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Deltagere: Ingeborg Svennevig (IS), Holstebro Museum, Hanne Thomsen (HT), GAS-museet Hobro, 
Jesper Thomassen (JT), Stadsarkivar Aalborg Kommune, Lars Peter Visti Hansen (LPV), Frederiks-
borg Gymnasium, Lars Nørgaard Jørgensen (LNJ), Dronninglund Gymnasium, Nicolaj Holm (NH), 
Aalborg Kongres Center, Yusuf Cakin (YC), Gyldendals Forlag, København, Line Zahl Larsen (LZL), 
SiliconHagen, Aalborg, Jørgen Thomassen Hybler (JTH), OMBOLD, København, Martin Østergaard 
Christensen (MØC), Aarhus Kommune, Nils Thidemann (NT), Aalborg Universitetsbibliotek, Maria 
Mortensen, Københavns Universitet (MM), Inger Mariegaard Geisler (IMG), Sundhedsdatastyrelsen, 
Janus König Frost (JKF), VKR-Holding, Torben K. Nielsen (TKN) lektor, studienævnsformand, Ida 
Marie L. Korning (IMLK) studerende, studienævnsnæstformand, Maja Sjørslev Petersen (MSP) stu-
dievejleder, Camilla Bøgeskov Larsen (CBL) studievejleder, Marianne Rostgaard (MR) lektor, Mi-
chael Baggesen Klitgaard (MBK) institutleder og Susanne Broberg Byrresen (SBB) studienævnsse-
kretær 

Referat (v. Camilla Bøgeskov Larsen, studievejleder; Torben K. Nielsen, studienævnsformand) 

1. Velkomst v. Institutleder Michael Baggesen Klitgaard og Studienævnsformand Torben Kjersgaard 
Nielsen (ca. 14:00–14:10) 

 
- TKN bød velkommen til første møde i aftagepanelet og redegjorde for panelets sammensæt-

ning. Panelet er forsøgt sammensat, så det rummer diverse erfaringer. Panelets medlemmer 
afspejler forskellige, både fag-specifikke og generelt akademiske, indgange til arbejdsmarkedet. 
Panelet er endvidere sammensat, så det rummer både yngre og ældre kandidater. Endelig er 
tilstræbt en nogenlunde ligelig kønsmæssige repræsentation. 

- MBK bød velkommen som institutleder for Instut for Politik og Samfund. MBK udtrykte sin 
glæde over den umiddelbare og positive respons, instituttet har oplevet i forbindelse med del-
tagelse i aftagerpanelet. MBK udtrykkte, at historiestudiet på flere områder, men især i forhol-
det mellem uddannelse og forskning, er en model for, hvordan det gerne skal se ud på de an-
dre studier. Som relativt nytiltrådt institutleder havde MBK havde noteret sig uddannelsens og 
de tilknyttede underviseres høje ambitioner og evne til at indløse de ambitioner. MBK under-
stregede den stærke forskning og den systematiske måde, hvorpå forskningen bliver ført ind i 



 

2 
 

undervisningen. MBK adresserede det trængte arbejdsmarked for historikere og understre-
gede, at stærkt og engageret aftagerpanel er vigtigt for at hjælpe uddannelsen og kandidaterne 
med at tackle ledighedssituationen. 
 

2. Aftagerpanelisterne præsenterer sig selv (ca. 14:10–14:50) 
 

- IS: Uddannet etnograf og antropolog fra Aarhus. Direktør for de Kulturhistoriske Museer i Hol-
stebro de seneste 10 år.  

- HT: Uddannet i etnologi og historie. Leder af Gasmuseet i Hobro, men har erfaringer fra andre 
museer. Ny leder for Give Egnens Museum.  

- JT: Erfaring inden for Statens arkiver og Rigsarkivet. Leder for landsarkivet i Viborg m. ansvar 
for brugeranvendte IT-systemer. Nu Stadsarkivar i Aalborg. 

- LPV: Gymnasielærer i Hillerød. Kandidat fra RUC. Har skrevet flere lærebøger. Aktiv i den dan-
ske historielærerforening, og præsident for den europæiske historielærerforening.  

- LJ: Uddannet i samfundsfag og historie. Ansat på flere gymnasier inden nuværende stilling som 
rektor på Dronninglund Gymnasium.  

- NH: Kandidat fra historie fra AAU i 2008. Har arbejdet som redaktør. Haft egen konferencevirk-
somhed, bookingportal m.fl. Nu direktør for Aalborg kongres- og kulturcenter.  

- YC: Uddannet i 2018. Praktik på Rigsarkivet, arbejder nu hos Gyldendal som digital koordinator.  
- LZL: Projektmanager i SiliconHagen hvor hun arbejder med produktion af virtuelle undervis-

ningsrum. Bruger meget tid på undervisning også. 
- JTH: Arbejde som reporter, kommunikationschef i en bank, SOS-børnebyerne. Arbejder nu med 

kommunikation i forbindelse med socialt arbejde hos OMBOLD, som bl.a. arrangerer fodbold 
for hjemløse. 

- NT: Områdeleder på AUB. Startede på biblioteket umiddelbart efter endt uddannelse. Har an-
svaret for bl.a. ISDH-teamet. Sidstnævnte handler om elektronisk data og dokumenthåndte-
ring.  

- MM: Specialkonsulent med fokus på ligestilling og diversitet på Københavns Universitet.  
- IMG: Har arbejdet for integrationsministeriet. Har primært arbejdet med projekt og portefølje-

styring. Sidder i øjeblikket og skal implementere et nyt governance system. Oplever at man an-
sætter en bredere pallette af nyuddannede. De gør stor brug af generalistkompetencer. 

- JKF: Blev ansat på Rigsarkivet i 3-årig projektstilling. Derefter ansat i en fondsejet virksomhed. 
De er tre historikere ansat på fuldtid i virksomheden. Bruger aktivt sin uddannelse hverdag, da 
de også har arkiver og museer. Han er contentmanager, men kalder sig historiker og arkivar. De 
har haft en del nyuddannede og praktikanter fra forskellige universiteter. God indsigt i hvad de 
nye kan og ikke kan. 

- MØC: Har taget en anden vej end historie, tog ret hurtigt job på en folkeskole, derefter konsu-
lent i kommune. Direktør i tre forskellige kommuner med fokus på børn og unge. Møder ikke 
mange historiestuderende i sit job, men kan se gode muligheder for folk fra historiestudiet i 
forhold til arbejdet med kildekritik og evne til at læse stor mængde litteratur. 

- SBB: Studienævnssekretær. 
- CBL: Studievejleder de seneste tre år. 
- MS: Ny studievejleder pr. 1.6.2021 
- IMLK: Næstformand i studienævnet. 
- TKN: Studienævnsformand siden 1.2.2020, lektor i middelalderens historie. 
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3. Kommissorium for aftagerpaneler v. AAU: Rolle og opgaver (14:50–15:00) 
 

- TKN gennemgik kommissoriet og udpegede de væsentligste opgaver, som aftagerpanelet skal 
beskæftige sig med. Der er lige vedtaget en ny studieordning for BA-uddannelsen i historie, og i 
den kommende tid skal også KA-uddannelsen revideres. Begge studieordninger har fokus på 
digitalisering og employability, samtidig med at de studerende skal blive bedre til at sætte ord 
på deres både generelt akademiske og specifikke historiefaglige kompetencer.  
 

 4. ’Kaffepause’ – gerne med åben skærm/mikrofon (15:00-15:15) 

      
5. Arbejdsmarkedet og historikerne: Udfordringer og employability Oplæg og diskussion v. lektor 
Marianne Rostgaard (15:15–15:45) 

 
- MR gav et kort oplæg om de hidtidige aktiviteter, som studiet har iværksat for at forbedre kan-

didaternes employability. MR understregede nødvendigheden i at ramme den rette balance 
mellem oparbejdelsen af akademiske og specifikke historikerkompetencer, og at få de stude-
rende og kandidaterne til at tænke kreativt i fh.t. ’oversættelsen’ af sådanne kompetencer til et 
arbejdsmarked som i et vist omfang er fremmed overfor netop disse. Vores studerende skal 
blive bedre til at kommunikere, hvad de har af kompetencer og hvad man lærer på historiestu-
diet. Dertil skal vi kigge på vores uddannelse og se, om der er noget, vi skal ændre på. Fx at vi 
skal have digital historie ind. Vi skal lære de studerende at blive mere bevidste om de bredere 
generalistkompetencer, så de faktisk kan bringe dem i anvendelse i problem- og opgaveløs-
ningsøjemed. Hvordan får vi studerende til at blive mere bevidste om det? Der er kompetence-
mål i hvert modul og semester i studieordningen, men måske har man ikke taget dem så alvor-
ligt, som man burde. En af metoderne er en portfoliomodel, hvor de studerende tvinges til at 
reflektere over de kompetencer, de har erhvervet sig. Hvordan får man studerende til at tænke 
mere innovativt og entreprenant? Det handler om at bringe de analytiske kompetencer i spil på 
en anden måde. Der er i akademiske sammenhænge ofte en tendens til at sige, at nu har vi la-
vet en fin analyse og så er det op til andre at bruge den til noget. Det skal vi gøre op med og 
forsøge at tage et skridtet videre ind i selve problemløsningen. Beskæftigelsestallene vil ikke 
umiddelbart komme til at se pænere ud. Det tager nok op til 5 år, før man kan se resultater, og 
det håber vi, at vores uddannelsessystem har forståelse og tålmodighed over for. Og tallene er 
i et vist omfang med os. Antallet af færdige humanister toppede i 2016, men det er faldet med 
30% fra 2013 til 2019. Fra kandidateksamen til første job er den vigtigste og hårdeste overgang, 
og måske skal vi sætte mere konkret ind her. 

- TKN tilføjede, at udover de curriculære aktiviteter, som er omfattet af en studieordning, så 
gennemfører studiet også frivillige aktiviteter med fokus på arbejdsmarkedet, ek.vis. udslus-
ningsaktiviteter såsom Karrieredag. Vi vil gerne bruge aftagerpanelet til at gøre mere på dette 
område. 

 
Kommentarer fra panelet: 
- NH efterspørger analyser af hvilke tiltag, der virker bedst, og hvor historikere oftest finder ar-

bejder. TKN og MR svarer, at det fines der endnu ikke data på.  
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- IS: Historiefaget har faktisk et arbejdsmarked, hvilket ikke glder alle humanistiske uddannelser. 
Finder portfolioideen rigtig god. Synes historie AAU uddanner dygtige folk, der skriver gode an-
søgninger. Det med at putte helt fremmede elementer ind i et fag som historie, vil hun også 
fraråde. Det er meget stærkere at opfordre de studerende til selv at opsøge tilføjelser til deres 
uddannelse. Man skal selv kunne skabe sit arbejde og se sig selv i de rette kontekster. En histo-
riker skal kunne arbejde med digitale kilder, man kommer næsten ind i de mundtlige kilder, og 
de kunne være interessant, hvis en historiker kunne det. 

- MM: roser overvejelser omkring digitalisering. Hvis hun tænker på, hvad en historiker kan, så 
handler det om ens metodesikkerhed. Hvis man kan udvide den pallette, vil det være rigtig 
godt. Skal man have ekstra elementer inkluderet i uddannelsen eller skal det være op til de stu-
derende? Det er også godt at give sig i kast med noget, der adskiller sig fra mængden. Det her 
med kompetencemål: Fornemt mål at det skal have mere kærlighed også i lærergruppen. 
Kunne godt være nysgerrig på, hvilken øvelse det kræver fra lærergruppen. Hvordan kan det 
blive en tydelig og aktiv del af undervisningen? TKN tilføjer at det sidste er en udfordring, da de 
skal lære et nyt sprog og en ny måde at reflektere over det på. Det er ikke nok med gæstefore-
læsninger om kompetencer, underviserne skal bringes i stand til at lære refleksionskompeten-
cen fra sig. 

- JKF: Det er nemt at falde i fælden, at man bare skal have nye kompetencer. Oplever at kandida-
ter ofte er forvirrede. De kan mange ting, men mangler nogle gange troen på, at de kan det. 
Man skal passe på med at smide flere kompetencer og færdigheder ind. Hellere en skærpelse 
af de kompetencer de har og metodesikkerhed.  

- LJ: Gode ting, der fokuseres på. Advarer også mod nye kompetencer. I forhold til gymnasieom-
rådet: Ingen 1-faglig historiekandidat har chance for at komme ud at undervise. Studerende 
bør kombinere historie med fag, der ikke er overrendte, såsom oldtidskundskab eller tysk. 

- JT: Erfaring fra arkivverdenen er, at kandidater (til job eller i praktik) har rigtig meget, de skal 
lære. Der er mange ting, de ikke kan i forvejen, såsom formidling og organisering. Man skal ikke 
lave det om til et helt andet fag, men det kunne være fint at lære de studerende hjælpediscipli-
ner såsom brugen af Word og regneark. Kan også godt genkende, at kandidaterne er forvirrede 
over, hvad de egentlig kan. Den klare selvforståelse mangler en smule. Rigtig mange af de folk, 
der kommer til arkivverdenen beskæftiger sig ikke kun med at bruge IT-systemer, men også at 
skabe dem. Innovation er vigtigt. Man skal kunne formidle, organisere og strukturere, og de er 
ikke uforenelige med historieuddannelsen. MR tilføjer: Vi har overvejet at inkludere brugen af 
Excel-ark. TKN: En del af den fremtidige bedømmelse i digitalhistorie vil også blive det at skabe 
digitale løsninger, men vi skal ikke uddanne programmører.  

- MØC: Noget der kan gøres i fh.t. de studerende og organisationens arbejde er fx omdømme. 
Hvad nu hvis underviserne hjalp til med at belyse, hvad man kan som studerende? Omdømme-
beskrivelser kan nå endnu bredere. Mange andre studier arbejder meget mere intensivt med 
praktikpladser, hvilket hjælper studerende til en nemmere vej ind på arbejdsmarkedet. TKN: 
Omkring Aalborg er der ikke mange akademisk relevante studenterjobs. Det bokser stort set 
alle organer på AAU med. Der er i øjeblikket projekter der forsøger at imødegå problemet, men 
det er en kamp, der dog har meget fokus. Omdømmeundersøgelse viser, at projektledelse og 
PBL-elementet er trængt, og det skal derfor genopfindes. 

- LPV: I forbindelse med de nye studieordninger skal man huske at tage sig selv alvorligt. Digitali-
sering er rigtig godt og rigtig vigtigt. Mange af eleverne er meget digitaliserede i forvejen. Prak-
tik: Det kunne være fint, hvis studerende tilbød sig selv som gæsteundervisere, hvor de kom og 
fortalte om fx middelalderen. Har jeg haft en praktikant ude, som har gjort det godt, vil jeg 
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gerne bruge den studerende i min undervisning og lægge et godt ord ind for den studerende, 
hvis en stilling skulle dukke op. 

- MM: Der er noget omkring faglig identitet blandt historikere, særligt fra AAU, som også er vig-
tigt. 

- JT: Der er en fare i digital dovenskab blandt unge. Vi skal holde fast i, hvad der er vigtigt for hi-
storikere, fx kildekritik, det er helt centralt for faget. 

- HT: Kandidater kan virke forvirrede og usikre. Én ting er mangel på praktik og akademikerjobs, 
men det kunne også være godt med jobs undervejs af helt anden art, hvor de kunne blive mere 
bevidste om, hvad de kan. Det får de gennem praktik, og det ville man også kunne få med jobs, 
som måske ikke umiddelbart virker studierelevante. TKN tilføjer: Usikkerheden kommer nok 
også af, at der er så mange krav om, hvad de skal kunne.  

- YC: Projektstyring og ledelse er vigtigt. Modulerne om arkivsystemer og arkivstruktur på KA-
uddannelsen har været meget teoretiske, og det kunne være godt med kendskab til indtastning 
og mere håndgribelige elementer i forelæsninger. Indblik og kendskab er vigtige i forbindelse 
med jobopslag, så de kan skrive, at de ved hvordan systemer hænger sammen. Som akademi-
ker kan man strukturere indhold. TKN tilføjer: I år har vi lavet en linkedIn-profil på statskund-
skab og historie, som videredeler stillingsopslag. Content manegement er vigtigt, og noget hi-
storikere kan varetage.     

 

 

6. Næste møde: dato og indhold – og tak for i dag (15:45–16:00) 

- TKN takkede for den livlige diskussion undervejs. Panelet enedes om 2 årlige møder. Næste 
møde – forhåbentligt fysisk, men der vil være mulighed for digital deltagelse – vil være enten 
29. oktober eller 5. november. Der udsendes doodle sm.m. referatet. TKN udfærdiger dagsor-
den. Et af punkterne vil være en mere konkret diskussion af aftagerpanelets mulige roller i fh.t. 
employability. 

- Efter mødet: JTH har tilsendt nedenstående bemærkninger, da han måtte forlade mødet un-
dervejs. 

- Jeg var nødt til at smutte helt ufrivilligt, da Zoom på mobilen dræner batteriet hurtigere end jeg tro-
ede 😀😀 Men mine input til et par hurtige sejre, som i sig selv har en effekt (.. og som også kunne give 
lidt arbejdsro til det lange seje træk): 

- > Mentorordning: Skab relevante match mellem nuværende kandidatstuderende og tidligere stude-
rende (nu i job) med det sigte at klæde de studerende på ift. at træde ind på arbejdsmarkedet på 
skræddersyet vis. Hvis I kan få 14 personer til at mødes og tale med hinanden i et aftagerpanel, så tror 
jeg også, at I kan finde gode folk som vil øse ud af deres egne erfaringer og spare nuværende stude-
rende for at lave de samme fejl, som man selv har lavet. I sidste ende kan en mentor også fungere som 
reference, når det første job skal landes.  

- > Testimonials: Vi var samlet en gruppe i dag, som alle bestrider spændende jobs i forskellige sektorer. 
Og udover karrieredagen, så kan vi - og andre som os - aktiveres mere aktivt ift. at rekruttere stude-
rende og hjælpe nuværende studerende i job. Videoer, workshops. Der er mange muligheder.  

- > Fokus på erhvervserfaring og praktik: I de stillinger jeg har haft, hvor jeg har ansat folk, så er karakte-
rerne det sidste jeg har kigget på. Og det har også altid været irrelevant i de stillinger, jeg selv er blevet 
ansat i. Men at jeg allerede under mit studie havde relevante studiejobs og praktikperioder betød til 
gengæld alt. Så hvordan kan AAU hjælpe de studerende i job/give dem praktisk erfaring i at være en 
del af en arbejdsplads? Måske der skulle laves et samarbejde med forskellige virksomheder og instituti-
oner? 
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- > Jobsøgnings-værktøjskassen: CV-workshops, elevatortaler... scenarietræning i at være til samtale. Alt 
det som det kræver at komme i job, kunne man godt lave workshops om (evt. koblet på mentorer og 
eller testimonial-personer. 

- Venlig hilsen, Jørgen  
 

 
 
 

 

 

 

For referatet 

Camilla Bøgeskov Larsen, studievejleder 

Torben K. Nielsen, studienævnsformand 
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