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FAIRifyHUM - ”FAIRify humanistiske forskningsdata ”
Aktivitetens start-slut

1/3 2019 – 31/12 2019

Aktivitetsleder

Lene Offersgaard, KU.

Konsortium

KU, AAU, AU

Aktivitetens scope

Aktiviteten tager ungangspunkt i anbefalinger fra GoFAIR-initiativet1, men fokuserer
sig indenfor humanistisk forskning.
Aktiviteten vil tværs af grupper på AAU, AU og KU fokusere på at gøre nogle
konkrete forskningsdata (mere) FAIR. Dette vil ske ved at tilbyde deltagere i
ESFRI’en DARIAH dialog og support vedr. FAIR. ESFRI’en CLARIN tilbyder allerede
løsninger på ”Findable” og ”Accessible”, disse erfaringer bredes gennem denne
aktivitet bredere ud.
Arbejdet vil være relateret til DIGHUMLAB og DIGHUMLABs projektleder deltager,
og er også national koordinator for DARIAH. Aktivitetslederen er Teknisk ansvarlig
for CLARIN i DK, og dansk medlem af ”Standing Committee for CLARIN Technical
Centres”. Aktiviteten er dermed godt forankret internt i de to ESFRIer.
Målet er gennem samarbejde med konkrete forskergrupper at afdække hvordan de
gør deres forskningsdata mere FAIR og at tilbyde konkret hjælp og vejledning til
hvordan der tildeles PID’er2 til data, hvordan data metadateres, tildeles licenser,
arkiveres i datarepositorier mv. Der er konkret fokus på forskerne og på konkret at
gøre data mere FAIR – forhåbentlig kan denne aktivitet give baggrund for at DK kan
blive en tydeligere GoFAIR-aktør fra 2020.
Værdien vil opstå på de medvirkende institutioner og forskergrupperne kan beskrive
i en kort case hvordan de håndterer FAIR i den virkelige værden.
Følgende forskere er der pt positiv kontakt til:
•
•
•

Thomas Ryberg, AAU
Marianne Ping Huang, AU
Jens-Erik Mai, KU

I øvrigt deltager bl.a.:
•
•
•

Karsten Kryger
Birte Christensen-Dalsgaard, AU
Lene Offersgaard, KU

De vil blive inddraget som ankergruppe i leverance 1.
Must-have leverancer

Leverance 1:
Afdække forskergrupper i DK med nuværende relationer til DARIAH og CLARIN, og
danne en short-liste af forskergrupper der kan få nytte af viden i de to ESFRIer med
fokus på FAIRificering af humanistiske forskningsdata. Udvælgelse af 6-9 grupper
der arbejdes konkret sammen med.
Must-have: Afrapportering på forum med overblik, samt skriftlig short-liste
Leverance 2:

1

https://www.go-fair.org/countries/guidelines-involvement-go-fair-initiative-country-level/

2

PID: Persistent Identifier, fx DOI.
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Der arbejdes med FAIRificering af konkrete forskergruppers konkrete data: Der
fokuseres på at vi skal kunne gøre data ”Findable”, men andre områder af FAIR
inddrages hvis det er relevant.
Der vælges forskergrupper forankret på AAU, AU og KU. Det primære
indsatsområde defineres og konkrete data håndteres.
Must-have: En case beskrivelse fra hver gruppe om hvad FAIR-udfordringerne er og
om de konkrete resultater, der er opnået i et resume fra hver forskergruppe.
Nice-to-have
leverancer
Økonomi

Tanken er at hver forskergruppe støttes med maks en måneds arbejde, som kan
fordeles mellem institutionernes RDM-support, tekniske eksperter på
institutionerne og forskergruppens medarbejdere – i det forhold som giver mest
udbytte for forskergruppen.
Løseligt fordelt på leverancer forventes følgende ca. fordeling:
leverance 1: 14%
leverance 2: 69% (forskergrupper inddrages)
aktivitetsledelse: 11%
rejser og møder: 4%
Budgettet er på kr 447.000, heraf kr 52.000 til aktivitetsledelse og rejser.
Der søges en bevilling på kr. 342.400.

Tidspunkt for
leveranceplan

Ultimo marts.
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