
      

1 
 

Medarbejderworkshop den 18. maj 2021 Aalborg Universitet 
Postboks 159 
9100 Aalborg 
 
Den 12. maj 2021 

 

 

Profil og pejlemærker for det kommende SSH-fakultet 

AAU har en ambition om at være internationalt anerkendt som et missionsdrevet universitet med tydelig og 
dagsordenssættende profil (jf. skitse til AAU strategi april 2021). Strategiarbejdet er stadig fuld gang, og ledel-
sen drøfter i øjeblikket, hvad det indebærer at være et missionsdrevet universitet. 
 
AAU er et stærkt forskningsuniversitet med stærk innovation, og med den nye strategi Viden for Verden II ønsker 
AAU, at AAU’s kerneopgaver tydeligere skal være defineret af, hvordan de formår at række ud, bidrage til og 
ultimativt løse samfundets store udfordringer. AAU arbejder for øjeblikket med fire tematiseringer for AAU som 
det missionsdrevne universitet, som med udgangspunkt i globale udfordringer og muligheder vil rette AAU’s 
forskning, uddannelse og vidensamarbejde mod at gøre vores fælles samfund bedst muligt rustet til fremtiden. 
Disse tematiseringer vil over de næste måneder tage endelig form. 

Det missionsdrevne universitet indebærer, at AAU arbejder strategisk og målrettet med missioner. En mission er 
et tematisk problem formuleret som et delmål af en større samfundsmæssig udfordring.  At arbejde missionsori-
enteret vil sige at arbejde med hele værdikæden fra grundforskning, innovation og uddannelse til implementering, 
regulering, kommercialisering og samfundets ibrugtagelse af ny viden og teknologi. Den bærende idé er at orga-
nisere forskning og innovation på måder, der inddrager forskellige kompetencer, sektorer og samarbejdspartnere 
på tværs af SSH og STEM. (jf. skitse til AAU strategi april 2021) 
 
De humanistiske og samfundsvidenskabelige fagligheder vil i kraft af den missionsdrevne tilgang til forskning, 
uddannelse og videnssamarbejde spille en nøglerolle i realiseringen af AAU’s strategi. Det er direktionens am-
bition, at AAU i fortsættelsen af Viden for Verden i højere grad skal byde ind på de større globale udfordringer, 
og at det kommende SSH-fakultet skal spille en mere synlig rolle i AAU’s bidrag til løsninger på verdens udfor-
dringer. I kraft af AAU’s problem- og projektbaserede tilgang til uddannelse og forskning kombineret med 
mange års erfaring med at samarbejde med omverdenen har universitetet helt særlige muligheder for at bi-
drage til at finde de løsninger, indsigter og erkendelser, der kan sikre en bæredygtig fremtid – såvel økonomisk, 
kulturelt og socialt som miljømæssigt. 
 
Alle fakulteter på AAU skal adressere Viden for Verden II. Det skal SSH-fakultetet også. Men SSH-fakultetet 
skal også være noget i kraft af sig selv. Det Humanistiske Fakultet og Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 
udfylder i dag en meget vigtig rolle i samfundet. Det skal vi blive ved med.  

Derfor har Direktionen igangsat et profilarbejde for det kommende SSH-fakultet. Formålet med en SSH profil er 
at identificere potentialer – eller pejlemærker - for, at SSH-fakultetet kan adressere Viden for Verden II, at profi-
lere SSH-fakultetets kompetencer i relation til strategien og de faglige tematiseringer heri samt at beskrive cen-
trale karakteristika for det nye SSH-fakultet. Igennem involverende workshops mv. med ledere, medarbejdere 
og studerende er det målet sammen at identificere pejlemærkerne for det nye SSH-fakultet. Det er pejlemær-
ker, som skal sætte retning for det nye fakultet, og som skal føde ind i arbejdet med SSH-fakultetets kom-
mende strategi i 2022.  
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Forberedelse til workshoppen den 18. maj 2021 
 
På workshoppen vil Dekan Rasmus Antoft præsentere de foreløbige tanker om den nye SSH-profil og hvilken 
rolle det fremtidige SSH-fakultet skal spille ift. Viden for Verden II.  
 
Som inspiration og oplæg til SSH’s rolle på AAU vil Professor David Budtz Pedersen desuden introducere be-
grebet missionsdrevet forskning og uddannelse og diskutere, hvordan SSH-fagmiljøer meningsfuldt kan bi-
drage til at sætte dagsordener ift. tværgående missioner. 
 
For at I allerede nu kan begynde at forberede jer, har vi bedt David Budtz Pedersen udarbejde et reflekterende 
notat, som skitserer AAU som et missionsdrevet universitet med fokus på tværvidenskabelig forskning, innova-
tion og uddannelse. Notatet består af en begrebsafklaring med henblik på den rolle, som SSH-disciplinerne 
spiller i arbejdet med tværgående missioner og udgør et oplæg til diskussion på workshoppen. Notatet finder I 
vedlagt i bilag.  
 
Efter præsentationerne vil I blive sendt ud I gruppedrøftelser, hvor vi vil bede jer drøfte nogle konkrete spørgs-
mål, som fremsat nedenfor. Gruppedrøftelserne vil tage afsæt i de to nævnte oplæg og dette forberedende ma-
teriale. Så når du har læst dette papir og vedlagte notat til ende, så overvej gerne allerede nu følgende spørgs-
mål: 
 

1. Hvad har du særligt hæftet dig ved som det nye SSH’s styrkepositioner? 
2. Er der noget der generer dig? 
3. Er der noget du savner? 

 
Temaworkshops om digitalisering og bæredygtighed 

Medarbejderworkshoppen den 18. maj 2021 følges op af to temaworkshops. Vi håber også du vil deltage her. 

• Temaworkshop om SSH’s bidrag til en bæredygtig fremtid - såvel miljømæssigt, som økonomisk og 
socialt den 9. juni kl. 13.00-15.30  

• Temaworkshop om digital transformation og dennes betydning for mennesker og samfund den 15. juni 
kl. 13.00-15.30 

Vi har valgt at organisere de tre workshops, således at den første er relativt åben ift at drøfte SSH i relation til 
både Viden for Verden II og de styrkepositioner, vi har på SSH området. De to sidste workshops er tematiseret 
ift bæredygtighed og digitalisering. Temaer, der allerede arbejdes med og prioriteres på henholdsvis HUM og 
SAMF, og som er centrale for det strategiske arbejde på AAU.  

Vi ser frem til dagen og til at høre jeres input til gode pejlemærker for vores nye fælles SSH-fakultet. 

På vegne af arbejdsgruppen for profilbeskrivelsen. 

Med venlig hilsen 

Rasmus Antoft   
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Missionsdrevet forskning og uddannelse 
Indspil til medarbejderworkshop om SSH profil og pejlemærkerden 18. maj 2021 

 
Dette notat skitserer tematiseringen af AAU som et missionsdrevet universitet med fokus på tværviden-
skabelig forskning, innovation og uddannelse. Notatet består af en begrebsafklaring med henblik på den 
rolle, som SSH-disciplinerne spiller i arbejdet med tværgående missioner, og udgør et oplæg til diskussion 
på medarbejderworkshoppen om SSH profil og pejlemærker den 18. maj 2021. 
 
INDLEDNING 
 
Den bærende idé bag missionsdrevet forskning og innovation er dels at oversætte de store samfundsmæs-
sige udfordringer til tematiske forskningsprioriteter, dels at organisere forskning og innovation på måder, 
der inddrager forskellige discipliner, sektorer, kompetencer og samarbejdspartnere. At arbejde missions-
orienteret vil sige at arbejde inden for tematiske klynger, hvor deltagere fra forskellige discipliner i sam-
spil med eksterne samarbejdspartnere skaber bæredygtige samfundsløsninger, der inkluderer hele vær-
dikæden fra forskning, innovation og uddannelse til implementering, regulering, kommercialisering og 
samfundets ibrugtagelse af ny viden og teknologi. Partnerskaber mellem discipliner og mellem sektorer 
er en bærende præmis. Det er gennem inddragelse af hele værdikæden af samarbejdspartnere og disci-
pliner, at viden og teknologi opnår den gennemslagskraft og forandringskraft, der indfrier de tematiske 
missioner – for eksempel at bekæmpe kræft, udvikle vacciner, reducere CO2-aftryk, skabe bæredygtige 
byer, reducere ulighed, fremme digitalt medborgerskab osv. 
 
Missionsorienteret forskning og innovation er inspireret af økonom Mariana Mazzucato, der som rådgiver 
for EU-Kommissionen har påpeget, at fremtidige forskningsprogrammer bør spille en langt mere aktiv rolle, 
når det kommer til at skabe samfundsmæssige partnerskaber inden for klima, energi, sikkerhed, migration 
og digitalisering. Den såkaldte Lemy-rapport, der blev udarbejdet som resultat af en omfattende strate-
giproces i EU-Kommissionen, anbefaler, at Den Europæiske Union i fremtiden arbejder med en missions-
orienteret tilgang til forskning og innovation. Ideen bag missionsorienteret forskning er at sætte et klart 
og prioriteret mål, som kan samle aktører på tværs af stat, erhvervsliv, fonde, universiteter og civilsam-
fund. Missioner skal have en sådan størrelse og karakter, at de reelt giver plads til nytænkning, grund-
forskning og innovation, og hvor den overordnede tematiske målsætning muliggør, at samfundet får ad-
gang til ny viden, løsninger, vækst og velfærd. Ved at understøtte samskabelse på tværs af sektorer kan 
offentlige forskningsinvesteringer være med til at accelerere udviklingen af både teknologier, industrier 
og velfærdsløsninger.  
.  
Missionsorienteret forskning udspringer oprindeligt fra det amerikanske rumforskningsprogram i 1960’erne, 
hvor statslige investeringer i rumforskning førte til en række afledte positive effekter. Ikke alene ledte 
de amerikanske forskningsinvesteringer til udviklingen af nogle af verdens mest dynamiske og excellente 
forskningsmiljøer på MIT, Caltech og Stanford. De førte også til afledte teknologier som satellitter og 
gennembrud inden for informations- og kommunikationsteknologi. Kampen mod cancer er et andet ek-
sempel på en type af forskningsprogrammer, der under de rigtige forudsætninger kan samle aktører på 
tværs og skabe dynamiske effekter bredt i samfundet – for det første ved at nedbringe dødelighed og 
menneskelig lidelse men samtidig ved at give anledning til viden og løsninger, der kan bruges på mange 
andre områder.  
 
En særlig europæisk prioritet i arbejdet med missionsorienteret forskning og innovation er i højere grad 
at inddrage de menneskelige, sociale og kulturelle aspekter af de tematiske missioner. Det skal skabe en 
højere grad af inklusion af human- og samfundsvidenskaberne. For en overordnet betragtning er selve 
forestillingen om missioner, som den er fremsat og udviklet af Mazzucato, baseret på indsigter fra human- 
og samfundsvidenskaberne. De vigtigste komponenter i arbejdet med at løse missioner er at samproducere 
og samskabe viden og løsninger med praktikere, produktudviklere og beslutningstagere på måder, der 
fører til dokumenterede effekter. En vigtig komponent er endvidere samskabelse og inddragelse af civil-
samfundet, fordi borgeren spiller en afgørende rolle, når der skal defineres succesbetingelser for missio-
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ner: bedre sundhed, mere bæredygtig adfærd, nye energiformer, stærkere institutioner, mere inklude-
rende og resiliente samfund osv. Det betyder, at løsninger skal udvikles i en dyb forståelse af menneskelige 
kapaciteter, adfærd, kultur, kommunikation og kognition. Uden disse kompetencer vil missionerne ikke 
lykkes.  
 
Endelig understreger Mazzucato at missionsdrevet forskning og innovation ikke må forveksles med anven-
delsesorienteret forskning. Missionsorienteret forskning udgør en tematisk ramme inden for hvilken uni-
versiteter, virksomheder og myndigheder arbejder sammen for at udvikle løsninger – men hvor løsninger 
og bidrag kræver grundvidenskabelig og erkendelsesdrevet forskning såvel som anvendelse af etableret 
viden og kompetencer. Tanken er, at universiteter, virksomheder og myndigheder sammen definerer pro-
blemer og tilbyder løsningsforslag fremfor, at universiteter eller forskningsråd på forhånd fastsætter et 
bestemt forskningsfokus. Det gælder om at få samlet det rette team til at drive missionen fra idé til 
løsning, og sikre en tilstrækkelig tyngde og flyvehøjde i arbejdet med at løse missionerne. Dette ”para-
digme” for organisering af forskning, innovation og tværgående partnerskaber er grundlaget for EU’s kom-
mende forskningsprogram Horizon Europe samt Danmarks Innovationsfonds nye strategi, og vil i de kom-
mende år blive adopteret af private fonde og øvrige aktører.  
 
AAU SOM MISSIONSDREVET UNIVERSITET  
 
En oversættelse af missionsorienteret forskning til et missionsdrevet universitet indebærer en række 
skridt. For det første er det nødvendigt at overveje, hvordan et universitet kan sætte sig i spidsen for at 
arbejde med missioner: dvs. organisere forskning, uddannelse og vidensamarbejde på måder, der bidrager 
til løsning af samfundsmæssige missioner. Universitetet får en faciliterende rolle i forhold til vidensud-
vekskling og videnssamarbejde, hvor studerende, forskere og administration i samarbejde med eksterne 
partnere arbejder på at skabe fælles løsninger. Dernæst er det nødvendigt at gøre klart, hvilke ressourcer, 
det kræver at indfri missioner og hvilke ressourcer, der skal være til stede som forudsætning for at indgå 
i samarbejdet. Man kan tale om drivers og enablers: dvs. at udpege hvilke missioner, der skal definere 
strategien og hvilke forudsætninger, der skal være til stede for at skabe viden og teknologi.  
 
De tematiske missioner, som ligger til grund for AAU som et missionsdrevet universitet er blandt andet 
udvikling af et robust demokrati, social lighed, grøn omstilling og bedre sundhed og liv for alle. De mu-
liggørende betingelser for at indfri disse missioner er at udvikle styrkepositioner inden for tværfaglighed, 
integration af teknologiske, digitale og menneskelige løsninger, kompetencer i human-centreret teknologi, 
kompetencer i problembaseret læring samt kompetencer i innovation og entreprenørskab (jf. skitse til 
AAU-strategi april 2021). Missioner og muliggørende betingelser kan for eksempel omsættes til forsknings-
klynger, hvor der arbejdes strategisk med at udvikle forskning, uddannelsesforløb, og løsninger, der skaber 
positive forandringer for brugere og borgere. Arbejdet med de muliggørende forudsætninger kræver en 
bred, langsigtet forskningsindsats på tværs af alle universitetets fakulteter og institutter, da de tematiske 
missioner kalder på en bred forskningsfaglig forankring i alle discipliner på tværs af hovedområder.  
 
Et missionsdrevet universitet indebærer, at forskellige forsknings- og uddannelsesaktiviteter, kompeten-
cer, perspektiver, problemstillinger, teorier og metoder på tværs af videnskabelige hovedområder indgår 
i samspil. For det andet indebærer missionsorienteret forskning og uddannelse en række ændringer i 
forskningens organisering, evaluering og meritering. Arbejdet med missioner kalder på nye kompetencer 
og støttefunktioner og kalder på en bredere forståelse af forskningsoutput, herunder publikationer, råd-
givning, læringsforløb, ledelsesmodeller, vidensamarbejde, videnformidling og samskabelse. Et missions-
orienteret universitet sætter løsninger, vidensdeling og innovation i centrum for forskning og uddannelse, 
og højner derigennem samarbejdsevnen og ansættelsesmulighederne for studerende.  
 
SSH OG MISSIONER  
 
I arbejdet med at udpege hvilke missioner, der skal definere strategien, er det essentielt at tildele human- 
og samfundsvidenskaberne en fremtrædende rolle. Det vil sige, at humanister og samfundsforskere aktivt 
skal bidrage til at definere missioner samt udvikle løsninger, herunder belyse, hvor der er etiske og sociale 
dilemmaer og hvordan normer, institutioner, kultur, historie, økonomi, styring og lovgivning er meddefi-
nerende for missionerne. Uden human- og samfundsvidenskabernes indsigt i motiver, adfærd, kognition, 
kultur og kommunikation er det ikke muligt at sikre de fornødne betingelser for missionsorienteret forsk-
ning. Arbejdet med at skabe et robust demokrati, social lighed, grøn omstilling eller bedre sundhed for 
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alle kalder på forskning, uddannelse og innovation inden for alle discipliner. Det samme gælder de mulig-
gørende betingelser for at indfri disse missioner: integration af teknologiske, digitale og menneskelige 
løsninger og kompetencer i human-centreret teknologi kalder på et bredt spektrum af discipliner fra kom-
munikation, psykologi, etik, design, antropologi, historie og planlægning til jura, økonomi, forvaltning osv. 
Kompetencer i problembaseret læring samt innovation og entreprenørskab kalder på en dyb forståelse af 
organisationer, ledelse, læring, evaluering, rådgivning, samskabelse, inddragelse, teamkonstruktion, kul-
turforståelse m.m.  
 
Alle samfundsmæssige udfordringer kræver en dyb forståelse af politiske, sociale og kulturelle normer, 
lovgivning, forbrug, produktion, traditioner, livsstil og historisk udvikling. For at kunne udpege og løse 
samfundsmæssige udfordringer og missioner er det derfor nødvendigt at analysere og forstå de komplekse 
koblinger mellem disse strukturer. Hvad enten det er sundhed, energi, klima, bioøkonomi, digitalisering 
eller transport er det nødvendigt at understøtte tværvidenskabelige forskningsklynger, der inddrager og 
integrerer viden om teknologiske, sociale, politiske, økonomiske og kulturelle aspekter og dimensioner. 
Samarbejde på tværs og inddragelse af forskellige metodologiske, teknologiske og teoretiske perspektiver 
og tilgange er afgørende betingelser for at skabe bæredygtige løsninger.   
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