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Semesterbeskrivelse for 8. Semester. Foråret 2022 
   Almen Historie, 8. semester  

Oplysninger om semesteret   
Skole: Politik og Samfund 
Studienævn: Historie  
Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet 
(december 2020).   



Semesterets temaramme   

8. semester består af en række specialiseringer:  

1. Informationsforvaltning  
Den overordnede temaramme er relationer mellem registrering og tilgængeliggørelse samt formidling af 
kulturarv. Det afspejles i indholdet for semesterets moduler: Arkiver og informationsstrukturer (Modul D2) og 
Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E).   

Modul D2 fokuserer således på at give de studerende viden og forståelse for informationshåndtering, 
registrering og tilgængeliggørelse. Det vil sige hvordan man registrerer/gemmer information på en måde, 
som sikrer hurtig genfinding og udnyttelse af den information, et dokument indeholder. Arkivbeskrivelser, 
metadata, tilgængeliggørelse af e-arkivalier og retrodigitaliserede arkiver er således centrale elementer i 
modulet. Modulet munder ud i en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal demonstrere viden om og 
forståelse af centrale teorier, metoder og praksisser indenfor informationshåndtering, registrering og 
tilgængeliggørelse.  

Modul E sigter imod at give de studerende redskaber til at analysere og udvikle strategier for formidling og 
kommunikation af arkivalsk kulturarv. Kurset indeholder således en række tematisk og kronologisk 
forskellige eksempler på formidling af kulturarv, som den praktiseres på museer og arkiver i Danmark. 
Modulet afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere formidling af materiel og 
skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvsformidling.  

Semesterets 3. modul Projekt i informationsforvaltning (Modul F2) samler trådene fra de øvrige moduler samt 
fra Arkivsystemer og –processer (Modul C2) fra 7. semester, idet,der tematisk kan vælges problemstillinger fra 
alle 3 moduler i udarbejdelsen af en projektrapport (gerne udarbejdet i gruppe med andre). De studerende 
kan således vælge hvorvidt projektet skal behandle eksempelvis arkivdannelse, bevaring og kassation eller 
informationshåndtering, registrering og tilgængeliggørelse samt kulturhistoriske formidlingspraksisser. 
Projektet udarbejdes under vejledning.  
Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten.  

2. Kulturarvsformidling:  
Den overordnede temaramme er bevaring og formidling af kulturarv. På dette semester er der særligt fokus 
på formidling. Det afspejles i indholdet for semesterets moduler: Museal kommunikation (Modul D1),   
Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E) og Projekt i kulturarvsformidling (Modul F1) . 

Modul D1 fokuserer på museumsinstitutionen og dens udstillinger Den studerende lærer at ’læse’ museale 
udstillinger ud fra forskellige optikker. Forskellige kommunikationsformer og –medier præsenteres og 
diskuteres. Desuden diskuteres forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem 
oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse, og hvordan dette forhold forløses i praksis. Modulet  

afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere en given udstillingspraksis med 
udgangspunkt i teorier og metoder relateret til museal kommunikation.   

Modul E sigter imod at give de studerende redskaber til at analysere og udvikle strategier for formidling og 
kommunikation af museal og arkivalsk kulturarv. Kurset indeholder således en række tematisk og 
kronologisk forskellige eksempler på formidling af kulturarv, som den praktiseres på museer og arkiver i 



Danmark. Modulet afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere formidling af 
materiel og skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvsformidling.  

Semesterets 3. modul Projekt i Kulturarvsformidling (Modul F1) samler trådene fra semestrets øvrige 
moduler samt fra Museal Kultur (Modul C1) fra 7. semester. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal 
udformes med baggrund i de foregående modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have 
form af en udstilling, en foredragsrække, digital formidling, en film, én eller flere kronikker el.lign. Projektet 
udarbejdes under vejledning og projektet diskuteres løbende på workshops/statusseminarer. Modulet 
afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten.  
  

3. Almen historie:  

Den overordnede temaramme er fordybelse og selvstændigt analysearbejde med historiske kilder. Der sigtes 
mod at øve den studerende i at frembringe ny historisk viden ved brug af fagets metoder og teorier. Det 
afspejles i indholdet for semesterets moduler: Modul I: Projekt og Modul J: Kildeanalyse.   

Modul I knytter den studerende til en af studiets to forskningsenheder (CEPS og CHI). Det faglige indhold 
aftales med vejleder og arbejdet munder ud i en videnskabelig artikel, der publiceres i et forskningstidsskrift 
eller på hjemmesiden for CEPS eller CHI. Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet.  

Modul J fokuserer på at øve den studerende i at vurdere, vælge og anvende kilder i forhold til en given 
problemstilling. Ydermere kan den studerende reflektere metodisk over egen kildeudnyttelse. Formålet 
med dette modul er at støtte den studerendes arbejde med kilderne i modul I. Der lægges vægt på diskussion 
af kildegrundlag, -typer, -udvælgelse og -udnyttelse.  
  
Både Modul I og J sigter overordnet mod en specialisering inden for et bestemt historisk område. Den 
studerende kan følge undervisningsudbud i moderne eller før-moderne historie og arbejdet med kilder og 
videnskabelig artikel diskuteres i workshops, der arrangeres af den enkelte forskningsenhed.  
  

4. Selvvalgt specialisering:  
  
Den studerende sammensætter et særligt forløb, evt. på en anden uddannelsesinstitution, der godkendes af 
Studienævn for Historie.  

 

Semesterets organisering og forløb   

Semesterets undervisning forløber som følger:   

1. Informationsforvaltning  

Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E):  
  
Undervisningen består af 8-10 seminarer, der både vil tage form af forelæsninger samt øvelsesopgaver. Den 
studerende skal herudover læse pensumlitteraturen som udgør ca. 1000 sider og som danner grundlag for 
besvarelse af den individuelle ugeopgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

  
 



 

2. Kulturarvsformidling:  

Museal kommunikation (Modul D1):  
Undervisningen i dette modul består af en række seminarer af 2 eller 4 timers varighed. Desuden skal den 
studerende forberede sig til seminarerne ved at læse pensumlitteraturen på ca. 1000 sider, som også danner 
grundlag for besvarelse af ugeopgaven, der besvares individuelt og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

  

Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E):  
  

Undervisningen består af en række seminarer, der både vil tage form af forelæsninger samt øvelsesopgaver. 
Den studerende skal herudover læse pensumlitteraturen som udgør ca. 1000 sider og som danner grundlag 
for besvarelse af den individuelle ugeopgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.  
  
Projekt i kulturarvsformidling (Modul F1):  
  
Undervisningen i dette modul består af projektskrivning under vejledning. Det fortløbende arbejde 
præsenteres og diskuteres desuden på workshops/statusseminarer. Projektet kan fokusere på et eller flere 
genstandsfelter inden fra undervisningen på 7.-8. semester. Pensum udgøres af den litteratur, den studerende 
anvender i projektet (800-1000 sider) og danner sammen med projektet grundlag for den mundtlige 
eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

  

3. Almen historie:   

Se under temaramme.  

  

4. Selvvalgt specialisering:   
Varierende alt efter den studerendes valg.  



Semesterkoordinator og sekretariatsdækning   
Undervisere:  
  
Modul D1: Line Vestergaard Knudsen (vestergaard@dps.aau.dk)   
  
Modul F1: Poul Duedahl 

Modul E:  Line Vestergaard Knudsen (vestergaard@dps.aau.dk), Poul Duedahl (pduedahl@dps.aau.dk) ;iBente 
Jensen, Aalborg Stadsarkiv 

Kandidatkoordinator: Marianne Rostgaard (rostgard@dps.aau.dk) 
 
Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@id.aau.dk)   

  
  
  
  
  

Kulturarvsformidling  

Modul D1: Museal kommunikation:  

udstilling og formidling  

Kursusbeskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  
Museal kommunikation: Udstilling og formidling  
  
10 ECTS  

mailto:pduedahl@dps.aau.dk


Placering   
  

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling  

8. semester   

Kursusansvarlig  
  
Line Vestergaard Knudsen  

Underviser  
  
Line Vestergaard Knudsen  

Undervisningssprog  
  
Dansk  

Mål  
  

Læringsmål:  
  
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:  
  

- ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker,  

- identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes i anvendelse 
i museal formidling, i forhold til bestemte målgrupper,  

- - diskutere forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og 
samfundsmæssig dannelse og kritisk vurdere, hvordan dette forhold forløses i praksis.  

- anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd  

 

Undervisningens organisering  
  
Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, oplæg fra studerende og praktiske øvelser.  

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre   
 
Det overordnede fokus for dette kursus er museet og dets formidling gennem udstillingsmedie. Modulerne C1 
og A har introduceret til centrale begreber, lovmæssige betingelser og historiske omstændigheder der gælder 
for museer og kulturarv. Den studerende lærer nu at analysere og fortolke museets primære formidlingsform, 



nemlig udstillinger, ud fra forskellige optikker. Forskellige kurateringsprincipper samt kommunikationsformer 
og –medier præsenteres og diskuteres. Desuden diskuteres forskellige former for museal kommunikation i 
krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse, og hvordan dette forhold forløses i 
praksis.   

Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende  
  

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet.  

Konfrontationstimer: 28 timer (7 lektioner à 4 timer)  
 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
  
Se de enkelte kursusgange.  
 
 
 

Eksamen  
  

Vurderingskriterier:  
  
Målopfyldelse til karakteren 12:   
Den studerende kan ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker.   
Den studerende kan identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes 
i anvendelse i en udstillingssammenhæng, i forhold til bestemte målgrupper,   
Den studerende kan diskutere forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem 
oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse og kritisk vurdere, hvordan dette forhold forløses i praksis.   
  
Målopfyldelse til karakteren 02:   
Den studerende kan identificere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes i anvendelse i 
en udstillingssammenhæng, i forhold til bestemte målgrupper.   
Den studerende kan demonstrere viden om forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem 
oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse.  
  
Prøveform:   
  

Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt, og som kan forudsætte et besøg på et museum.  

Opgavens omfang: Max. 12 normalsider.  

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

  



Modul F1: Projekt i 
kulturarvsformidling  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  
Projekt i kulturarvsformidling  
  
10 ECTS  

Placering   
  

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling  

8. semester   

Kursusansvarlig  
  
Poul Duedahl 

Underviser  
  
Poul Duedahl 

Undervisningssprog  
  
Dansk  



Mål  
  
Den studerende kan realisere et praktisk projekt i kulturarvsformidling.  
  

Læringsmål:  
  
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:  
  

- demonstrere viden om kulturarvsformidling,  

- igangsætte og realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme,  

- diskutere, argumentere for og evaluere projektets valg af kommunikationsstrategi,  

- diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og 
kulturelle forhold i nutiden,  

- -formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.   

Undervisningens organisering  
  
Projektarbejde, statusseminarer inkl. Afleveringsopgaver og vejledning.  
  

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre   
  
I dette semester realiseres projektet i kulturarvsformidling, skitseret i modul F0: Forprojekt i 
kulturarvsformidling. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal udformes med baggrund i de foregående 
modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have form af en udstilling, et foredrag, digital 
formidling, en film, én eller flere kronikker, en byvandring el. lign.   
  

Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende.  
  

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point)  

Konfrontationstimer: 8 timer (2 statusseminarer à 4 timer) samt 2-3 timers vejledning pr. projekt.  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
  
Pensum udgøres af relevant kommunikationsteoretisk og museologisk litteratur samt litteratur om tidligere 
formidlinger af dette eller lignende historiske genstandsfelter (ca. 1.000 sider).  

De studerende finder selv relevant litteratur og kildematerialer i henhold til de enkelte projekter.  



Eksamen  
  
Vurderingskriterier:  
  
Målopfyldelse til karakteren 12:   
Den studerende kan igangsætte og realisere et teoretisk og metodisk reflekteret projekt i kulturarvsformidling 
inden for en given tidsramme.   
Den studerende kan diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, 
politiske og kulturelle forhold i nutiden.   
Den studerende kan argumentere for og reflektere over den valgte kommunikationsstrategi samt kritisk 
diskutere de kommunikationsstrategiske perspektiver, der ligger til grund for projektet.   
  
Den studerende kan kritisk evaluere og vurdere projektets kommunikationsplanlægning og – strategi på 
baggrund af erfaringer fra projektprocessen.   
Den studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget, på en klar og præcis 
måde.   
  
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan diskutere og reflektere over den 
kommunikationsstrategi, der er valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan 
diskutere og reflektere over hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og 
præcist sprog.   
  
Målopfyldelse til karakteren 02:   
Den studerende kan realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme.   
Den studerende kan gøre rede for den tolkning af fortiden, der er gjort til genstand for formidling, og for  
projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden,  Den 
studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.   
  
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan redegøre for den kommunikationsstrategi, 
der er valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan redegøre for hovedlinjerne i 
pensum. Den studerende kan beskrive eget projekt i et forståeligt sprog.  
  

 
Prøveform:   
  

Mundtlig fremlæggelse af kulturarvsformidlingsprojektet. Evalueringen tager udgangspunkt i en 
dokumentation af projektet og en skriftlig rapport, som blandt andet skal indeholde en redegørelse for de 
teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag kulturarvsformidlingsprojektet, herunder den valgte 
kommunikationsstrategi. Rapporten skal endvidere indeholde en kort sammenfatning af den historisk-faglige 
baggrund i projektet (som er blevet udfoldet i Modul F0: Projekt i kulturarvsformidling i det foregående 
semester). Hvis projektet er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel 
bedømmelse af den mundtlige præstation. Projekt kan også udarbejdes individuelt med individuel 
eksamination.  

Omfang af den skriftlige rapport: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 normalsider for 2 studerende og 
40 normalsider for 3 studerende. Projektrapporten fra modul F0 vedlægges som bilag.  

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende og 60 
minutter for 3 studerende.  



Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i 
kulturarvsformidlingsprojektet og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation lægges vægt på evne til 
formidling til én eller flere brugergrupper.  

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

 

Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende  
  

Forventninger om den konkrete udmøntning af kursets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af 

konfrontationstimer, læsning af pensum, øvelsesarbejde, eventuel eksamensforberedelse og –deltagelse. 10 

ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point)  

Konfrontationstimer: 18 timer  

Læsning forud for kursusgangene: 253 timer (typisk vil 50 sider pr. kursusgang være forventeligt. Man vil 
(afhængigt at sværhedsgraden) typisk kunne læse 50 sider på 5 timer (læsehastighed: 10 sider i timen).   

Øvelsesarbejde: 5 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver)  

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 37 timer (bunden, 7-dages, skriftlig eksamen)  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
  
Findes beskrevet under de enkelte kursusgange i moodle.  

Eksamen  

Vurderingskriterier:  
Målopfyldelse til karakteren 12:   
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for centrale teorier, metoder og praksisser inden for 
informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse for analoge og digitale 
arkiver samt relatere stoffet til international forskning og/eller praksis.   
  
Den studerende kan kritisk vurdere og tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, 
anvendelse og tilgængeliggørelse og komme med nye løsningsmodeller   
Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets  

konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og 
noteapparat.   
  
Målopfyldelse til karakteren 02:   
Den studerende kan gøre rede for centrale teorier, metoder og praksisser inden for informationshåndtering, 
registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse for både analoge og digitale arkiver samt relatere 
stoffet til international forskning og/eller praksis.   
  
Den studerende kan tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, anvendelse og 
tilgængeliggørelse.   



Den studerende kan udforme en besvarelse (ugeopgaven) i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets 
konventioner i form af noter og litteraturliste.  

Prøve:  
Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt.  

Opgavens omfang: max 12 normalsider  

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen  
 

Modul E: Kulturhistoriske 
formidlingspraksisser  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  
Modul E: Kulturhistoriske formidlingspraksisser   
  
10 ECTS  

Placering   
  
Historie   
  
8. Semester  

Kursusansvarlige 
  
Poul Duedahl og Line Vestergaard Knudsen   

Undervisere  
  
Poul Duedahl, Line Vestergaard Knudsen og Bente Jensen (Aalborg Stadsarkiv)  

Undervisningssprog  
  
Dansk   
 



Mål  

Den studerende kan analysere og udvikle strategier for formidling og kommunikation af museal og arkivalsk 
kulturarv på analoge og digitale platforme.  

Læringsmål:  
  
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:  
  

- demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis, 

- udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere 
brugergrupper.   

- analysere formidling af kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvs- og arkivformidling  

- analysere brugerinddragelsesmetoder  

- udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere 
brugergrupper.   

Undervisningens organisering  
Seminarer, hvor det teoretiske og metodiske stof diskuteres, og praktiske øvelser, hvor forskellige 
kulturarvspraksisser analyseres og praktiseres.   

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre   
  
Kurset indeholder en række tematiske og kronologiske eksempler på formidling af kulturarv, som den 
praktiseres på museer og arkiver i Danmark og i udlandet. Eksemplerne diskuteres med udgangspunkt i 
teorier om kulturarvs- og arkivformidling og generelle teorier om hvilke elementer, der indgår i formidling 
med forskelligt sigte (læring, underholdning, oplevelse). I kurset diskuteres også, hvordan potentialerne i 
digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af såvel arkivmateriale som materiel og 
immateriel kulturarv kan realiseres både for sig eller i en kommunikationsstrategi sammen med analoge 
medier. Der lægges vægt på at diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser. Kurset 
indeholder endvidere teorier og eksempler på brugerinddragelse. Praktiske øvelser i at kommunikere med 
og/eller formidle til forskellige grupper af brugere (publikum) indgår i kurset.  



Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 700 sider. Hertil kommer den litteratur, 
den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 1.100 sider, samt ikke-skriftligt materiale.  
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende.  
  

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point)  

  

Konfrontationstimer: 8 kursusgange af 4 timer = 32 timer  

Læsning forud for kursusgangene: 188 timer  

Øvelsesarbejde: 12 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver)  

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 50 timer (forberedelse/synopsis = 13 timer og ugeeksamen = 37 
timer)  

  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
  

Se under de enkelte kursusgange.  

Eksamen  
  

Vurderingskriterier:  
  
Målopfyldelse til karakteren 12:   
Den studerende kan analysere formidling af materiel og skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om 
kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan analysere crowdsourcing og brugerinddragelses metoder. 
Den studerende kan anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd. Den studerende 
kan udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere 
brugergrupper.   
  
Målopfyldelse til karakteren 02:   
Den studerende kan gøre rede for teorier om kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan gøre rede 
for crowdsourcing og brugerinddragelses metoder. Den studerende kan gøre rede for metoder til at indsamle  

viden om og analysere brugeradfærd. Den studerende kan gøre rede for kommunikationsstrategier for 
formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere brugergrupper.   
 
Prøveform:   
  



Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum. Omfang: Max. 15 
normalsider inklusive litteraturliste.  
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

  
 Den studerende kan igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.   

Den studerende kan udforme en besvarelse (projektrapporten) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.   

  

b) Kulturhistoriske formidlingspraksisser   

Den studerende kan beskrive potentialer i digitalisering og digital formidling samt anvendelse af den 
arkivalske kulturarv   

Den studerende kan gøre rede for formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i 
organisationen   

Den studerende kan udarbejde begrundet forslag til nye formidlingsformer eller kommunikationsstrategier  

Den studerende kan igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.   

Den studerende kan udforme en besvarelse (projektrapporten) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.  

  

Prøve:  
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.  

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i 
projektrapporten og 2) en eksamination.  

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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