
DIGHUMLAB
- giver dig bedre adgang til digitale arkiver, værktøjer og metoder

- gør det lettere at dele viden og data

- bringer din digitalt baserede forskning et skridt videre

KONTAKT
Sekretariatet koordinerer viden om forskning, teknologi- og kompetenceudvikling på tværs af discipliner nationalt og 
internationalt.  Sekretariatet medvirker desuden til at fremme lokale, nationale og internationale bestræbelser på at op-
bygge nye tværvidenskabelige og collaborative netværker og infrastrukturer indenfor digitalt baseret forskning. 

Kontakt sekretariatet, hvis du

www.dighumlab.com

KONTAKT

vil præsentere ny, eksperimenterende forskning eller dit digitalt baserede eksamens- eller specialeprojekt
vil dele din viden om nye forskningsværktøjer og –metoder og nye formidlingsformater
vil have hjælp til at løse teknologiske, juridiske eller etiske udfordringer 
udbyder kurser o.lign inden for digital humaniora eller vil anbefale et kursus i digital metode eller værktøjsbrug, du har 
deltaget i 
vil reklamere for calls til tidsskrifter eller konferencer med fokus på digitale forskningsspørgsmål
overvejer at opbygge et nationalt netværk eller en infrastruktur sammen med dine kolleger
har en samling med stor forskningsværdi, du gerne vil have tilgængeliggjort digitalt

vil høre mere om, hvad du kan bruge DigHumLab til 

Bente Larsen
Projektleder, DigHumLab
@: blarsen@dac.au.dk
M: +45 3058 7822

Lene Elsner
Sekretær, DigHumLab 
@: lels@adm.au.dk
M: +45 2118 6224

Johannes Aagaard
Webredaktør, DigHumLab 
@: aagaard@kongesuiten.dk
M: +45 3028 2801

Bag DigHumLab står de humanistiske fakulteter på AU, AAU, SDU og KU, Statsbiblioteket og det Kongelige bibliotek. DigHumLabs sekretar-
iat ligger på Aarhus universitet, og vi er repræsenteret ved lokale forsknings- og rådgivnings- og udviklingsenheder på alle universiteter og 
på bibliotekerne. DigHumLab er i perioden 2012-17 fi nansieret via en bevilling på 25 millioner fra Forsknings- og uddannelses-ministeriet.



NYE TIDER – NYE METODER
I dag er forskningen mere end nogensinde baseret på digitale data, som den enkelte forsker indsamler, be-
skriver, analyserer og deler med andre. Digitaliseringen har medført nye forskningsmetoder – nye objekter, nye 
perspektiver, nye metoder og nye samarbejdsformer.

Digital Humanities Lab Denmark (DigHumLab) er en forskerdrevet  og tværdisciplinær infrastruktur og vi 
forbinder forskere, undervisere og studerende, der ønsker at arbejde med digitale værktøjer og metoder. 

DigHumLab tilbyder kurser og rådgivning og vi koordinerer viden om best practices og udvikling af stand-
arder.  Et andet mål er at løfte den digitalt baserede forskning og undervisning til et højere niveau ved at 
koordinere forskningsindsatser og inddrage specialister fra forskellige fagområder.

ADGANG TIL DATA
DigHumLab skal gøre det lettere at få adgang til digitale arkiver. Vi arbejder derfor for at sikre nationale copy-
rightløsninger og  fælles standarder for digital etik. 

På den tekniske side er den helt store opgave at udvikle en national portal med fælles adgang til digitale res-
sourcer (arkiver, forskningsværktøjer, workspaces, vejledninger) for alle forskere og studerende

DHL medvirker i øjeblikket til udviklingen af:
 
Mediestream, mediestream.dk           |          Portalen Clarin.dk           |           Netarkivet.dk

Vi arbejder på at skabe adgang  til endnu flere kulturarvsarkiver og samlinger af forskergenerede data  (fx 
fagtonede metadatasæt, forskningsinterviews, 3D-visualiseringer og dokumentation af performances).

DELING, BEVARING OG PROCESSERING AF FORSKNINGSDATA
DigHumLab skal desuden være med til at finde løsninger til at bevare og gøre data identificerbare, så de - 
både nu og i fremtiden - kan anvendes af andre.

Og hvis din datamængde er større end din laptop kan klare, så formidler vi også kontakt til organisationer, der 
har ressourcer til at processere store datamængder.

EN DIGITAL PARAPLY
DigHumLab er en national paraply over specialiserede, nationale og brugerdrevne infrastrukturer, som er or-
ganiseret omkring bestemte temaer. På tværs af temaerne tilbyder vi rådgivning og support af eksisterende 
og fremtidige infrastrukturer. 

DigHumLab er født med tre temaer og flere kan komme til. Kontakt en temaleder, hvis du vil vide mere om
de eksisterende temaer og muligheden for at blive tilknyttet.

TEMAER

Sprogbaserede materialer og 
værktøjer
Identificerer og gør dansk-
sprogede materialer tilgængelige 
for forskere og studerende igen-
nem den danske CLARIN-portal, 
CLARIN.dk., som også tilbyder 
sprogvidenskabelige værktøjer til 
opmærkning og analyse.

Kontakt: 
Professor Bente Maegaard, 
@ bmaegaard@hum.ku.dk

Interaktions- og designstudier
Interaktions- og designstudier op-
bygger en infrastruktur for eksperi-
menterende laboratorier og til 
nye eksperimenterende måder at 
studere menneskelig interaktion, 
et fremvoksende felt indenfor hu-
maniora. Temaet koordinerer viden 
om og adgang til fysiske laborato-
rier.

Kontakt: Professor Thomas Ryberg, 
@ ryberg@hum.aau.dk

og

Professor Johannes Wagner
@ jwa@sdu.dk

Medieværktøjer
Forskningsinfrastrukturen for studier i internet-
baseret materiale rådgiver forskere, der vil  
studere internetmaterialer via netlab.dk og 
udvikler desuden ny software til analyse af 
internettet og netbaseret interaktion. 

Kontakt: Lektor Niels Brügger, 
@ nb@imv.au.dk 

Audiovisuelle medieværktøjer understøtter 
forskning  og udvikling af softwarebaserede 
løsninger til studier af audiovisuelle kilder, 
primært radio og tv,

Kontakt: Lektor Per Jauert, 
@ perj@imv.au.dk 


