AAU HUMANIORA:
VIDEN FOR VERDEN
Humaniora på Aalborg Universitet har en unik profil med uddannelser og forskning inden for tre centrale områder:
Det produktive humaniora, hvor digitale metoder og processer
bidrager til skabelsen af nye produkter, services og oplevelser.
Det udviklende humaniora, hvor humanistisk viden bidrager til
at styrke menneskers og organisationers læring og udvilking.
Det interkulturelle humaniora, hvor viden og samspil mellem
mennesker, kulturer og institutioner styrker mulighederne for
at navigere i en globaliseret verden.
Dette skarpe fokus betyder, at humaniora på AAU er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet og et innovativt tværfagligt
miljø. På humaniora på AAU gør vi derfor en forskel inden for
uddannelse, forskning og samfundet som helhed.

Forskning i forhold til FN's verdensmål
Et stort AAU-projekt har fokus på test og inklusion i skolesystemet globalt set og byder
ind i forhold til at løse FN's verdensmål om
at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse.3

VIDEN DER
SKABER VÆRDI FOR
SAMFUNDET:
Flere forskninsgrupper arbejder med at
sikre, at brugere på innovative og kreative måder inddrages i udviklingen af nye
teknologiske produkter. Det gælder fx i
udvikling af robotter til sundhedssektoren.
Professor Svend Brinkmann har de seneste år modtaget bevillinger på i alt 19 mio.
til forskning i sorgens kultur og diagnosekultur1 – og modtaget utallige anerkendelser for sin forskningsformidling.1
Innovationsfonden har støttet AAU-forskere med 6 mio. kr. til at udvikle kystturismen
i Danmark i samarbejde med aktører fra
turismeerhvervet.2

Verdensførende kulturpsykologi
AAU er verdensførende på kulturpsykologi.
Centerleder og Niels Bohr-professor Jaan
Valsiner har vundet internationale priser
for sit arbejde på området.4

Banebrydende musikterapi
Forskere på AAU’s verdensførende center
for musikterapi har påvist, hvordan musik
kan berolige mennesker med demenssygdom og sænke deres behov for medicin mod
bl.a. angst.5

Forrest på fremtidens digitale uddannelser
AAU Humaniora uddanner til fremtiden. Vores 8
digitale laboratorier og 20 førende digitale IT-forskere
løfter vores dimittenders kompetencer.

AAU-forskning optimerer fremtidens uddannelser
Innovationsfonden har givet AAU 9,8 mio. kr. til at undersøge, hvordan elever kan tilegne sig 21st century
skills ved at arbejde med spil som fx Minecraft.8

10 ud af 31 uddannelser på AAU Humaniora er således officielle IT-uddannelser6, og mere end 25 % af
vores kandidater har digitalisering som kernefag.

40 erhvervsskoler deltager i et udviklingsprojekt, hvor bl.a. AAU og Undervisningsministeriet skal løfte lederes
kompetencer på erhvervsskolerne.9

To dimittender startede i 2011 Bedtime Digital Games, der har vundet flere internationale priser. Deres
spil ”Back to bed” har mere
end 4,5 mio. downloads.7
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AAU Humaniora er med til at sikre, at der også i
fremtiden uddannes gymnasielærere til at undervise
i tysk og engelsk.
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