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Akademisk Råd inviterer til seminar 14. december 2015 kl. 13-17 i 
Nobelauditoriet 

Kulturvidenskab på Arts – identitet og strategi 
 

Da Faculty of Arts i 2010 blev dannet tog mange af de organisatoriske diskussioner 
udgangspunkt i en ambition om at etablere en fælles forståelse af, hvem vi var som fakultet, 
hvilke fælles identiteter og styrker der forenede det faglige felt som fakultetet rummede. Mange 
af disse diskussioner kredsede om begrebet ’kulturvidenskab’. Efterhånden som organisation og 
navngivning faldt på plads, ebbede disse diskussioner dog langsomt ud.  

Efter nogle år hvor energien er blevet brugt på at få rammerne til at fungere, mener Akademis 
Råd at det igen er tid til at reflektere over, hvad det er for et indhold, der blev samlet under 
rammen ’Faculty of Arts’. Tid til at skifte organisatorisk snak og proces ud med en faglig snak 
over faggrænser og om hvem vi er og hvad det er for en type videnskab vi bedriver – og hvorfor 
vi gør det. Fordi vi forhåbentlig nu har luft til at tage den type diskussioner om fakultetets 
identitet op igen. Men også fordi det virker påtrængende nødvendigt med den politiske 
dagsorden på både det uddannelsesmæssige og det forskningsstrategiske felt, at stå samlet som et 
stærkt og dynamisk fakultet indadtil for at kunne møde udfordringerne udadtil. Det forekommer 
os at mange af de kommende diskussioner om prioriteringer og strategier kan tages på et mere 
kvalificeret grundlag, hvis vi inden da øger kendskabet til hinanden, til hinandens 
videnskabelighed, til den type problemstillinger vi arbejder med i de forskellige hjørner af 
fakultetet, til forskellige måder at håndtere den evige splittelse mellem nytte og normativitet.  

Derfor inviterer Akademisk Råd til en eftermiddag med diskussion af Art’s identitet og 
strategiske udfordringer. Vi har bedt forskere fra forskellige hjørner af fakultetet om at komme 
med bud på Arts’ identitet, set fra deres eget fagfelt. En del af inspirationen til seminaret kommer 
fra den netop udkomne bog Kampen om disciplinerne. Viden og videnskabelighed i humanistisk 
forskning, hvis hovedkonklusioner indledningsvis vil blive præsenteret sammen med et historisk 
blik på kulturvidenskabelig forskning. Dagens fokus vil være på hvordan Arts’s identitet ser ud 
fra forskellige hjørner af fakultetet med god tid til diskussion og erfaringsudveksling. 

Seminaret finder sted i Nobelauditoriet fra 13 til 16 med et efterfølgende glas.  

Tilmelding af hensyn til forplejning på https://auws.au.dk/kulturvidenskab2015 

Se program på næste side. 
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Program 14. december 2015 - Nobelauditoriet 
Kulturvidenskab på Arts – identitet og strategi 
 
 

13.00-13.20  Jens Erik Kristensen: Kulturvidenskab i et historiske lys 

13.20-13.40 Svend Andersen: Arts som kulturvidenskab – en teologisk vinkel  

13.40-14.00 Bodil Marie Thomsen: Arts som kulturvidenskab – en humanistisk vinkel  

14.00-14.30  Pause 

14.30-14.50 Lars-Henrik Schmidt: Arts som kulturvidenskab – en pædagogisk vinkel 

14.50-15.10 Mads Kähler Holst: Arts som kulturvidenskab – en interdisciplinær vinkel 

15.10-16.00 Diskussion  

16.00  Dekan Johnny Laursen: afrunding  

 

16.00-17.00  Reception 
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