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Kommissorium for taskforce for fremtidens humaniora 

Rektorkollegiet ønsker et fortsat stærkt humaniora, for der er behov for den huma-

nistiske viden om mennesket, forståelsen af menneskelig sameksistens, vores kul-

tur og historie og for den humanistiske kapacitet som analytiker, formidler og over-

sætter. Det er der i forhold til store samfundsudfordringer som geopolitiske spæn-

dinger, den grønne omstilling, udvikling og implementering af ny teknologi og an-

dre fremtidige behov. Rektorkollegiet vil derfor nedsætte en taskforce for fremti-

dens humaniora, der skal komme med forslag til, hvordan der kan etableres et sam-

arbejde på tværs af universiteterne, der sikrer et fortsat bredt og sammenhængende 

uddannelseslandskab inden for humaniora på landsplan til gavn for de studerende 

og for samfundet. Taskforcen skal endvidere komme drøfte tiltag, der kan styrke 

samarbejdet inden for humaniora og fremtidsperspektiver for humanioras udvik-

ling.  
 

Opgave 

Taskforcen skal vurdere de udfordringer, som humaniora står over for som følge af 

de seneste års udvikling på området, herunder dalende optag som følge af dimensi-

onering, lavere søgning til specifikke områder, udmøntning af aftalen om Flere og 

bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark og faldende ungdomsårgange.  
 

Taskforcen skal drøfte potentialer og barrierer for samarbejde på tværs af instituti-

oner og kan selv udvælge yderligere temaer, men bør drøfte følgende: sprog, små-

fag og gymnasiefag. Taskforcen bedes også forholde sig til behovet for et stående 

forum for koordinering på hovedområdet.  
 

Taskforcen skal udarbejde forslag til handlinger, som kan bidrage til at løse udfor-

dringerne, og kan iværksætte tiltag, som ligger inden for fakulteternes kompetence-

område. Rektorkollegiet orienteres om og drøfter status på taskforcens arbejde. 
 

Sammensætning 

Taskforcen består af dekanerne for det humanistiske hovedområde. De universite-

ter, der ikke har et humanistisk hovedområde, har mulighed for at sende en repræ-

sentant til møderne i taskforcen. Rektorkollegiet udpeger en fomand. Formanden 

fungerer som mødeleder.  
 

Taskforcen sekretariatsbetjenes af Danske Universiteters sekretariat.  
 

Arbejdsform 

Taskforcen holder ca. 6 møder frem til sommeren 2023, hvor Rektorkollegiet vil 

behandle taskforcens forslag. Taskforcen kan holde møder med eksterne parter, 

som eksempelvis interesseorganisationer og Uddannelses- og Forskningsministe-

riet.  
 

Danske Universiteters sekretariat sørger for, at Rektorkollegiet løbende orienteres 

om taskforcens arbejde. 
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