
Foråret er kommet, bøgen er sprun-
get ud… og netop bøgen har jeg et 
særligt forhold til: Den har siden fusi-
onen i august været deadline for ned-
sættelsen af forskningsgrupper! Det 
var åbenbart lidt  optimistisk... 

Forskningsgruppernes formål, navn, art, størrelse, antal, 
opgaver med mere blev diskuteret i forskningsudvalget, 
der provisorisk blev nedsat med ’gamle’ forskningslede-
re og alle professorer som medlemmer. Opgaven med 
indkaldelse og behandling af forslag ligger hos mig. Jeg 
har siden sidste møde i forskningsudvalget fået input fra 
andre fakulteter, hvor man har arbejdet med en uddele-
gering af forskningsledelse, herunder interviewet ledere 
med en sådan erfaring. De problematikker, der er disku-
teret rundt omkring ligner vores i forskningsudvalget. 
Processerne har taget op til flere år andre steder, men det 
har vi jo ikke tid til... 

Jeg mener, at vi snart er klar, men jeg opfordrer til, at 
vi i fakultetets samarbejdsudvalg får diskuteret normer 
for forskningsledelse på tværs af fakultetet. Mit mål er, 
at indbydelser til at melde forskningsprogrammer ind 
kommer ud før sommerferien… med en deadline for 
indmeldelse en gang i september.

Foråret har stået i stillingernes tegn – med 19 opslag 
og de løse midlertidige. Udfordringen har været et nyt 
elektronisk ansøgnings- og bedømmelsessystem, SDU-
Job, og nedsættelsen af de mange bedømmelsesudvalg. 
Arbejdet går hurtigt fremad, hvor udvalgene er gået i 
gang – takket være meget effektive bedømmere.  Til de 
7 ph.d.-stipendier er der et udvalg på 10 mennesker, og 
alle har arbejdet ekstraordinært hurtigt med de man-
ge ansøgninger. Vi regner med at være færdige med 
samtaler d. 1. juni. Så inden bøgen visner, har vi både 
forskningsgrupper og mindst 19 nyansættelser.
Vi ses d. 22. til medarbejderseminar.

Med venlig hilsen
Anne Jensen, Institutleder
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Denne måned

Arrangementer

22/5 Kl. 10-12: Medarbej-
 derseminar i lokale   
 U20

22-23/5 Konference i Dansk   
 Universitets pædago-  
 gisk Netværk (DUN)
    
23/5 Kl. 10-12: Gæste-  
 forelæsning af pro-  
 fessor Sonia Living-
 stone: Mediedannel-  
 se - hvilken betydning  
 har politik og regule  
 ring? I lokale U131

29/5 Kl. 13: Afskedsre-   
 ception for Hans V.   
 Bang - Medieviden-  
 skab i Comenius

30/5 Kl. 13-16: Gå-hjem-
  møde om Stress-   
 fremkaldende og    
 stress-reducerende   
 IT i lokale 95.

30/5 Kl. 10-15: Unik work-
 shop 1: Hvordan   
 blivver teknologi til   
 hverdag i et sundheds-
 fagligt team? På De-  
 signskolen, Kolding.

31/5 Kl. 13.15 Ph.d.-forsvar   
 ved Lasse Juel Larsen  
 (Knowledge Lab) i   
 lokale U154.

Maj 2013
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Nyt om forskning

Filosofi

The Aesthetics of Music and Sound - www.soundmusicresearch.org 
Cross-Disciplinary Interplay between the Humanities, Technology and Musical Practice 
Den 10.- 17. maj 2013 deltager Cynthia M. Grund og William Westney (HCA Academy gæsteprofessor hos 
IFPR-SDU 2009-2010) i fMRI-eksperimenter ved Texas Tech University (TTU) i USA. Grund og Westney  er 
med i forskningsteamet bag projektet Technological and Aesthetic Investigations of the Physical Movements 
of Pianists, et team, der består af en koncertpianist, en filosof, en ingeniør og en specialist i neurovidenskab.

   
  Billede 1: William Westney i fMRI-maskine 140513, Texas Tech U

Udviklingen inden for it-teknologien de sidste 10-15 år har pustet nyt liv i – og har givet muligheder for ra-
dikalt nye tilgange til – den faglige diskussion inden for musikfilosofi. Denne udvikling har blandt andet in-
debåret, at de bevægelser, som en musikudøver bruger for at producere musik på sit instrument, nu kan blive 
isoleret og analyseret med den motion-capture-teknologi, der bliver brugt til at producere avatarer inden for 
3D-animation. I denne pilotundersøgelse bliver flere udøvende TTU-pianister således forvandlet til avatarer, 
for at man bedre kan studere deres bevægelser, hvorefter tilkobling af fMRI-teknologi gør det muligt, at obser-
vere hjerneaktiviteten hos publikum, som ser og lytter til disse avatarers klaverspil.

Mere information er tilgængelig på http://www.soundmusicresearch.org/TRA.html, hvor man blandt andet 
kan se en TTU-produceret YouTube-video, der fortæller om projektet. Lige før afrejsen til USA holdt Grund 
en række forelæsninger om projektet på Greve Gymnasium, Odsherred Gymnasium og Køge Bibliotek som et 
led i Forskningens Døgn.

I billederne på denne side ses resultaterne, når Westney og Grund gennemgår fMRI-hjerneskanninger for bed-
re at forstå de oplevelser, som publikumsmedlemmer vil gennemgå som en del i undersøgelsen.

      
     Billede 2: C.M. Grunds hoved og hjerne som fMRI-billede 140513, Texas Tech U
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DREAM

Udnævnelse
Kirsten Drotner er af kulturminister Marianne Jelved blevet beskikket til bestyrelsen for Det Danske Filmin-
stitut (DFI) frem til 15. maj 2017. 

Fag, didaktik og læring

Dansklærerforeningens sprogpris til Ellen Krog
Ellen Krog modtog den 18. april 2013 Dansklærerforeningens sprogpris for hendes store arbejde med 
skriftlighed i undervisningen fra folkeskolen til de gymnasiale uddannelser. 

”I år er det tredje gang at vi overrækker Tankestregen til et menneske som har betydet noget ganske sær-
ligt for danskfaget og dets udvikling. Steffen Brandt og Helle Helle har tidligere modtaget prisen for deres 
tekster som vi flittigt bruger i vores undervisning. I år har vi besluttet at sætte fokus på en anden danskfag-
lig dimension. Prisen går til professor Ellen Krogh for hendes insisterende arbejde med skriftlighed. Hun 
har, om nogen, kæmpet for at skrivning i skolen ikke kun bliver skrivning i de ”skolske” genrer og former, 
men også gerne skal rumme refleksion og skriveinteresse,” sagde Dansklærerforeningens formand, Jørgen 
Larsen, da han overrakte årets Tankestreg i forbindelse med Dansklærerforeningens konference ”Digital 
dannelse – digitalt danskfag” på Visit Carlsberg i Valby. 

Se mere på http://mit.dansklf.dk/Nyheder/2013/2kvartal/Ellenkrogmodtagertankestregen2013.aspx

Konferencen Skriv! Les! 2013 - Utvikling av lesing og skriving 
Lektor, ph.d. Nikolaj Frydensbjerg Elf holdt den 7. maj keynote-forelæsning på konferencen Skriv! Les! 
2013 - Utvikling av lesing og skriving i Trondheim. Konferencen blev arrangeret af Centeret for skriveoplæ-
ring og skriveforskning i Trondheim og Centeret for læseoplæring og læseforskning i Stavanger. Forelæs-
ningen havde titlen ”Teknologi, skriftkultur og skriveridentitet” og handlede om de muligheder og umulig-
heder som den digitale teknologi aktualiserer i skrivning og skriveundervisning.
 
Nordisk forskerkursus Literacy and identity
Forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed arrangerer den 16.-17. maj nordisk forskerkursus med delta-
gelse fra Finland, Norge, Sverige og Danmark. Vi har inviteret professor emerita Roz Ivanič fra Lancaster 
University som er forfatter af en lang række vigtige publikationer inden for forskningstraditionen akade-
misk literacy, og som særligt har beskæftiget sig med forholdet mellem ”literacy” og identitet. Kursets titel 
er netop Literacy and identity. Roz Ivanič indleder med forelæsningen “Writing the self: The discoursal 
construction of identity on intersecting timescales”, og Ellen Krogh og Torben Spanget Christensen holder 
den afsluttende forelæsning om “Methodological issues in ethnographic writing research - the case of Writ-
ing to Learn, Learning to Write”. Herimellem organiseres master class om de ph.d.-studerendes fremsendte 
papers.
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Ph.d.-området 

Sommerfrokost
Onsdag den 26. juni kl. 12.00   14.00 må I ph.d.-studerende gerne sætte kryds i kalenderen, da instituttet 
gerne vil invitere jer til sommerfrokost. 

DHL stafet
Så er det nu, at du skal tilmelde dig årets DHL stafet onsdag den 14. august. Gå-holdene starter kl. 16.45, 
og løbeholdene starter kl. 18. Man kan både melde sig til som hold à 5 personer, eller som enkeltperson 
- og så sammensætter Dorte Winter holdene. Sidste sommer deltog i alt 6 hold fra IFPR, og 4 hold fra 
ISK. Dorte håber på mindst lige så mange hold i år. Pt. er der 17 løbere.

Sommerudflugt
Det er forhåbentlig en ny tradition der ser dagens lys den 23. august 2013, hvor IKV’s første sommerud-
flugt finder sted. Hvor skal vi hen? Hvad skal vi se? Hvem skal med? Skal vi danse? Alle muligheder står 
åbne og gode ideer modtages gerne. Sæt kryds i kalenderen.

Sommerhilsner fra arrangørgruppen, 
Ane Grum-Schwensen, Jakob Bøje, Helle Lyngborg, Peter Wolsing, Marianne Kongerslev og Christina 
Bruun Levinsen

Fra alle til alle
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Fødselsdage
21/5 Jørgen Glerup

26/5 Dag Heede

26/5 Jan Nordby Gretlund

27/5 Kathrine Andersen
 
31/5 Ödul Akyapi Gürsimsek

3/6 Tine Brøndum

7/6 Nikolaj Nottelmann

13/6 Johannes Nørregård Frandsen

14/6 Rasmus T. Hansen

17/6 Caroline Muckadell

18/6 Sara Mosberg Iversen




