal signalere ambition og en underliggende bevidsthed 
om egne styrker. Vi mener dog, at begge dele ville fremstå stærkere og mere tro-
værdige med en stedvist mere afdæmpet anvendelse af ostentative virkemidler. Vi 
anbefaler således en generel gennemskrivning med henblik på en sådan tempere-
ring. Med den justering vil teksten, i vores optik, i højere grad efterlade læseren 
med indtrykket af en strategi, der faktisk efterlader plads til strategisk funderet 
udvikling – dvs. en strategi for en institution, der både er bevidst om egne styrker 
og om egne udviklingspotentialer. Hvis miljøet i forvejen er stærkt, kan det blive 
stærkere – hvis det er stærkest, well… 
 
Det er Rådets vurdering, at de to ovenstående anbefalinger – en klarere Arts-to-
ning og en justering af papirets retorik – i samspil vil gøre det nemmere for såvel 
medarbejdere som studerende at identificere sig med strategien, hvilket vil 
fremme den nødvendige opbakning til den videre udvikling af og på Fakultetet, 
der lægges op til. 
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Akademisk Råd ser frem til at følge og bidrage med rådgivning til de indsatser og 
tiltag, der skal omsætte Arts’ strategi til praksis i de kommende år. 
 
 
 
På vegne af Akademisk Råd Arts 
 

 
Niels Nørkjær Johannsen, 
Forperson 
 
 


