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Et center, to fysiske arbejdspladser 
Med Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry etablerer Københavns Universitet og 
Syddansk Universitet et humanistisk forskningscenter med et klart og markant samfundsbidrag. 
Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry oprettes for en periode på seks år, drives i 
et dynamisk partnerskab mellem de humanistiske fakulteter på henholdsvis KU og SDU og er 
ligeligt forankret på de to universiteter.  
 
Centerets dobbelte forankring sikrer forbundethed og vidensudveksling med to stærke lokale 
forskningsmiljøer. Centeret har derfor en base på hver institution med kontorer og mødefaciliteter 
hvert sted. Centerlederen får ansættelsessted hvor det er mest hensigtsmæssigt, men med 
arbejdssted ved begge universiteter. Centerlederen deler sin arbejdstid ligeligt mellem SDU og KU 
– dette med henblik på at sikre såvel ligelighed i partnerskabet som sammenhæng i centerets 
aktiviteter.  
 
Forskningssamarbejdet og den tværinstitutionelle synergi mellem KU og SDU udvikles gennem 
ugentlige fysiske fællesmøder for centerets leder, forskerteam og forskersupport, samt fælles 
workshops og seminarer foruden interaktion mellem forskere via digitale platforme. Der vil være 
outreach-aktiviteter i Odense og København og hvor det ellers vil være relevant.  
 
Centerleders opgaver 
Centerlederen har det faglige og ledelsesmæssige ansvar for at centeret indfrier sit formål om at 
tilvejebringe og formidle ny, forskningsbaseret viden som bidrag til løsning af samfundsmæssige 
udfordringer. Centerlederen udvikler centerets vision og forskningsplaner og sikrer 
gennemførelsen af dets aktiviteter (ledelse og organisering af forskerteams, opbygning af 
forskningsnetværk, internationalt samarbejde, kontakt til stakeholders, publiceringer, outreach- 
og formidlingsaktiviteter).  
 
I den forbindelse skal centerlederen udarbejde en detaljeret forskningsplan inkl. publiceringsplan, 
milepæle for centerets aktiviteter, og succeskriterier, der afleveres til Den A.P. Møllerske 
Støttefond ved årsskiftet 2023-24. Rammerne er beskrevet nærmere i bilag 2. Veje til impact, bilag 
3. Tidsplan Nordiske perspektiver, 4. Tidsplan Tematisk udfordring. 
 
Centerets fokus vil skifte fra år til år, og det forventes ikke, at centerlederen kan bidrage lige aktivt 
forskningsmæssigt gennem hele projektet. Der vil være behov at centerlederen kan lede og 
facilitere projektets fremdrift på et strategisk og visionært niveau, udvikle de forskellige 
forskerteams’ tværdisciplinære samarbejde, kvalificere forskningsstafetterne teoretisk og 
metodisk og organisere et dynamisk tværinstitutionelt samarbejde med ugentlige fælles 
arbejdsseminarer. Centerlederen skal med andre ord tage afsæt i en stærk humanvidenskabelig 
indsigt, der gør det muligt at drive, kvalificere og udfordre undervejs, samt vurdere 



forskningshøjde, metoder og teorier, når der skal vælges forskerteams, internationale deltagere og 
faglige tema. Centerlederen forventes desuden at være en dygtig netværksskaber indadtil i den 
akademiske organisation og udadtil i forhold til stakeholders og interesseret offentlighed.  
 
Styregruppe og Advisory board 
Styregruppen består af de to dekaner og to institutledere (en fra hvert universitet) samt 
centerlederen. Styregruppen rådgiver centerleder om alle akademiske og organisatoriske forhold, 
herunder udvælgelse af de fire etårige tematiske udfordringer/forskningsstafetter. Sammen med 
centerleder definerer styregruppen faglige kriterier for forskningsstafetterne samt krav til 
sammensætning af forskerteam, forventet output/outreach og forankring i og på tværs af lokale 
forskningsmiljøer.  
 
Advisory board udpeges af centerlederen udpeger efter rådgivning fra styregruppen. Det består af 
4-6 ledende nordiske og internationale forskere og stakeholders som udpeges ud fra deres 
personlige egenskaber. Advisory boards rolle er at rådgive centerleder, styregruppe og 
forskerteams om udfordringsdrevet forskning, udvikling af transformativ viden, internationale 
relationer, eksterne samarbejdspartnere, outreach-aktiviteter samt bidrage til at udbrede 
centerets resultater.  
 
Forskerteams og udfordringsdrevne forskningsstafetter 
Centerets aktiviteter bygges op omkring et indledende nordisk tema, hvor nye perspektiver på 
Norden og nordiske ressourcer udvikles. Arbejdet med udviklingen af nye nordiske perspektiver 
drives af centerlederen, der rekrutterer postdocs til den indledende kortlægning af eksisterende 
viden og nyeste forskningsprojekters resultater, og ligeledes sammensætter et team af 
seniorforskere fra SDU og KU til de efterfølgende tværfaglige forskningsprojekter.  
 
Dette første nordiske tema efterfølges af fire forskningsstafetter, der hver især løber over et år og 
retter sig mod en større samfundsudfordring. For hver af disse udfordringsdrevne 
forskningsstafetter dannes et forskerteam bestående af 6 senior fellows samt 2 postdocs 
rekrutteret på tværs af og nogenlunde ligeligt fordelt mellem SDU og KU. Dertil kommer et antal 
internationale fellows, der opholder sig ved centeret i kortere eller længere tid (der er 11 
lønmåneder til rådighed for hver forskningsstafet til dette formål). 
 
Temaerne for de øvrige etårige, udfordringsdrevne forskningsstafetter er ikke forhåndsbestemte, 
men defineres ”bottom up”. Efter opslag sender forskellige KU/SDU-forskerteams ansøgninger 
med motiverede forslag til, hvilken samfundsudfordring de ønsker at arbejde med og på hvilke 
måder et tværfagligt samarbejde vil kunne skabe transformativ viden og bidrage til nye løsninger. 
Herefter udvælger centerleder i samarbejde med styregruppen forskerteam og fokus for hver af 
de årlige forskningsstafetter.  Eksempler kunne være: 
 

• Bæredygtige fremtider – fx med udgangspunkt i forståelsen af byer, landskaber, 
infrastrukturer og natursyn 

• Digitalt drevne samfundsforandringer – fx med udgangspunkt i forståelsen af sprog, 
kommunikation og interaktion mellem mennesker og maskiner 



• Konflikt, solidaritet, diversitet og omsorg for det offentlige rum – fx med udgangspunkt i 
æstetik, kunst, film, design, arkitektur og litteratur 

• Lokal og global sammenhængskraft, uddannelse, ligestilling, nye familieformer – fx med 
udgangspunkt i en nyfortolkning af kulturarv og historiske narrativer 

 
Udvikling af transformativ viden i de etårige forskningsstafetter forudsætter, at forskerteams 
består af seniorforskere med stor forudgående forskningserfaring og med mulighed for at 
engagere sig på fuld tid i projektet. Teamet af seniorforskere suppleres af postdocs og anerkendte 
internationale fellows alt efter forsknings- og kompetencebehov. I udvælgelsen af forskerteams vil 
der blive lagt vægt på kvalifikationer og forskningshøjde i forhold til stafettens tema, men også på 
at sikre diversitet i forhold til køn, alder og nationalitet. Det vil også være en prioritet at 
understøtte synergien med institutionernes faglige miljøer. 
 
Outreach-opgaver, herunder undervisning inden for de forskningsstafetter, som seniorforskerne 
har deltaget i, er beskrevet nærmere i de vedlagte tidsplaner. 
 
Postdocs 
Besættes efter internationalt opslag. Tre postdocs varetager den indledende kortlægning af 
eksisterende viden om det nordiske tema og de nyeste forskningsprojekters resultater. Senere 
ansættes postdocs i op til ét år ad gangen i forbindelse med de udfordringsdrevne 
forskningsstafetter.  
 
Internationale fellows 
Der tilknyttes anerkendte internationale forskere til de enkelte forskerteams i kortere eller 
længere perioder (11 lønmåneder/år fordelt på en eller flere fellows). Internationale fellows kan 
navngives i KU-SDU forskerteams’ ansøgninger eller udpeges løbende i samarbejde med 
centerlederen.  
 
Understøttelse af forskerteams og administrativ support 
Den faglig og administrative understøttelse af center og forskningsteams består af to AC-
koordinatorer og en HK-TAP-stilling. Fonden lægger stor vægt på det tværinstitutionelle 
samarbejde og et meget stærkt fokus på formidling af projektets arbejde og resultater. AC-
koordinatorernes primære opgave er at understøtte det forskningsfaglige arbejde og at organisere 
vidensudveksling med omverdenen. AC-koordinatorerne vil således skulle varetage 
forskningskommunikation via sociale medier og pressedækning. De skal fungere som brobyggere, 
der kan bringe viden i spil uden for universitetet, arrangere outreach-arrangementer og events, 
opbygge netværk med eksterne stakeholders, og arbejde med centerets synlighed og 
gennemslagskraft, jf. planen ”Veje til impact” i ansøgningsmaterialet. Samtidig skal AC-
koordinatorerne understøtte forskernes arbejde i form af udkast til rapporter, facilitering af 
workshops og konferencer, onboarde international fellows, samle arbejdsgrupper, udarbejde 
mødemateriale og opsummere diskussioner som rapporteurs. AC-koordinatorerne vil blive 
rekrutteret således at de bedst supplerer hinanden på tværs af de to arbejdssteder.  
 



HK-TAP varetager administrative opgaver såsom den praktiske understøttelse af events og andre 
formidlingsaktiviteter, forplejning, rejsebestilling og -afregning, mødeforberedelse og afvikling 
samt indkøb. Herudover vil centeret blive understøttet administrativt på HR-området, 
økonomiområdet og IT-området af administrative enheder på hhv. Københavns Universitet og 
Syddansk Universitet, hvor også bygnings- og driftsopgaver varetages.   
 



Veje til impact
Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry

I forskningsstafettens sidste fase fokuseres på formidling og uddannelse for at sikre at forskningsresultater bringes i spil i samfundet. Centeret fokuserer sine formidlingsaktiviteter på 
målgrupper, og hvordan de relaterer sig fagligt til den pågældende tematiske udfordring. Til dette arbejde anvendes KU’s og SDU’s veletablerede platforme, kanaler, formater og netværk.



Milepæle for opstart og udvikling af nye nordiske perspektiver
Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry
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Timeline for tematisk udfordring
Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry

Centerets første halvandet år omhandler nye nordiske modeller og perspektiver, mens der i de følgende år gennemføres fire etårige ”forskningsstafetter” ved forskerteams, der 
undersøger en særlig samfundsudfordring. Der laves calls til de enkelte forskningsstafetter, som  centerlederen i samarbejde med styregruppen udvælger. Centerleder., forskerteam og to 
AC-koordinatorer sørger for stafettens fremdrift og udvikle tværfaglig, transformativ viden med fokus på en samfundsmæssig problemstilling. Den daglige arbejdsgang består af ugentlige 
koordineringsmøder, forskningsworkshops og -seminarer.

1. I stafettens første fase afdækkes den samfundsmæssige udfordring i dialog med centrale eksterne aktører og internationale eksperter. Forskningsgruppen kortlægger relevant
eksisterende forskning, udfolder samfundsudfordringen på tværs af fagligheder og definerer fokus for forskningssamarbejdet. I denne fase fokuserer AC-koordinatorerne på
stakerholderanalyse, relationsopbygning, facilitering af det faglige arbejde og kommunikation af stafettens indhold og aktiviteter.

2. I stafettens anden fase samarbejder forskerteame om udvikling af transformativ viden ud fra gruppens tværfaglige ekspertiser. Der produceres publikationer, rådgivningsrapporter,
hvidbog og konferenceoplæg mv. AC-koordinatorerne faciliterer i denne fase det faglige arbejde, kommunikerer stafettens indhold og aktiviteter, og understøtter udarbejdelsen af
formidlingsprodukter og –arrangementer.

3. I tredje fase fokuseres aktiviteter på formidling og uddannelse samt sikring af at forskningsresultater bringes i spil i samfundet. Nye perspektiver og viden bliver omsat til nye løsninger,
idet centeret uddanner studerende og formidler til centrale stakeholders og den brede offentlighed. AC koordinatorer planlægger og organiserer events.

Videndeling

1. Afdækning af udfordring

Konklusioner og
Løsningsbidrag

2. Udvikling af transformativ viden 3. Formidling og uddannelse

Tematisk udfordring (1 årlig forskningsstafet)

Ugentlige koordineringsmøder, forskningsworkshops og -seminarer

Veje til impactPublicering, rådgivningsrapporter, hvidbog og konferenceoplæg mv.



Centerleder (professorniveau):
Senior Fellows (professorniveau) 2024-28, 2 personer om året.
Sekretærer (HK) + studentermedhjælpere 
Junior Fellows (postdocniveau – danske/ internationale) 
2023-2024: 3 personer i 18 måneder   
2025-2028: 2 personer  
2024-2028: 2 personer 
Senior Fellows (lektorniveau)
2024-2028: 4 personer   
Internationale eksperter 2024-28 (professorniveau, løntrin 37 - 11 mdr. årligt) 42.650.000
Lønninger TAP
Eventkoordinatorer/kommunikationseksperter med ansvar for outreach-
programmet (AC TAP, specialkonsulentniveau): 2x1 8.350.000
Sekretærer (HK) + studentermedhjælpere 3.100.000

Lønninger Total 54.100.000

Rejser & drift
Rejser, konferencer, etc. (24.000 kr/år/VIP) 1.280.000
Center Start-up udgifter 850.000
Start-upudgifter for internationale fellows 300.000
Drift: IT,  udstyr, print, adgang til forskningsinfrastruktur, etc. (40.000 kr/år/VIP)

2.140.000
Advisory board, rejser og logi 300.000
Events, outreach og publikationer 1.030.000

Rejser & drift Total 5.900.000

Budget Total 60.000.000

Nordic Humanities Center for Challenge-Based Inquiry
Lønninger  VIP
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