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Indledning  

Formålet med KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 2016-2020  er at 

udstikke retningen for den kommende femårsperiode samt at beskrive KADK’s indsats for at leve op 

til egne ambitioner.

Planen er led i ambitionen om at skabe en inkluderende kvalitetskultur på KADK, hvorfor den er 

formuleret under inddragelse af medarbejdere på alle niveauer. Planen vil i den forlængelse danne 

grundlag for et fremadrettet medarbejderinddragende arbejde med at realisere planens ambitioner.

Planen er den første, samlede plan for de tre fusionerede skoler og den er på den ene side formul-

eret med respekt for faglige forskelle skolerne imellem, og på den anden med opmærksomhed på 

fremme af KADK’s overordnede formål: At uddanne til højeste niveau på videnskabeligt og kunstner-

isk grundlag samt at bedrive videnskabelig forskning og udøve kunstnerisk udviklingsvirksomhed 

på højeste niveau. 

 

God læselyst!

              

Lene Dammand Lund   

Rektor    

 

Henrik Oxvig  

Forskningsleder   
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Vision og filosofi:  
Forskning og kunstnerisk  
udviklingsvirksomhed  
på et kunstakademi i det  
21. århundrede 

Visionen
KADK er et kunstakademi. Det er for KADK’s skoler en traditionsfunderet selvfølge, at studerende 

og fagligt ansatte udvikler sig med forståelse for, at akademiets fokus er handlinger, der skaber og/

eller bevarer. Nutidens kompetence- og læringstænkning, der flytter fokus fra pensum til, hvad den 

studerende gennem uddannelsen lærer ’at gøre’, ’at kunne’, er i overensstemmelse med akademi-

traditionens forståelse for uddannelse.

Til forskel fra tidligere skal kunstakademiers uddannelser i dag også underbygges af videnskabelig 

forskning. Det er i overensstemmelse med akademitraditionen, når denne fordring gribes med op-

mærksomhed på, hvorledes den studerende ikke blot lærer at arbejde med forskningens resultater, 

men også med forskningens redskaber, dens ’gøren’ og dermed med, hvordan resultaterne skabes.

KADK skelner overordnet mellem på den ene side videnskabelig forskning, der arbejder hypotese-

baseret, og på den anden side kunstnerisk udviklingsvirksomhed, orienteret mod syntetiserende 

værkskabelse. På KADK søger vi ikke at forklare værket – og den kunstneriske udviklingsvirksomhed 

– videnskabeligt. Videnskaben og den kunstneriske udviklingsvirksomhed er to forskellige og ind-

byrdes supplerende former for skaben, der influerer vort arbejde, og som vi lærer den studerende 

at mestre. 

På den ene side lærer vi de studerende at skabe synteser: at formgive. Det lærer de ved at gøre det, 

ved at øve sig. Vi har brug for ’materiale’, der dokumenterer ikke blot værker, men også arbejdet 

med værkerne; og værket og dokumentationen af, hvorledes det er skabt, samt refleksionen over 

værket, er, hvad vi benævner kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

På den anden side er det vores ambition at lære de studerende at stille – og arbejde med – viden-

skabelige spørgsmål, der kvalificeret udfordrer kendt viden og skaber ny viden, der kan influere de 
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synteser (værker), som de studerende skaber. Det videnskabelige arbejde skaber kvalificeret viden 

om delaspekter, der er relevante for det formgivende arbejde og kan inddrages i værksyntesen. 

KADK’s forskellige fagmiljøer er blandt andet kendetegnet ved forskningsfunderet ekspertise på for-

skellige felter, samtidig med at miljøerne på henholdsvis Designskolen og Arkitektskolen herudover 

funderer uddannelserne på praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed.

Konservatorskolen har sin oprindelse i såvel håndværk og kunst som i humaniora og naturviden-

skab, men skolens fokus er forsknings- og undervisningsmæssigt kognitiv og systematisk analyse, 

diagnose og problemløsning som baggrund for den praktiske konservering og restaurering. Den 

studerende på Konservatorskolen lærer at praktisere konservatorfaget både som håndværk og som 

videnskab.

Designskolen og Arkitektskolen arbejder tilsvarende med systematiske analyser og andre viden-

skabelige tilgange til deres fagfelter, men prioriterer samtidig at undervise i forslagsstillelse, der 

syntetiserer og samler, hvad videnskaben må indkredse partikulært. Studerende på Designskolen  

og Arkitektskolen lærer ikke blot at praktisere design- eller arkitektprofessionen, men også at  

arbejde både videnskabeligt og kunstnerisk med design og arkitektur.

Det er en overordnet vision for KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed at si-

kre, at fundamentet for uddannelserne bidrager til at lære den studerende at praktisere sit fag med 

forståelse for, hvorledes man skaber ny viden, og på Arkitektskolen og Designskolen for, hvordan 

man formgivende tackler nye udfordringer, som ikke før blev tacklet af traditionen. 

Det er en overordnet vision, at KADK med denne plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirk-

somhed proaktivt støtter de enkelte miljøer til at møde udfordringer af samfundsmæssig betydning, 

som ikke blot kræver indgående forståelse for allerede høstet viden og for traditionen, men endvi-

dere ressourcer til at stille nye spørgsmål og dermed udvikle, hvad traditionen rummer af svar.

Filosofien
KADK er resultatet af en fusion af tre forskellige skoler med indbyrdes forskellige uddannelser og 

med forskellige profiler for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Men de tre skoler deler 

en række udfordringer og ambitioner, som betyder, at det er meningsfuldt at lave en samlet plan 

for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed, der lader sig inspirere både af forskellene, det 

særlige, og af det fælles. 

Det fælles:

Det omgivende samfund har en lang række forventninger til KADK, som kommer til udtryk i den 
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nationale kvalifikationsramme for højere uddannelser, bekendtgørelsen om ph.d.-uddannelsen, 

vurdering af KADK’s ansøgninger om eksterne forskningsmidler, KADK’s samarbejde med andre 

institutioner, erhvervet, det omgivende samfund – både nationalt og internationalt. 

Løbende undersøger både interne og eksterne evalueringer, om KADK lever op til de mål, som vi 

sætter os for at honorere de forskellige forventninger og krav. KADK kan – og skal – ved de løbende 

evalueringer sikre, at kvaliteten af uddannelser, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed 

styrkes. Om få år skal KADK institutionsakkrediteres, og vi skal vise, hvorledes vi vedvarende og 

med vægt på vore traditionsbundne erfaringer fagligt kvalificerer, hvad samfundet forventer af os.

KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed er udviklet med opmærksomhed på, 

hvordan institutionens uddannelses-, forsknings- og kunstnerisk udviklingsvirksomhedsmiljøer også 

fremadrettet honorerer de forventninger, samfundet har til institutionen.

 

Det særlige:

Det er vigtigt, at KADK’s miljøer ikke trækkes i forskellige indbyrdes ikkekoordinerede retninger 

af de mange eksterne krav, vi skal honorere. Det er vigtigt, at kravene honoreres i kraft af faglige 

miljøer, der er i stand til at tackle de mange krav via et fokus på konvergens med det, der er ho-

vedopgaven: at undervisningen på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau er baseret på forskning og 

kunstnerisk udviklingsvirksomhed på allerhøjeste niveau. Det skal understreges, at KADK’s uddan-

nelser samtidig – og som et særkende – baserer sine uddannelser på en højt kvalificeret praksisdi-

mension.

 

Det er med andre ord ambitionen, at KADK’s forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed i sig 

selv er af høj kvalitet, og at de to aktiviteter sammen med praksisbaseringen udgør et kvalificeret 

grundlag for uddannelsernes vidensbasering og dermed bidrager til at kvalificere dimittenderne til 

det aktuelle og fremtidige arbejdsmarked.

KADK’s plan for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed er udviklet under inddragelse af 

miljøerne, som har lagt planer for, hvorledes deres bachelor- og kandidatprogrammer bedst tackler 

udfordringerne, og for, hvorledes vi bedst udvikler vores ph.d.-skole og indlejrer ph.d.-studerende 

som et aktiv i forsknings- og uddannelsesmiljøerne.

 

7



Kvalitetsudvikling af   
forskning og kunstnerisk  
udviklingsvirksomhed 
KADK er et kunstakademi, der som højere uddannelsesinstitution bedriver forskning og kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed. Ud over at bedrive forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste 

niveau i egen ret har KADK en ambition om, at forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksom-

hed er integreret i uddannelserne, og at uddannelserne er integreret i forskningen og den kunstner-

iske udviklingsvirksomhed. 

Herudover er det ambitionen, at forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksomhed formår at 

være i indbyrdes dialog og i dialog med praksisbaseringen på en måde, så der opstår reel synergi 

på tværs af de faglige aktiviteter. 

Kvalitetsudvikling af forskning
KADK sigter efter højeste forskningsmæssige niveau. Med sin kvalitets- og fagfællepolitik er det 

ambitionen at sikre, at resultatet af medarbejdernes forskningsindsats løbende akkrediteres både 

eksternt og internt, således at såvel de originale forskningsresultater, vi formidler bredt og ad 

mange kanaler, som det fortsatte arbejde med forskningen, der influerer vore uddannelser, er på 

højeste niveau.

Det er på KADK en central forskningspolitisk målsætning, at forskningen kvalitetssikres af fagfælle-

anerkendte eksterne miljøer, og at fagfællemiljøerne internt løbende bidrager til, at den enkelte 

forsker når det højeste niveau. KADK prioriterer ’kritisk masse’, der eksternt og/eller internt kan 

sikre både forskningens niveau, og at forskningen ved undervisningsopmærksom fagfælleaktivitet 

bidrager til, at vore studerende fra bachelor- over kandidat- til ph.d.-niveau lever op til kvalifikation-

srammernes mål, ved at uddannelserne baseres på opdateret, original og eksplorativ videnskabelse 

(cf. i øvrigt bilagene ’Kvalitetssystem for videnskabelig forskning’ og ’God publiceringsskik for 

videnskabelig forskning på KADK’). 

Kvalitetsudvikling af  kunstnerisk udviklingsvirksomhed:

KADK sigter efter at nå det højeste niveau med sin kunstneriske udviklingsvirksomhed. Med sin 

kvalitets- og fagfællepolitik sikrer KADK, at resultatet af medarbejderes kunstneriske udviklingsvirk-

somhed på både Designskolen og Arkitektskolen løbende kvalitetssikres såvel internt som eksternt 

i kraft af vurderinger af sammenhængen mellem værkskabelsen og den hertil knyttede refleksion 
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udviklet i henhold til kriterier med vægt på æstetiske (’tydelighed’), tekniske (’tæthed’) og betyd-

ningsmæssige (’dybde’) dimensioner. Det er endvidere en central ambition, at den kvalitetssikrede 

kunstneriske udviklingsvirksomhed formidles bredt.

Det er på KADK en klar politisk målsætning, at fagfælleanerkendte miljøer internt og eksternt 

løbende bidrager til, at den enkelte medarbejder når det højeste niveau med sin kunstneriske 

udviklingsvirksomhed. KADK prioriterer ’kritisk masse’, der kan sikre niveauet for den kunstneriske 

udviklingsvirksomhed, samt at den kunstneriske udviklingsvirksomhed i kraft af sin dokumenta-

tion og undervisningsopmærksomme fagfælleaktivitet bidrager til, at studerende fra bachelor- til 

kandidatniveau lever op til kvalifikationsrammernes mål, ved at uddannelserne baseres på ’tydelig’, 

’tæt’ og ’dyb’ kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau (cf. i øvrigt bilagene ’Kriterier for  

kunstnerisk udviklingsvirksomhed’ og ’Formidling og fagfællevurdering af kunstnerisk udviklings-

virksomhed på KADK’).
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Organisering 
Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed er organiseret på henholdsvis institutions-, skole- 

og institutniveau. Hvert niveau har præcist afgrænsede opgaver og bidrager til koordineringen 

mellem de enkelte niveauer samt rådgiver ledelsen på det enkelte niveau. Repræsentanterne i udval-

gene på de forskellige niveauer har også til opgave at sikre en koordinering af udvalgets aktiviteter 

med de aktiviteter, der finder sted i de faglige miljøer. Hensigten med udvalgsorganiseringen er for 

det første at sikre synergi mellem de faglige aktiviteter og de ledelsesmæssige prioriteringer, for 

det andet at bidrage til at styrke den faglige kvalitet af de udførte aktiviteter og for det tredje at 

sikre en dialog mellem de faglige miljøer og ledelsen på de forskellige lag på institutionen.  

KADK’s udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
Formålet med udvalget er at sikre fremdrift i KADK’s overordnede ambitioner inden for forskning og 

kunstnerisk udviklingsvirksomhed, herunder i relation til realiseringen af KADK’s plan for forskning 

og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Udvalget har endvidere til formål at rådgive om øvrige forhold i relation til forskning og kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed, som er af relevans på tværs af KADK, herunder at udvikle og evaluere KADK’s 

kvalitetssikringspolitik. Herudover har udvalget til formål at styrke den forskningsfaglige kvalitet 

af KADK’s eksterne ansøgninger med henblik på at øge den eksterne finansiering på KADK’s fagom-

råder og dermed bidrage til at skabe robuste faglige miljøer. Udvalget ledes af KADK’s forsknings-

leder og koordinerer sine aktiviteter med rektor og institutionens institutter.  

 

Ud over forskningsleder består udvalget af faglederne for henholdsvis Arkitektskolen, Designskolen 

og Konservatorskolen. Faglederne er ansvarlige for at orientere og koordinere udvalgets akti-

viteter med ledelserne på de tre skoler. Herudover deltager repræsentanter for KADK’s institutter i 

udvalget. Disse medlemmer, der er forskere og/eller udøvere af KUV, er ansvarlige for koordinering 

med deres respektive institutleder samt orientere om udvalgets aktiviteter på institutrådsmøderne. 

Bibliotekschef og forskningsadministrationschef deltager også i udvalget og sikrer koordinering og 

orientering med den øvrige administration.

KADK’s ph.d.-skole 

Formålet med KADK’s ph.d.-skole er at udbyde forskeruddannelse på højeste internationale niveau 

for KADK’s ph.d.-studerende med fokus på relevante ph.d.-kurser, kvalificeret ph.d.-vejledning, 

berigende faglige miljøer samt relevante samarbejder med andre forskningsinstitutioner og  

erhverv. De overordnede opgaver for ph.d.-skolen varetages af ph.d.-skolens ph.d.-udvalg, som 

koordinerer sin opgavevaretagelse med de tre forskeruddannelsesprogrammer for henholdsvis 

arkitektur, design og konservering.
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Alle institutter er repræsenteret i ph.d.-skolen, og medlemmer af ph.d.-udvalg og forsker- 

uddannelsesprogramudvalg er ansvarlige for at orientere og koordinere udvalgets aktiviteter med 

deres respektive fagleder, institutleder samt institutråd. 

Institutrådsmøder
Hvert institut har nedsat et institutråd, hvor instituttets medlem af henholdsvis ph.d.-skolen samt 

KADK´s udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed orienterer om udvalgenes  

aktiviteter samt sikrer en koordinering og dialog med instituttets faglige miljøer.
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Strategiske fokuspunkter 
Kritisk masse
Med fusionen af Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Kunstakademiets Kon-

servatorskole blev KADK den største kunstneriske uddannelsesinstitution i Danmark. Med en række 

fagligt meget forskellige uddannelser, der samtidig både er baseret på forskning, kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed og praksis, medfører det en samlet medarbejdersammensætning med meget 

forskelligartede kompetencer, og det stiller høje krav til KADK’s faglige personale om at kunne 

indgå i faglige miljøer bestående af mange forskelligartede kompetencer og at kunne bidrage til at 

skabe synergi på tværs af disse forskelligheder. Det er ambitionen i planperioden, at KADK’s faglige 

miljøer er robuste, men samtidig bevarer en faglig dynamik i forhold til de nødvendige kompetencer 

inden for både praksis, forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på de enkelte institutter og 

i forhold til udviklingen af de enkelte uddannelsesprogrammer, da dialogen på tværs af det enkelte 

miljø – uanset om det er internt på KADK eller eksempelvis eksternt via publiceringsfællesskaber 

eller større projekter – er forudsætningen for høj faglig kvalitet. Internationalisering vil være et 

væsentligt middel til at realisere ambitionerne. 

Konkret vil KADK i planperioden: 

• Sikre at samtlige uddannelsesprogrammer er baseret på forskning og kunstnerisk udviklings-

virksomhed svarende til programmets profil

• Styrke balancen af juniorforskere (ph.d./postdoc/adjunkt) i planperioden i forhold til de prak-

sisbaserede undervisere med henblik på at sikre et rekrutteringsgrundlag for institutionen 

samt øvrige aftagere af KADK´s ph.d.-studerende 

• Skabe bedre balance mellem antallet af seniorforskere (lektor/professor) og praksisbaserede 

undervisere med henblik på at sikre bæredygtige faglige miljøer og programmer baseret på 

forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau

• Sikre at samtlige forskere og udøvere af kunstnerisk udviklingsvirksomhed er forankret i fagligt 

relevante miljøer 

• Sikre relevante organiseringsformater, herunder centre, klynger, laboratorier, netværk mv. som 

kan understøtte opbygningen af kritisk masse

Styrket faglig kvalitet 
KADK vil i planperioden have fokus på den interne og eksterne fagfælledialog med henblik på at 

styrke den faglige kvalitet af forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksomhed. For at KADK’s 

forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed skal kunne være på højeste niveau, er det nød-

vendigt, at KADK’s aktiviteter kan klare sig i ekstern konkurrence – uanset om det er i forhold til 

forskningsmidler eller publicering i/på de mest prestigefyldte tidsskrifter/forlag. Det er samtidig 
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en ambition at styrke de internationale relationer samt international rekruttering som middel til at 

højne den faglige kvalitet.

Konkret vil KADK i planperioden: 

• Øge den videnskabelige publicering i/på BFI-anerkendte tidsskrifter/forlag

• Øge den eksterne finansiering af skolens forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed

• Udarbejde og implementere kriterier for kunstnerisk udviklingsvirksomhed med henblik på at 

sikre en systematisk vurdering på højeste niveau 

• Have fokus på styrkelsen af den faglige kvalitet via en klar forventningsafstemning på samtlige 

niveauer i organisationen 

• Udarbejde og implementere en kvalitetssikringspolitik for forskning og kunstnerisk udviklings-

virksomhed 

 
Konvergens:  
Styrke KUV- og forskningsbaseringen af KADK´s  uddannelser
KADK vil i planperioden styrke sammenhængen mellem de aktiviteter, der finder sted i de enkelte 

faglige miljøer. Det er fuldstændig afgørende for en institution som KADK, at forskning, kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed, praksis og uddannelse konvergere med hinanden på alle niveauer og ikke 

finder sted som aktiviteter uden indbyrdes kontakt. Fokus vil især være på at integrere forskning 

og kunstnerisk udviklingsvirksomhed i uddannelserne og uddannelserne i forskningen og den kunst-

neriske udviklingsvirksomhed. Herudover er det en klar ambition, at ph.d.-studerende integreres 

fuldt og helt i de faglige miljøer og i undervisningen på bachelor- og kandidatuddannelserne. 

Konkret vil KADK i planperioden: 

• Styrke sammenhængen mellem forskningen og den kunstneriske udviklingsvirksomhed og den 

forskningsbaserede og kunstnerisk udviklingsvirksomhedsbaserede undervisning

• Prioritere fagfelter, som medvirker til, at forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed, praksis 

og undervisning gensidigt beriger hinanden 

• Styrke de ph.d.-studerendes undervisningskompetencer via en styrket integrering i bachelor- 

og kandidatundervisningen 

Styrket samfundsrelevans og synlighed
KADK’s forskning og kunstneriske udviklingsvirksomhed adresserer væsentlige samfundsmæssige ud-

fordringer inden for både arkitektur, design og konservering. Det er en væsentlig ambition for KADK 

i planperioden at styrke samfundsrelevansen af KADK’s forskning og kunstneriske udviklingsvirksom-

hed i samarbejde med erhvervet samt andre institutioner. Herudover er det en væsentlig ambition for 

KADK at sikre, at forskningsresultaterne ikke kun bidrager til den faglige dialog inden for de relevante 

fagmiljøer, men også synliggøres via en bredere formidling til erhvervslivet og samfundet. 
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Konkret vil KADK i planperioden: 

• Formulere en Open Access-politik mhp. at bidrage til fri adgang til resultaterne af KADK´s forsk-

ning og kunstneriske udviklingsvirksomhed

• Styrke formidlingen af KADK's aktiviteter på egne platforme og i presse og relevante fagblade

• Styrke deltagelsen i innovationsprojekter, herunder erhvervsPhD'er og innovationsnetværk 

Pilotprojekt:  
Stipendieprogram inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed
For at fastholde en stærk profil som kunstakademi vil KADK kontakte en række andre højere 

kunstneriske uddannelsesinstitutioner med henblik på at sondere muligheden for at igangsætte et 

pilotprojekt inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som gør det muligt at kvalificere sig inden 

for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. P.t. er det kun inden for den videnskabelige forskning, at det 

er muligt at kvalificere sig fra kandidatniveauet via ph.d.-niveauet til adjunktniveauet. Der mangler 

en tilsvarende mulighed inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som gør det muligt at kvali-

ficere sig inden for kunstakademiets rammer til adjunktniveauet, og dermed skabe dels en klar og 

transparent karrierevej, dels et fundament for talentudvikling inden for kunstnerisk udviklingsvirk-

somhed.   

Konkret vil KADK i planperioden: 

• Udarbejde forslag til program for kvalificering inden for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, 

som skal gøre det muligt at kvalificere sig til adjunktniveau inden for kunstakademiets rammer. 

Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i internationale erfaringer på området. Forudsætningen 

er, at der kan skabes opbakning fra de øvrige højere kunstneriske uddannelsesinstitutioner i 

Danmark.

• Indgå i dialog med ministeriet om det nødvendige hjemmelsgrundlag for at pilotprogrammet 

kan realiseres. 

• Indgå i dialog med ministeriet og skabe fokus på behovet for, at der udbydes konkurrence-

udsatte statslige midler til kunstnerisk udviklingsvirksomhed på højeste niveau parallelt med 

konkurrenceudsatte midler til videnskabelig forskning. 

• Udvikle formater for publicering af kunstnerisk udviklingsvirksomhed, herunder afprøve  

biennaleformatet for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 
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Bilag 1.  
Kvalitetssystem for viden- 
skabelig forskning 
KADK ønsker at være blandt de internationalt førende institutioner inden for arkitektur, design og 

konservering. Det forudsætter en internationalt anerkendt forskningskultur baseret på alment  

accepterede kvalitetsregler for forskning. 

Et af KADK’s kerneområder er institutionens forskning og forskningsbaserede uddannelser. Alle 

KADK’s forskere bidrager til, at institutionen bedriver fremragende forskning, som sikrer forsk-

ningsbaseret uddannelse. 

Forskning skal i sagens natur være original, ellers er det ikke forskning, men kopiering. Forskeren 

skal således have ydet et væsentligt bidrag til udvikling af ny viden og forståelse inden for forsk-

ningsområdet på en måde, der direkte eller indirekte bidrager til at kvalificere undervisningen og 

fremmer vidensgrundlaget for de områder, som KADK’s skoler uddanner inden for.  

Forskningen ved KADK sker i regi af en række projekter, der udføres af enkeltpersoner og af større 

eller mindre grupper af forskere. 

Almindeligvis er en forsker en del af en eller flere forskningsgrupper i samarbejde med andre 

forskere, interne såvel som eksterne. I disse fora diskuterer og optimerer grupperne forsk-

ningsspørgsmålene. 

Skolens ledelse forpligter sig til en gang årligt at afholde et forskningsmøde med beværtning til ori-

entering, inspiration og udveksling om igangværende og kommende forskningsprojekter. Ledelsen 

fremlægger oversigter over, hvad der er sket forskningsmæssigt i året, der er gået. 

Det er afgørende, at forskeren er med i en eller flere forskergrupper og/eller fremlægger sit projekt 

på et institutkollokvium, da dette motiverer den akademiske dialog, der bidrager til at optimere  

forskningsprojekterne. Et velfungerende forskningsmiljø bør over tid blive et produktivt uddan-

nelsesmiljø for yngre forskere med afholdelse af kollokvier og seminarer, vejledning af ph.d.- 

studerende og afholdelse af ph.d.-kurser. 
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Resultatet af forskningen udmønter sig i publikationer i internationale tidsskrifter, bøger og kon-

ferencebidrag med peer review. KADK tager initiativ til, at alle institutter gøres bekendt med peer 

review-ordningen, og hvad den indebærer (reviewers kommentarer overvejes og indarbejdes i 

fornødent omfang i artiklerne). Ligeledes tager KADK initiativ til, at alle institutter gøres bekendt 

med de bibliometriske faktorer og deres betydning. For KADK er de aktuelle grupper: 

15: Arkæologi, arkæometri og konserveringsvidenskab

64: Arkitektur, design, produktudvikling og byplanlægning 

Det påhviler institutlederen i forbindelse med de årlige medarbejdersamtaler at gøre status 

over den pågældende medarbejders forskning i det forgangne år, herunder deltagelse i forsk-

ningsmiljøer og -netværk, review, faglige bedømmelser, ph.d.-vejledning, etc. og planlægge målsæt-

ningen for det kommende år. Dette sker i en løbende proces. Institutlederen tilser, at projekterne er 

centralt placeret i forhold til instituttets fagområde og instituttets forskningsplan. Det påhviler in-

stitutlederen at arbejde for, at den enkelte forsker har tid og rum (i videste betydning) til at opfylde 

sin forskningsforpligtigelse, samt at arbejde for at skaffe ’seed funding’.

KADK’s mål som højere uddannelsesinstitution er til stadighed at kunne udbyde forskningsbaseret 

uddannelse på alle niveauer og bidrage til den faglige udvikling på højeste niveau inden for alle 

KADK’s faglige hovedområder og specialer. Det er målet, at både den praktiske og den teoretiske 

undervisning på bachelor- og kandidatstudiet fuldt ud baseres på og tilføres resultaterne af den 

nyeste forskning. Derfor styrkes inddragelsen af de studerende i forskningsaktiviteterne, hvor 

det er relevant, for at gøre dem bekendt med forskningsmiljøet og lade dem bidrage aktivt til den 

videnskabelige diskussion og udvikling. KADK’s forskning gennemføres i dag på institutterne inden 

for samme organisatoriske ramme som den tilsvarende forskningsbaserede undervisning. Dette 

giver gode muligheder for at overvåge sammenhængen mellem forskning og undervisning.
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Bilag 2.  
Kriterier for kunstnerisk ud-
viklingsvirksomhed
Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en reflekteret kunstnerisk praksis. Den skaber et værk og 

udvikler en refleksion over værkets betydning, fremstilling og fremtræden. 

 

De nedenstående kriterier og dokumentationskrav beskriver de grundlæggende rammer for kunst-

nerisk udviklingsvirksomhed på KADK. De forholder sig til kriterierne for videnskabelig forskning, 

men er defineret på en sådan måde, at de tager hensyn til forskellen mellem videnskabelig og 

kunstnerisk praksis. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed hviler grundlæggende på et kriterium om ny 

betydning parallelt med videnskabens kriterium om ny viden. 

 

Videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed indgår i et kontinuum på lige vilkår. 

Når den kunstneriske praksis er suveræn i forhold til ydre krav, er den kunstneriske udviklingsvirk-

somhed integreret i den kunstneriske praksis med fastlagte kriterier for refleksion og dokumenta-

tion. Derved skabes en viden, som fastholder, udvikler og formidler indsigt knyttet til den kunst-

neriske praksis.  

 

Fordi kunstnerisk udviklingsvirksomhed skaber et værk og udvikler en refleksion, er der to niveauer 

i det materiale, der produceres. Det indebærer på den ene side, at refleksionen er tæt knyttet til 

værket og kan indgå direkte i uddannelsen og faget. Det indebærer samtidig, at refleksionen kan 

udvikles på forskellige måder i både en kunstnerisk og en videnskabelig retning.  

 

I forlængelse heraf er det centralt, at det, der kan bedømmes med kriterierne, er sammenhæn-

gen mellem refleksion og værk. Refleksionen vil aldrig kunne afdække alle de forhold, der bindes 

sammen i værket, men den kan belyse nøje udvalgte kunstneriske problemstillinger. Kriterierne er 

derfor ikke udgangspunktet for en forklaring af værket, men for en åbning af perspektiver i dets 

undersøgelse. 

Kriterier 
De tre kriterier tydelighed, tæthed og dybde betegner de æstetiske, tekniske og betydningsmæssige 

planer, som sættes i spil i kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Til disse kriterier knytter sig krav til 

dokumentationen og karakteren af det materiale, der produceres. 
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Kriterium 1: Tydelighed 

Værket virker i sin fremtræden. Det skal være muligt at afdække virkemåden, hvad der virker, og 

hvordan det virker. 

 

Dette kriterium omhandler forholdet imellem den idé, værket tager afsæt i, og værkets udtryk. Her 

foregår en refleksion over den bestemte tids- rumlige sammenhæng og værkets specifikke mate-

rialitet. Hvordan virker værket her og nu, og hvordan står det frem i forhold til dets præmisser og 

betingelser? Overvejelser om værkets æstetik og det valgte formsprog beskrives.

Kriterium 2: Tæthed

Værket inddrager fænomener og strukturer i sammenhænge, der ikke foreligger på forhånd. Det 

skal være muligt at forstå, hvad der bringes til at virke sammen i værkets fremtræden, og på 

hvilken måde sammenhængen etableres.

Arbejdets problematik udvikles gennem den specifikke måde, hvorpå en række forskellige forhold 

samles i værkets materiale. Eftersom det enkelte værk er unikt, er teknikken aldrig helt den samme 

fra værk til værk, og den overskrider derfor den videnskabelige metodes krav om reproducerbar-

hed. I henhold til dette kriterium redegøres for arbejdet med forskellige materialeforhold, ideer og 

funktioner, som ikke nødvendigvis har en relation fra starten, men gennem arbejdet mødes i sam-

menhænge, der skaber ny betydning.

Kriterium 3: Dybde

Værket sætter nye regler for den kunstneriske praksis og etablerer nye rammer for fortolkning 

af omverdenen. Det skal være muligt at afdække relationer til eksisterede betydningsdannelser i 

kulturen og samfundet.

Målet for den kunstneriske praksis er først og fremmest at producere ny betydning. Det skal derfor 

være muligt at placere arbejdet nationalt og internationalt og spørge, på hvilken måde det bidrager 

til vores forståelse af de pågældende kulturelle forhold. Værket skal kunne placeres i en klasse af 

arbejder inden for faget, der har udvist relevans for dets udvikling. Hvad bygger det på, og hvad 

lægger det til?

Dokumentation
I dokumentationen redegøres for de ovenstående kriterier. Den kunstneriske udviklingsvirksomhed 

skal foreligge i et offentligt tilgængeligt og blivende materiale, som består af et eller flere værker og 

af et medium, hvormed refleksionen finder sted.

De tre kriterier henvender sig til indbyrdes relaterede dimensioner i den kunstneriske praksis og 
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skal ses samlet for, at arbejdet kan vurderes. Strukturen og formatet i dokumentationen står derfor 

den enkelte frit.

Refleksionen er som hovedregel tekstlig. Det afgørende er imidlertid, at der sker en formidling i et 

medie, som kan anerkendes og benyttes til fagfællebedømmelse. Refleksionen er typisk udviklet 

af kunstneren selv. Det vil imidlertid være muligt at indgå i samarbejder, hvor deltagerne udfylder 

forskellige roller i det samlede arbejde.

Dokumentationsformer
Det følgende er en liste over de medier, hvormed kunstnerisk udviklingsvirksomhed kan møde en 

bedømmelse. Listen er åben, fordi det afgørende krav er, at dokumentationsformen lever op til de 

ovennævnte kriterier. Det forudsættes derfor, at der kan være andre former end de nævnte.

Det er endvidere værd at bemærke, at værket udmærket kan være lavet i andre sammenhænge, 

men at det først optræder som kunstnerisk udviklingsvirksomhed i det øjeblik, det ledsages af en 

refleksion.

1. Værkpræsentation 

Punktet dækker over en række dokumentionsformer, der vægter betydningen af værkernes 

fremtræden. Det er for eksempel udstillingen, forevisningen og visse digitale præsentations-

former. 

De er ikke nødvendigvis ledsaget af en refleksion, og man skal derfor tage stilling til, hvornår, 

på hvilken måde og med hvilket medium den finder sted. 

Ligeledes er præsentationen af værkerne ikke nødvendigvis blivende og kræver typisk andre 

medier for at blive dokumenteret. 

2. Konferencen, symposiet og seminaret 

Konferencen, symposiet og seminaret deler det forhold, at man præsenterer sit arbejde for et 

publikum og dermed stiller det til rådighed for en diskussion. Det forudsættes, at dokumenta-

tionen både præsenterer et værk og en refleksion. De tre former tilbyder forskellige muligheder 

for at præsentere de to niveauer i materialet. 

 

De tre former er ikke blivende og kræver derfor andre medier for at blive dokumenteret. 

3. Publikationen 

Publikationen dækker over en række formater, monografier, antologier, artikler m.m. Den 

indeholder en tekstlig refleksion samt et visuelt materiale, der dokumenterer de pågældende 

værker. 
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Publikationen vil tendere mod at fremhæve den tekstlige refleksion over værkernes frem-

træden. Det skal dog understreges, at forholdet varierer meget med karakteren af de forskel-

lige værker. Ligeledes kan publikationen som objekt være en integreret del af den kunstneriske 

udviklingsvirksomhed. 

 

Publikationen er et blivende materiale. Til gengæld skal den distribueres for at være offentligt  

tilgængelig.

 

De nævnte dokumentationsformer indeholder alle en kombination af værk og refleksion. De har 

forskellige vilkår med hensyn til offentlig tilgængelighed og permanens. Selv om de to første forud-

sætter, at der på et tidspunkt produceres en efterfølgende dokumentation, ofte en publikation, er 

det vigtigt at fastholde dem som selvstædige dokumentationsformer. Det skyldes, at de tilbyder væ-

sensforskellige rammer for formidlingen og bedømmelsen af arbejdet. Det er derfor muligt, at den 

efterfølgende dokumentation overskrider rammerne for en normal publikation og dermed spejler 

styrkerne i de respektive dokumentationsformer.

Det anbefales endvidere, at KADK opretter et arkiv med det formål at samle eksempler på kunst-

nerisk udviklingsvirksomhed. Arkivet skal indeholde udvalgte værker og de medier, hvormed reflek-

sionen har fundet sted. Det vil spille en central rolle i dokumentationen og formidlingen af kunst-

nerisk udviklingsvirksomhed mellem forskere internt og mellem forskere og studerende.

Fagfællevurdering
Der skelnes overordnet mellem to former. Den første retter sig mod den interne kritiske dialog på 

KADK. Den anden retter sig mod etablerede fagfællevurderingssystemer.

Den første er en ramme for udveksling af erfaringer internt på institutionen. Kernen i udvekslingen 

mellem fagfæller er, at arbejdet udsættes for et kritisk blik, der skærper det pågældende syns-

punkt. Det behøver ikke at være en ”blind” vurdering, men kan have som mål at bringe repræsen-

tanter fra forskellige kunstneriske praksisformer sammen i en konstruktiv dialog. Det kan inden for 

rammerne af KADK organiseres som en indbyrdes præsentation og diskussion af det materiale, der 

udvikles af de enkelte forsker. Ligeledes kan der skabes netværk på tværs af institutioner, som kan 

skabe et frugtbart miljø for udvikling af kunstnerisk udviklingsvirksomhed på KADK, og man kan 

invitere fagfæller til vurdering af bestemte arbejder såsom udgivelser, udstillinger m.m.

På den ene side er det vigtigt, at kunstnerisk viden og erkendelse forstås og diskuteres inden for 

de normative rammer af den pågældende praksis. På den anden side er det vigtigt, at kunstnerisk 

udviklingsvirksomhed indrammer en kritisk refleksion. En given gruppe fagfæller bør så vidt muligt 

bestå af repræsentanter fra den pågældende kunstneriske praksis og af repræsentanter fra andre 
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kunstneriske synspunkter og/eller folk med baggrund i et relevant videnskabelig forskningsfelt. 

Kombinationen sikrer på den ene side kendskab til de værdier, der kendetegner det pågældende 

kunstneriske synspunkt og en kritisk dimension.

I forlængelse heraf, og stadig inden for rammerne af KADK, kan man etablere en tilbagevendende 

vurdering af det samlede materiale inden for feltet kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Det tænkes, 

at en forsker på KADK kan sende sit materiale ind til det pågældende udvalg med henblik på at få 

det vurderet. Bedømmelsen bør kun have til formål at vurdere, hvorvidt arbejdet falder inden for de 

beskrevne kriterier.

Dernæst er det vigtigt, at den refleksion, der produceres i forbindelse med kunstnerisk udviklings-

virksomhed, kan have forskellige former, hvoraf nogle vil være i stand til at møde fagfællevurdering 

i etablerede videnskabelige sammenhænge. Der eksisterer således konferencer og tidsskifter, der 

er etableret som videnskabelige fora med særlig interesse for relationen mellem videnskabelig og 

kunstnerisk praksis.

Det giver følgende overordnede liste, hvoraf de tre første organiseres internt, og de to sidste er 

eksempler på muligheder for ekstern fagfællevurdering.

1. Fagfællevurdering i form af kollokvier, seminarer o.l.

2. Fagfællevurdering af bestemte arbejder (bog, udstilling m.m.), hvor eksterne fagfæller  

inviteres.

3. Fagfællevurdering i et KADK- udvalg.

4. Fagfællevurdering på en konference e.l.

5. Fagfællevurdering på et tidsskrift e.l.

Ph.d.-afhandling
Afhandlingen vil følge det grundlæggende kriterium for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Der 

skal foreligge et værk og en refleksion. I denne sammenhæng skal refleksionen imidlertid leve op 

til videnskabelige kriterier. Det vil sige, at afhandlingen består af en værkproduktion og en viden-

skabelig afhandling. I den sammenhæng er det afgørende, at følgende punkter iagttages.

1. De to dele dimensioneres på en måde, der gør det realistisk at gennemføre

2. Forskellen mellem videnskabelig forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed respekteres

Det anbefales, at man igangsætter et arbejde med at definere rammerne for en sådan afhandling.
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Bilag 3. 
God publiceringsskik for viden-
skabelig forskning på KADK
Dette notat er henvendt til forskere på KADK, til deres ledere og til eventuelle eksterne samarbejds-

partnere. Det rummer retningslinjer for, hvad vi som institution anser for at være god publicerings-

skik inden for den videnskabelige forskning.

Den danske kodeks for integritet i forskning
Forskningen på KADK tilslutter sig retningslinjerne i ’Den danske kodeks for integritet i forskning’ 

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2014), hvori der bl.a. står: ”Forskere har ret og pligt til 

at publicere og formidle deres resultater. Forskningen bør publiceres på en ærlig, gennemsigtig 

og nøjagtig måde. Forskere bør give læserne alle relevante oplysninger, f.eks. om begrænsninger i 

forbindelse med dataanalysen, forskningssponsorers rolle, tidligere publicering, genbrug af data og 

resultater osv. Forskere bør sikre korrekt reference til andres arbejde.”

Her defineres publicering som den proces, hvor forskningen og resultaterne af den rapporteres til 

forskningssamfundet gennem artikler, rapporter osv. i fagblade, tidsskrifter eller andre akademiske 

medier.

 

For detaljer se: http://ufm.dk/publikationer/2015/den-danske-kodeks-for-integritet-i-forskning

Fagfællevurdering
KADK lægger vægt på, at publicering af forskning altid fagfællevurderes. KADK tager afsæt i de 

minimumskriterier for fagfællevurdering, som Styrelsen for Forskning og Innovation har defineret. 

Heraf fremgår det, at fagfællebedømmelse af et manuskript indebærer, at der udarbejdes en skrift-

lig vurdering, der godtgør dets videnskabelige kvalitet.

Herudover stilles følgende krav til fagfællebedømmelsen:

1. Fagfællebedømmelse sker altid før publicering. 

Fagfællebedømmelse er en proces, som altid ligger forud for publiceringsprocessen. Dermed 

kan en boganmeldelse f.eks. ikke defineres som fagfællebedømmelse. 

2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til forlaget/institutionen.  

Et manuskript (det være sig til en bog eller en artikel) skal som minimum være vurderet af én 
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ekstern bedømmer, som er ekspert inden for området. Der stilles ingen krav om, hvorvidt en 

ekstern bedømmer er kendt eller anonym. 

3. Bedømmere skal være forskningskyndige 

En ekstern bedømmer skal som minimum have forskningskompetence på ph.d.-niveau. Der 

kan benyttes både nationale og internationale bedømmere, og bedømmere kan hentes fra alle 

miljøer, såfremt de opfylder minimumskravet. 

4. Bedømmelsen skal forholde sig til originalitet og den videnskabelige kvalitet i værket. Det skal 

indgå i den skriftlige vurdering af manuskriptet, hvordan værket udmærker sig i forhold til 

faglig nyhedsværdi og generelt videnskabelig kvalitet. 

 

For detaljer se: 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske- forskningsin-

dikator/fagfaellebedommelse/definition-af-fagfaellebedommelse-mar-2015.pdf

De ovennævnte kriterier er minimumskriterier.

Hvor forlaget ikke selv har en praksis for at finde fagfællebedømmere, er det en mulighed, at for-

skeren selv foreslår 5-6 fagfællebedømmere til forlaget, som herefter selv udpeger bedømmerne. 

Forlaget er dog ikke forpligtet til at benytte disse. Det er altid publiceringskanalen (forlag, kon- 

ferencekomité eller tidsskrift), som egenhændigt udvælger, engagerer og instruerer fagfælle-

bedømmere under hensynstagen til inhabilitet og interessekonflikter.

Publiceringsformater
KADK arbejder med samme definition af publiceringsformater for forskning som Styrelsen for For-

skning og Innovation.

1. Videnskabelige monografier 

Det vil sige monografier med et videnskabeligt sigte, som er udgivet i ad publiceringskanal, der 

opfylder kravet om fagfællebedømmelse, samt har et ISBN-nummer. En monografi kan have 

en eller flere forfattere. 

2. Videnskabelige artikler i tidsskrifter, bogserier og konferenceserier 

Det vil sige artikler med et videnskabeligt sigte (herunder konferencepapers), som er udgivet 

ad en publiceringskanal, der har rutiner for fagfællebedømmelse, samt har et ISSN-nummer 

(samt for bogserier et individuelt ISBN-nummer for hver bog i serien). 
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3. Videnskabelige artikler i antologier 

Det vil sige artikler, som udgør en del af et større videnskabeligt værk, som er udgivet i en 

publiceringskanal, der opfylder kravet om fagfællebedømmelse, samt har et ISBN-nummer. 

4. Patenter 

Det vil sige publikationer om patenterede opfindelser, som er udstedt af og registreret i de 

mest anerkendte patentdatabaser. 

5. Doktorafhandlinger 

For detaljer se: 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindika-

tor/publikationsformer

Det må til styrelsens liste over publiceringsformater bemærkes, at selv om ph.d.-afhandlinger ikke 

indgår som et selvstændig publiceringsformat, er afhandlingen naturligvis det afsluttende format 

for et ph.d.-forløb, hvad enten den udformes som en monografi eller en flerhed af arbejder.

Ph.d.-afhandlinger kan, hvis de efter forsvaret udgives som monografi på anerkendt forlag, der er 

medtaget på Den Bibliometriske Forskningsindikator (BFI), tælle som monografi. Ligeledes vil de 

enkelte arbejder i en flerhedsafhandling hver især kunne tælle som artikel i forhold til BFI, såfremt 

de er publiceret i tidsskrifter, serier eller konferenceserier på BFI-listen.

Endvidere må det bemærkes, at listen over publiceringsformater ikke er altomfattende. Den enkelte 

forsker må i hvert enkelt tilfælde vurdere, hvordan det aktuelle arbejde bedst publiceres, herunder 

via andre formater som f.eks. videnskabelige rapporter, multimediepublikationer eller konference-

posters. Det afgørende er, at arbejdet altid bliver fagfællebedømt efter ovennævnte minimumskrav.

Publiceringskanaler
KADK anbefaler som udgangspunkt, at forskerne orienterer sig i BFI´s lister, eftersom de anses for at 

angive de mest relevante og prestigefyldte danske og internationale serier for konferencer, tidsskrifter 

og bøger. KADK opfordrer til, at forskerne ved institutionen tilstræber at nå det højeste internationale 

niveau gennem publicering via disse kanaler. Det skal dog understreges at KADK ikke officielt er under-

kastet BFI-systemet med hensyn til pointsamling og fordeling af universiteternes nye basismidler. 

 

BFI-listerne findes her:   

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den- bibliometriske-forskningsindikator/

autoritetslister
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KADK vægter samtidig, at forskerne også orienterer sig mod andre faggruppers tidsskrifter og 

serier samt muligheden for at udgive artikler eller bøger på forlag, der ikke optræder på BFI-listen, 

men som har en særlig relevans for forskerens fagområde.

Det afgørende er, at artiklen eller bogen altid bliver fagfællebedømt efter ovennævnte minimums-

krav.

Biblioteket overvåger de publiceringskanaler, KADK’s forskere typisk benytter. Det kan potentielt 

give anledning til at anbefale nye tidsskrifter til BFI-listerne efter videndeling/konsultation med de 

faglige miljøer.

Intern sparring og formidling
Det vægtes, at forskningsmiljøerne internt sparrer med hinanden. Det kan eksempelvis være ved 

månedlige møder, hvor de, der skriver på en artikel eller bog, fremlægger og får feedback. Det vil 

være en fordel, hvis institutterne etablerer faste møder af denne karakter.

I den forbindelse er forskningens tilknytning til undervisningen et vigtigt parameter.

Synliggørelse
En vigtig side af KADK-forskeres publiceringspraksis er at sikre synlighed og tilgængelighed for den 

publicerede forskning. Brug af anerkendte publiceringskanaler med fagfællebedømmelse er ikke altid 

i sig selv tilstrækkeligt til at sikre, at forskningen når ud til relevante forskningsmiljøer. Dette gælder 

især inden for forskningsfelter, der, som det gælder for mange miljøer på KADK, ofte har et indslag af 

tværdisciplinaritet og ikke nødvendigvis er samlet om få anerkendte publikationssteder. Derfor har det 

stor betydning at sikre, at forskningspublikationer kan nås gennem en bred vifte af relevante portaler.

Alle udgivelser ved KADK skal indtastes i KADK’s Forskningsdatabase.

 

KADK’s Forskningsdatabase baserer sig på det internationale registreringssystem PURE, hvis formål er 

at håndtere og formidle forskningsinformation. Alt det registrerede høstes til Den Danske Forsknings-

database og til Google Scholar. Derved opnår forskere, at deres forskning kommer ud internationalt, 

når de registrerer i det lokale forskningsregistreringssystem.

Ud over PURE-systemet findes der i dag en række både forlagsdrevne og uafhængige internetbaser-

ede portaler, der oplister og giver adgang til publikationer samt registrerer, hvordan de hentes og 

citeres. KADK opfordrer til, at den enkelte forsker opretter sig i og orienterer sig om, hvordan hendes/

hans forskning passer til disse portaler: Orchid (som sikrer en unik forskningsidentitet digitalt), Re-

searchgate samt Google Scholar.
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Open Access
KADK vil bestræbe sig på at følge Danmarks Nationale Strategi for Open Access (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 23.6.2014), blandt andet som anerkendelse af, at Open Access i stigende 

grad er et krav for forskning støttet af offentlige midler, herunder Det Frie Forskningsråd og  

europæiske forskningsprogrammer.

Af strategien fremgår følgende målsætninger:

1. At der i 2017 via digitale arkiver – repositorier – er uhindret digital adgang for alle til 80 pro-

cent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der 

er publiceret i 2016. 

2. At der fra 2022 og frem er uhindret digital adgang for alle til 100 procent af alle danske fag-

fællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret fra 2021 

og frem.

Den overordnede vision for Open Access er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virk-

somheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige 

og/eller af private fonde. Læs hele strategien her, inklusive en nærmere beskrivelse af forskellige 

publiceringsmodeller for såkaldt grøn og gylden Open Access: 

 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/billeder- 

og-filer/danmarks-nationale-strategi-for-open-access.pdf

Grøn Open Access refererer til publicering i et kvalitetssikret tidsskrift koblet med parallelarkivering 

af den endelige kvalitetssikrede version af forskerens artikel i et digitalt arkiv – et repositorium – 

hvortil der vil være åben adgang for alle interesserede via internettet – eventuelt efter en karens-

periode, hvis tidsskriftet kræver det. Ofte vil denne parallelarkivering ikke have samme layout som 

selve udgivelsen, men eksempelvis blot bestå i tekst og billeder sat ind i et Word-dokument (pre-

print-version). Hermed kan man undgå for meget konkurrence med den egentlige udgivelse.

Grøn Open Access er ikke en ændring af den eksisterende kvalitetssikring fra forlagenes side, men 

betyder blot, at den endelige kvalitetssikrede version af artiklen arkiveres i og formidles fra et 

repositorium med Open Access.

Gylden Open Access dækker over en model, hvor tidsskriftet i sig selv udgives som Open Access, og 

alle dets artikler umiddelbart bliver gjort frit tilgængelige online. Udgifterne hertil dækkes enten af 

en udgivende organisation eller via forfatterafgifter – Author Publication Charges – der betales for 

27



hver enkelt artikel.

Der opfordres til, at forskere ved KADK benytter Grøn Open Access, og at man naturligt benytter 

KADK’s Forskningsdatabase som repositorium.

I tilfælde af at et givent forlag ikke er interesseret i parallelpublicering, opfordres forskeren til at 

indgå en aftale med forlaget om at kunne udgive artiklen – for eksempel i en pre-print-version – 

et halvt eller et helt år efter artiklen er udgivet i tidsskriftet. Hvis der er tvivl om denne form for 

forhandling med udgiver, står bibliotek og institutleder til rådighed med vejledning.

KADK vil på sigt arbejde på at oprette interface mellem KADK’s Forskningsdatabase og  

www.kadk.dk, således at de oploadede artikler bliver formidlet på en læsevenlig og synlig måde på 

KADK’s hjemmeside.

Opfølgning ved medarbejderudviklingssamtaler
Der opstilles ikke på KADK-niveau faste kvantitative mål for antallet af udgivelser. Antallet, kvaliteten 

og karakteren af udgivelserne fastlægges i stedet individuelt efter aftale med institutleder og/eller 

en forskningsprojektansvarlig. Planlægning og evaluering af dette kan naturligt finde sted under 

den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS).

Biblioteket bidrager med sparring og vejledning i god publiceringsskik, publiceringskanaler,

oprettelse i digitale arkiver m.v.

Dette notat holdes løbende opdateret af Forskningsadministrationen og biblioteket og revideres på 

et møde i KADK’s udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed hvert andet år.
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Bilag 4.  
Formidling og fagfælle- 
vurdering af kunstnerisk  
udviklingsvirksomhed på 
KADK
Dette notat er henvendt til alle medarbejdere på KADK, som er ansat til at bedrive forskning og/eller 

kunstnerisk udviklingsvirksomhed, til deres ledere og til eventuelle eksterne samarbejdspartnere. 

Det rummer retningslinjer for, hvad vi som institution anser for at være god skik inden for for-

midling af den kunstneriske udviklingsvirksomhed (KUV). 

 

I de tilfælde, hvor KUV-arbejdet er dokumenteret gennem en videnskabelig dokumentationsform, 

henvises til notatet om god publiceringsskik for videnskabelig forskning på KADK (bilag 3).

Dette notat beskæftiger sig alene med den type kunstnerisk udviklingsvirksomhed, som formidles 

gennem KUV-formater og vurderes ud fra de tre overordnede KUV-kriterier (tydelighed, tæthed og 

dybde), som KADK har defineret, se bilag: Kriterier for kunstnerisk udviklingsvirksomhed. 

Rammeværk
KADK tilslutter sig retningslinjerne i Kulturministeriets rapport ’Kunstnerisk Udviklingsvirksomhed – 

Udredning om vidensgrundlaget på de videregående kunstneriske uddannelser’ fra 2010: 

 

 http://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Kunstnerisk%20udviklingsvirksomhed_links_2012.pdf 

Heri defineres kunstnerisk udviklingsvirksomhed således:  

”Kunstnerisk udviklingsvirksomhed er en integreret del af en kunstnerisk proces, der fører frem til 

et offentligt tilgængeligt resultat og ledsages af en refleksion over såvel processen som præsenta-

tionen af resultatet”. 

I rapporten anbefales det, at de enkelte institutioner fortsætter med at udvikle og fremme deres 

kunstneriske udviklingsvirksomhed, blandt andet gennem etablering af strategier, strukturer og 

retningslinjer for den kunstneriske udviklingsvirksomhed på institutionen. KADK har i forlængelse 

heraf udviklet sit eget sæt af kriterier for, hvordan kvalitet af KUV vurderes på KADK, som derfor 

også udgør rammen for dette notat om god publiceringskik for KUV (se bilag om kriterier for KUV).

29



KADK’s kriterier for KUV
KADK arbejder overordnet med tre kriterier for KUV: tydelighed, tæthed og dybde. De betegner de 

æstetiske, tekniske og betydningsmæssige planer, som sættes i spil i kunstnerisk udviklings- 

virksomhed. Til disse kriterier knytter sig krav til dokumentationen og karakteren af det materiale, 

der produceres. 

1. Tydelighed 

Kriteriet adresserer arbejdets æstetiske dimension. Det skal være muligt at bedømme, hvordan 

værket står tydeligt frem i forhold til dets præmisser og betingelser. Under dette kriterium  

diskuteres værkets virkning og det valgte formsprog. 

2. Tæthed 

Kriteriet adresserer arbejdets tekniske dimension. Det skal være muligt at forstå, hvad der 

bringes til at virke sammen i værkets fremtræden, og på hvilken måde sammenhængen  

etablerer en tæthed. Under dette kriterium diskuteres, hvordan materialeforhold og ideer 

mødes i nye sammenhænge. 

3. Dybde 

Kriteriet adresserer arbejdets betydningsdimension. Det skal være muligt at afdække dybden i 

værkets relation til betydningsdannelser i kulturen og samfundet. Under dette kriterium  

placeres værket i en klasse af arbejder, der har udvist relevans for fagets udvikling, og dets 

bidrag diskuteres. 

Fagfællevurdering
KADK vægter, at publicering af kunstnerisk udviklingsvirksomhed altid skal fagfællevurderes ud fra 

ovennævnte kriterier. 

KADK lægger sig op ad de minimumskriterier for fagfællevurdering, som Styrelsen for Forskning og 

Innovation har defineret i forhold til videnskabelig forskning.  

Heraf fremgår det, at fagfællebedømmelse af et manuskript indebærer, at der udarbejdes en skrift-

lig vurdering, der godtgør arbejdets kvalitet. 

Herudover stiller KADK følgende krav til fagfællebedømmelsen:

1. Fagfællebedømmelse sker altid før formidlingen af KUV-arbejdet. Fagfællebedømmelse er en 

proces, som altid ligger forud for formidling. 

2. Mindst én bedømmer skal være ekstern i forhold til institutionen. Et manuskript, en udstilling, 

et værk m.v. skal som minimum være vurderet af én ekstern bedømmer, som er ekspert inden 
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for området. Der stilles ingen krav om, hvorvidt en ekstern bedømmer skal være kendt eller 

anonym. 

3. Bedømmere skal være kunstnerisk kyndige inden for værkets felt. En given gruppe fagfæller 

bør så vidt muligt bestå af repræsentanter fra den pågældende kunstneriske praksis og/eller 

af repræsentanter fra andre kunstneriske synspunkter. Der kan benyttes både nationale og 

internationale bedømmere. 

4. Bedømmelsen skal forholde sig til de af KADK definerede kriterier for KUV, da der p.t. ikke 

eksisterer internationale eller nationale kriterier.  

De ovennævnte kriterier er minimumskriterier. 

Der er mulighed for, at udøveren af KUV, selv foreslår 5-6 fagfællebedømmere til formidlingskanalen 

(konferencekomité, udstiller, forlag m.v.), som herefter selv udpeger bedømmerne. Formidlings-

kanalen er dog ikke forpligtet til at benytte disse, men udvælger, engagerer og instruerer egen-

hændigt fagfællebedømmere under hensynstagen til inhabilitet og interessekonflikter.

Formidlingskanaler til KUV 
Den kunstneriske udviklingsvirksomhed skal foreligge som et offentligt tilgængeligt resultat og 

ledsages af en refleksion. 

Refleksionen er tekstlig, og det afgørende er, at den finder sted i et medie, som kan anerkendes og 

benyttes til fagfællebedømmelse. Refleksionen er udviklet af forskeren selv.  

KUV kan formidles gennem f.eks. udstilling, digital præsentation eller gennem forskellige former for 

skriftlige formater som monografi, antologi, artikler m.v. 

Listen er åben, fordi det afgørende krav er, at dokumentationsformen lever op til de overordnede 

kriterier for kunstnerisk udviklingsvirksomhed, og at arbejdet altid bliver fagfællebedømt efter 

ovennævnte kriterier. 

KADK vægter, at forskerne orienterer sig mod anerkendte formidlingsinstitutioner, f.eks. museer, 

udstillingssteder, forlag (gerne fra BFI-listen), konferencer, der opererer med fagfællevurdering. 

Det afgørende er, at artiklen, bogen eller udstillingen altid bliver fagfællebedømt efter ovennævnte 

minimumskrav.
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Synliggørelse
En vigtig side af KADK’s publiceringspraksis for KUV er, at sikre synlighed og tilgængelighed for den 

publicerede KUV. Brug af anerkendte formidlingskanaler med fagfællebedømmelse er ikke altid i sig 

selv tilstrækkeligt til at sikre, at KUV-arbejdet når ud til relevante kunstneriske miljøer. Dette gælder 

især inden for arbejder, der, som det gælder for mange miljøer på KADK, ofte har et indslag af 

tværdisciplinaritet og ikke nødvendigvis er samlet om få anerkendte publikationssteder. Derfor har 

det stor betydning at sikre, at publikationer kan nås gennem en bred vifte af relevante portaler. 

Alle udgivelser ved KADK skal indtastes i KADK’s Forskningsdatabase. Når der er tale om doku-

mentation og publicering i sammenhæng med produktion af værker/ blivende materiale, skal dette 

fotodokumenteres og registreres i databasen. KADK kan ikke påtage sig opgaven af opmagasinere 

de fysiske materialer og værker. 

KADK’s Forskningsdatabase baserer sig på det internationale registreringssystem PURE, hvis for-

mål er at håndtere og formidle forskningsinformation. Alt det registrerede høstes til Den Danske 

Forskningsdatabase og til Google Scholar. Derved opnår forskere, at deres forskning kommer ud 

internationalt, når de registrerer i det lokale forskningsregistreringssystem. 

Ud over PURE-systemet findes der i dag en række både forlagsdrevne og uafhængige internet-

baserede portaler, der oplister og giver adgang til publikationer samt registrerer, hvordan de hentes 

og citeres. KADK opfordrer til, at den enkelte forsker opretter sig i og orienterer sig om, hvordan 

hendes/hans KUV passer til disse portaler: Orchid (som sikrer en unik forskningsidentitet digitalt), 

Researchgate samt Google Scholar.

Open Access
KADK vil bestræbe sig på at følge Danmarks Nationale Strategi for Open Access (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 23.6.2014), blandt andet som anerkendelse af, at Open Access i stigende 

grad er et krav for forskning støttet af offentlige midler, herunder Det Frie Forskningsråd og eu-

ropæiske forskningsprogrammer. Det gælder for videnskabelig forskning og skal på samme måde 

gælde for det fuldførte KUV-arbejde.

 

Af strategien fremgår følgende målsætninger:

1. At der i 2017 via digitale arkiver – repositorier – er uhindret digital adgang for alle til 80 pro-

cent af alle danske fagfællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der 

er publiceret i 2016. 

2. At der fra 2022 og frem er uhindret digital adgang for alle til 100 procent af alle danske fag-

fællebedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner, der er publiceret fra 2021 

og frem.
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Den overordnede vision for Open Access er at skabe fri adgang for alle borgere, forskere og virk-

somheder til alle forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner finansieret af det offentlige 

og/eller af private fonde. Læs hele strategien her, inklusiv en nærmere beskrivelse af forskellige 

publiceringsmodeller såkaldt grøn og gylden Open Access: 

http://ufm.dk/forskning-og-innovation/samspil-mellem-viden-og-innovation/open-access/billeder-

og-filer/danmarks-nationale-strategi-for-open-access.pdf

Grøn Open Access refererer til publicering i et kvalitetssikret tidsskrift koblet med parallelarki- 

vering af den endelige kvalitetssikrede version af forskerens artikel i et digitalt arkiv – et reposi-

torium – hvortil der vil være åben adgang for alle interesserede via internettet – eventuel efter en 

karensperiode, hvis tidsskriftet kræver det. Ofte vil denne parallelarkivering ikke have samme layout 

som selve udgivelsen, men eksempelvis blot bestå i tekst og billeder sat ind i et Word-dokument 

(pre-print-version). Hermed kan man undgå for meget ‘konkurrence’ med den egentlige udgivelse.  

Grøn Open Access er ikke en ændring af den eksisterende kvalitetssikring fra forlagenes side, men 

betyder blot, at den endelige kvalitetssikrede version af artiklen arkiveres i og formidles fra et 

repositorium med Open Access.  

Gylden Open Access dækker over en model, hvor tidsskriftet i sig selv udgives som Open Access, og 

alle dets artikler umiddelbart bliver gjort frit tilgængelige online. Udgifterne hertil dækkes enten af 

en udgivende organisation eller via forfatterafgifter – Author Publication Charges – der betales for 

hver enkelt artikel.  

Der opfordres til, at forskere ved KADK benytter Grøn Open Access, og at man naturligt benytter 

KADK’s Forskningsdatabase som repositorium.  

I tilfælde af at et givent forlag ikke er interesseret i parallelpublicering, opfordres forskeren, der 

bedriver KUV, til at indgå en aftale med forlaget om at kunne udgive artiklen – for eksempel i en 

pre-print-version – et halvt eller et helt år efter artiklen er udgivet i tidsskriftet. Hvis der er tvivl om 

denne form for forhandling med udgiver, står bibliotek og institutleder til rådighed med vejledning. 

KADK vil på sigt arbejde på at oprette et interface mellem KADK’s Forskningsdatabase og  

www.kadk.dk, således at den uploadede dokumentation af KUV-arbejdet bliver formidlet på en 

læsevenlig og synlig måde på KADK’s hjemmeside.
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Opfølgning ved medarbejderudviklingssamtaler
Der opstilles ikke på KADK-niveau faste kvantitative mål for omfanget af formidlingsaktiviteter af 

KUV. Antallet, kvaliteten og karakteren af KUV-arbejder fastlægges i stedet individuelt efter aftale 

med institutleder og/eller en KUV-projektansvarlig. Planlægning og evaluering af dette kan naturligt 

finde sted under den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS). 

Biblioteket bidrager med sparring og vejledning i god publiceringsskik, publiceringskanaler, opret-

telse i digitale arkiver m.v.

Dette notat holdes løbende opdateret af Forskningsadministrationen og biblioteket og revideres på 

et møde i KADK’s udvalg for forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed hvert andet år.
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Omslagsfoto: 'Filigree Robotics'
Et forskningssamarbejde mellem Flemming Tvede Hansen (KADK - Superformlab) og 

Martin Tamke, Henrik Leander Evers, Esben Clausen Clausen Nørgaard og Scott Leinweber (KADK - CITA)
Foto: Frank Cerri, KADK
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