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Velkomst og frokost v. studienævnsformand Torben Kjersgaard Nielsen (12:00–13:00) 
 
Aftagerpanelet bydes velkommen til det første fysiske møde i det konstituerede aftagerpanel 2021. 
TKN introducerer dagsorden for dagens møde, hvor der først og fremmest er fokus på Historiestu-
diet og studiets studenteraktiviteter. TKN inviterer i samme ombæring aftagerpanelet til løbende at 
byde ind med egne erfaringer og input. Afslutningsvis på mødet giver BP og PD et oplæg hver, 
hvor de gennemgår, hvad der sker på det forskningsmæssige felt på hhv. Historiestudiet og Histo-
rie som forskningsområde. 
 

1. Nyt fra Institut for Politik og Samfund  
Oplæg og diskussion v. studieleder Jan Holm Ingemann 

 
JHI orienterer aftagerpanelet om, hvad der har optaget instituttet (DPS) og fortsat arbejdes på si-
den sidste aftagerpanelmøde.  

Nyt kvalitetssikringssystem 



 

På DPS har man udtænkt et nyt kvalitetssikringssystem, som uddannelserne nu er i gang med at 
implementere efter princippet, at vi asfalterer, mens vi kører. Behovet for at nytænke eksisterende 
kvalitetssikringssystem kommer sig af, at erfaringen er, at brugen af kvantitative surveys ikke giver 
et tilstrækkeligt grundlag for løbende kvalitetssikring. Vi oplever en gennemgående lav svarprocent 
på vores surveys og er udfordrede af, at vores evaluering per default altid er bagudrettet. Dette be-
tyder helt konkret, at studierne ikke kan handle proaktivt og fremadrettet under afvikling af seme-
steret, når informationen ikke kommer betids i forhold til at korrigere og forbedre. Det bagudrettede 
perspektiv har den yderligere negative effekt, at de studerende ikke oplever, at deres evalueringer 
har en effekt på deres forhold, hvilket igen yderligere er demotiverende i forhold til de studerendes 
lyst til at bidrage i evalueringsprocessen. Man har fra instituttets side valgt at forsøge forskellige 
tiltag for at højne svarprocenten. De to studenterorganisationer HIF og POLIS er blevet brugt til at 
forsøge at højne svarprocenten gennem konkurrencer, men uden mærkbar effekt. 
 
Det nye kvalitetssystem er derfor tænkt som en løbende kvalitativ evaluering igennem semesteret, 
hvor der sker prompte tilbagemelding til studienævnet, således dette om fornødent kan reagere. 
Man er forpligtet til en kvantitativ evaluering og i accept af, at den kvantitative evaluering er en del 
af evalueringsproceduren, så har vi på DPS valgt at lade den udmøntes i en semesterevaluering, 
hvor man inkluderer en evaluering af eksamen og samtidig arbejder på at højne de studerendes 
motivation for at svare. Det vil sige, at de ordinære helstudier kun modtager en kvantitativ survey 
en gang per semester. I det nye kvalitetssikringssystem er studierne forpligtet til at mødes fysisk 
med de studerende tre gange per semester på FU møder. På disse møder får studiet direkte infor-
mation fra de studerende, om hvordan det er gået med semestret indtil nu og om der er noget, som 
man på studiet skal være særligt OBS på. Instituttet anbefaler studierne at afvikle første FU møde 
direkte efter en ferie (sommerferie/juleferie) og sammen med de studerende evaluere og gen-
nemgå semesterevalueringen og bruge lejligheden til at diskutere, hvordan det forrige semester 
gik. Hermed får man også naturligt fulgt op på evalueringen af eksamenerne, eksamensform mm. 
På FU møderne er der således fokus på, om der på studierne er noget, som der skal tages aktivt 
hånd om og hvad studiet fremadrettet skal være OBS på. Den åbne dialog er desuden en motivati-
onsfaktor samtidig med, at de studerende oplever, at deres evaluering har effekt. Studienævnet 
skal indhente referat fra disse møder, så der er mulighed for at handle aktivt på flere planer i orga-
nisationen.  

Kommende institutionsakkreditering på AAU 

I den kommende institutionsakkreditering på AAU vil fokus være på, hvordan vi arbejder med vores 
kvalitetssikringsprocedurer i praksis, hvorfor referater fra aftagerpanel og studienævn indgår og 
derfor har høj prioritet på AAU. Pt. foregår forberedelsen til institutionsakkreditering ved, at studie-
ledere bytter studienævnsreferater med fokus på sammenhæng og kontinuitet i kvalitetssikrings 
øjemed. 

Optag efteråret 2022 

Sidste år forventede vi at få et mindre optag grundet corona, hvilket ikke var tilfældet. Dog ser vi i 
år, at optaget er for nedadgående. På Historie er der et lille, men ikke problematisk fald i optaget. 
Det betyder dog for Historie, at man ikke kan arbejde med det kvalitetsmæssige grundlag for 
hvem, der optages med henblik på at reducere frafaldsprocenten på studiet.  

Digitaliseringsstudierne oplever en halvering i optag på BA uddannelsen. Vi har en begrundet mis-
tanke om, at titlen Bachelor i information og digitalisering ikke appellerer, når de studerende står 



 

for at vælge deres BA. DPS overvejer skift af uddannelsens titel og gennemgå/opdatere indholdet, 
så det bliver mere tillokkende. 

Politik og administrationsuddannelserne oplever også en reduktion på 40%. Det lave optag på Poli-
tik og Administration skal ses i sammenhæng med, at Aarhus Universitet har optaget alle deres 
førsteprioriteter, hvor Aalborg Universitet har været anden prioritet. Tidligere har AAU kunnet fylde 
studiepladserne placeret som anden prioritet, men ikke i år. Vi skal derfor stadig have en strategi 
for, hvordan AAU bliver de studerendes førsteprioritet. Vi arbejder med titelskifte, så vores kandi-
dater fremadrettet kan få samme titel, som de kan få i Aarhus, fordi det kan have afgørende betyd-
ning for studievalg. Demografisk kan vi ikke gøre så meget.  

I forhold til samfundsfag er det overraskende, at optaget de seneste år har været så godt. Gymna-
siesektoren har været i den situation, at antallet af gymnasielærer er blevet reduceret med over 
10% igennem de sidste 12 år. Samtidig har vi på AAU haft en del tompladsstuderende, som har 
givet to-faglige gymnasielærere mulighed for at tage et deltidsstudie og blive 3-faglige. Det gør det 
endnu sværere for vores nye kandidater at få job i gymnasieskolen. For at booste vores studeren-
des jobmuligheder arbejder vi på at ændre opfattelsen af, hvad en uddannelse i samfundsfag kan 
bruges til – udover på gymnasierne. Vi ved, at studerende, der har Samfundsfag som centralt fag 
typisk kommer i arbejde i konsulentbranchen grundet deres kompetencer inden for analytisk ar-
bejde. Danske Bank har f.eks. meldt tilbage, at løsningen på problemer med hvidvask kan komme 
fra en mere alsidig rekruttering og at man som bank med fordel kan ansætte folk med analytiske 
kompetencer inden for samfund og kultur. De har erfaret, at det ikke nytter noget kun at have bank-
folk ansat. Dette er et godt skridt på vejen til at skabe fokus på og udbrede forståelsen af fordelene 
ved at have akademikere ansat. En anden strategi, som der arbejdes på, er at øge AAUs samar-
bejde med midt-vestjyske (Skive og Ringkøbing-Skjern) og nordjyske kommuner om rekruttering af 
akademikere, da nogle vestjyske og nordjyske kommuner oplever mangel på akademisk arbejds-
kraft.    

Efteruddannelse på AAU 

DPS ser på muligheden for at genoplive Master i Informationsforvaltning i en moderniseret udgave 
inspireret af, at Aftagerpanelet har nævnt, at netop dette område får stor betydning for fremtiden. 
Desuden arbejdes der på at kombinere og lave kortere efteruddannelsesforløb med Historie, Cy-
bersecurity m.fl. I forhold til netop dette arbejde er det positivt, at Forsvaret sammen med FET har 
udvist interesse for muligheden for efteruddannelse på AAU inden for Cybersecurity, hvor Historie 
kan tilbyde med værdifuld indsigt og aktuel forskning på området.  

TKN supplerer, at man på EVU-området i forhold til uddannelsesudbud målrettet gymnasierne i 
første omgang vil undersøge, om der er efterspørgsel/økonomi på gymnasierne. 
 
JHI går direkte videre til oplægget om Alumnenetværk på Historiestudiet 2022.  

2. Alumnenetværk på Historiestudiet 2022   
Oplæg og diskussion v. studieleder Jan Holm Ingemann 

 
JHI orienterer om de planer, som er for AAUs alumne netværk. For det første er AAU langt med 
arbejdet på et CRM system, som skal bruges til at holde styr på og give overblik over AAUs alum-
nenetværk. Systemet vil kunne være med til at skab et overblik over AAUs dimittenders 



 

arbejdspladser, hvor alumne netværket med tilhørende virksomheder evt. kan bruges til virksom-
hedskontakt i forbindelse med studiepraktik. 
 
DPS ønsker at genoptage initiativet Livslang læring, hvor alumner fremadrettet vil blive inviteret en 
gang om året til faglige oplæg/opdateringer og gensyn med andre alumner.  
 
Kommentarer fra panelet: 

Opfølgning på muligheder for praktik ved AKKC 
NH følger op på aftagerpanelmødet i januar 2022, hvor der blev diskuteret muligheden for, om 
AKKC kunne tænke en eller flere historiestuderende ind i praktikforløb. NH tilbyder sammen med 
praktikansvarlige på Historiestudiet at se på konkrete muligheder for, at AKKC kan bruge 1-2 histo-
riestuderende til at kortlægge, hvad der er oprindelige nordjyske erhverv til grundlag for etablering 
af fremtidige messer/konferencer og han nævner fiskeri som eksempel. NH uddyber, at det vil 
have stor værdi for AKKC med en erhvervsundersøgelse, hvor fokus er på, hvilken kultur vi har ba-
seret Nordjylland på og hvad der er oplagt at bygge videre på, hvilket giver AKKC mulighed for at 
understøtte det nordjyske oplands behov og interesser. Hvis det lykkes på AKKC, så kan det være 
en øjenåbner for andre brancher i forhold til, hvad en historiestuderende kan bibringe af ny viden 
og kompetencer til forretningsudvikling. De praktikansvarlige på Historiestudiet er velkomne til at 
tage direkte fat i NH.  
 
TKN: Vi tager fat i Marianne Rostgaard og Line Vestergaard Knudsen, som er praktikansvarlige på 
Historiestudiet og beder dem om at etablere et møde med NH for yderligere konkretisering.   
 
BP supplerer, at der lyder til at være tale om en klassisk erhvervsundersøgelse, som historiestude-
rende med fordel vil kunne udføre. Selve rammen svarer umiddelbart til et eksisterende projekt, 
hvor man har fokus på historiestuderende som båre formidler og katalysator for nye ideer.  
 
Erfaring med projektledelse tydeliggjort på uddannelsesbevis 
 
YC udpeger kandidaternes erfaring med projektledelse som et vigtigt punkt at fremhæve og styrke 
f.eks. med et kursus på 5-10 ECTS. Især Informationsforvaltning bør indeholde projektledelse.  
Erfaring med projektledelse er yderst efterspurgt på arbejdsmarkedet, hvor konkret og håndgribelig 
erfaring er et vigtigt parameter i forhold til at styrke den enkeltes jobmuligheder. Kandidater, som er 
nye på arbejdsmarkedet, vil derfor også typisk skulle tage et kursus i projektledelse som noget af 
det første i en ansættelse. Man kan derfor styrke kandidaternes kompetenceprofil/employability 
ved, at projektledelse konkret indgår i eksamensbeviset.   
 
TKN: Vi oplever i samfundet, at projektansættelser i stadigt stigende grad benyttes som ansættel-
sesform. Grundliggende erfaring med projektledelse er en fundamental del af Aalborg modellen, 
hvor problembaseret læring (PBL) danner et helt naturligt erfaringsgrundlag for projektledelse i 
praksis. De studerende bliver trænet i ”at gøre”, men det kan være, at de mangler den refleksive 
proces. Dette set ud fra, at AAU studerende ikke kan genkende klassisk projektledelse i den måde, 
som de arbejder med PBL. I den nye STO på KA i Historie hjælper man de studerende med at 
koble PBL og deres erfaringer fra projektarbejde med den klassiske tilgang til projektledelse. Det 
kan dog sagtens være, at projektledelse på KA specialisering skal være endnu mere tydelig både 
på selve studiet og i studieordningens beskrivelse. Fremadrettet arbejder Historiestudiet på, at der 
er en samlet Kandidat i historie, hvor man kombinerer de 3 eksisterende specialiseringer. Det 
kunne godt være en mulighed at arbejde med konkretisering af projektledelse i et decideret modul, 

https://vbn.aau.dk/en/persons/109395
https://vbn.aau.dk/da/persons/135774


 

da TKN er enig i YCs analyse, at det vil styrke de studerende i deres jobsøgning at have papir på 
at kunne projektledelse.  
 
Skabe studenterjob, som styrker den studerendes uddannelsesprofil  
 
JT foreslår, at man fra studiets side arbejder på at skabe et miljø for typer af studenterjob, som 
supplerer uddannelsen, men kender ikke grundlaget for den type job. BP supplerer, at et sådant 
tiltag faktisk er et stort ønske fra de studerendes side både i forhold til at skabe netværk og jobmu-
ligheder. BP nævner som eksempel, at Limfjordsmuseet nuværende direktør startede som ulønnet 
frivillig på museet. 
 
NT ser en klar udviklingsmulighed i fagligt understøttede studiejob på projekter, hvor Historiestu-
diet aktivt støtter fagligt op omkring studerende med studiejob, som er relevant for historiestudiet.   
 
 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Praktikkoordinatorer orienteres om at tage fat i NH angående konkretisering af praktikmulighed på 
AAKC. 
 
 

3. Studenteraktiviteter på Historiestudiet 
Oplæg v. næstformand i studienævnet Helena Johansen 

 
TKN præsenterer HJO, som både er næstformand i studienævnet for Historie.   
 
HJO beretter om de mange initiativer, som er blevet igangsat efter corona. Der arbejdes på højtryk 
for at genindvinde både det faglige og sociale efter de mange nedlukninger. HIF har i første om-
gang valgt at fokusere på at styrke de studerende socialt. I og med, at Historiestudiet er et relativt 
mindre studie, så er det muligt at skabe et studiemiljø, hvor årgangene kender hinanden på tværs 
og kan deltage i de samme arrangementer. Historiestudiets koordinatorteam laver f.eks. arrange-
menter for de nye studerende med henblik på at inkorporere de nye studerende på studiet, hvilket 
understøttes af HIF. Fra HIFs side har man bevidst valgt at holde fokus på at styrke det sociale og 
ad den vej introducere det faglige ved, at man trygt kan tale med ældre studerende omkring faglige 
problemstillinger og dermed danne grundlag for erfaringsudveksling på tværs af årgange, hvorved 
man styrker Historiestudiet som både et højt fagligt og et solidt socialt forankret studie. Nogle af de 
nye initiativer er blandt andet, at der siden oktober sidste år afvikles en fredagsbar hver 3. uge og 
der arrangeres fælles julefrokost. Festudvalget, som har været en separat enhed, er nu i gang med 
at blive inkorporeret i HIF studenterforeningen. Studenterforeningen består af en helt ny besty-
relse, hvor der til konstitueringen både var kampvalg og hvor man til bestyrelsen fik tre supplean-
ter. Dette er yderst positivt, da det vidner om engagement og interesse for at være med til at 
præge studenterforeningens initiativer og fokuspunkter.   
 
Det glæder os at kunne fortælle, at den podcast, som studienævnet støttede med udstyr og som 
blev nævnt var i pipelinen på sidste aftagerpanelmøde, snart er færdig til publicering. Podcasten 
hedder ”For at gøre en lang historie kort” og første sæson er færdigindspillet og under redigering. 
Fagbladet Tendens er ved at blive rebrandet, hvor medieplanen for en ny so-me kampagne er lagt 
for kommende periode. Tendens har et ønske om flere medlemmer og bidragsydere til bladet. 



 

 
Fremadrettet vil der også være fokus på faglighed i studenterforeningens arrangementer. Helt kon-
kret kan det nævnes, at der er arrangeret et foredrag med Vanvittig verdenshistorie d. 17. oktober. 
I foråret 2022 tog historiestudiet på planlagt studietur til Rom. Der var stor tilslutning fra de stude-
rende. Hele 40% af første studieår deltog, som tilsammen med pæn repræsentation fra de andre 
årgange og 3 undervisere gjorde studieturen til en succes både fagligt og socialt. I forlængelse af 
employability tanken arbejder studenterforeningen også med oplæg fra forskellige brancher, hvor 
historikere har fundet arbejde for netop at vise de studerende, hvad man kan blive som historiker. 
Dette kan være med til at inspirere de studerende, som helt naturligt har et stort fokus på at finde 
fagrelevante studiejobs.   
 
Kommentarer fra panelet: 

Aftagerpanelets entydige konklusion er, at relevante praktikforløb er altafgørende for employability. 

TKN: Corona har haft effekt på mange ting, som vi på flere niveauer bliver nødt til at være op-
mærksomme på. Vi har studerende, som i kølvandet på corona er dybt præget psykisk, hvorfor et 
aktivt studentermiljø betyder meget for at minimere frafald grundet problemer med almen trivsel.   

HJO uddyber, at hun også arbejder som mentor for udsatte/svage studerende. Hun nævner, at so-
cialt udfordrede studerende ofte spørger om råd til, hvordan man kommer ind i det sociale sam-
menhold og deltager i de sociale aktiviteter på studiet. 
 
  

 
Kaffepause (13:45–14:00) 

 
 

 
Mødet genoptages 

 
4. Væsentlige tendenser på det akademiske arbejdsmarked post-corona  

Input og diskussion v. Aftagerpanelet  
 
Efter kaffepausen starter mødet op med en opdatering bordet rundt i forhold til arbejdsmarkedet 
post-corona. 

LL: Med udgang i LLs erfaring fra private små og mellemstore virksomheder handler det om at 
brande sig selv som historiker. Historiestudiet kan med fordel hjælpe de studerende med at sætte 
ord på, hvad de kan med fokus på projektledelse og sociale medier.  

JT: Stadsarkivet er en del af Kulturforvaltningen, hvorfor både kultur og historie er repræsenteret i 
Stadsarkivets arbejde. Under corona nedlukningerne oplevede Stadsarkivet at kunne byde ind 
med både håb og samlingskraft. De havde bl.a. en SoMe kampagne med et initiativ, hvor alminde-
lige danskere blev inviteret til at dokumentere deres situation/oplevelser af og med corona, så man 
på Stadsarkivet kunne gemme danskernes oplevelser for eftertiden. Stadsarkivet oplevede, at de 
både fik udvidet deres målgruppe og aktiveret målgrupper, som de ikke havde haft før. Initiativet 
blev værdsat bredt. JT ser, at en af de store forandringer, som corona har haft på det akademiske 
arbejdsmarked, er, at der med nedlukningerne bredt blev introduceret en ny arbejdsform i form af 
hjemmearbejdspladser, som primært det akademiske miljø nyder godt af det. 

https://www.vanvittigverdenshistorie.dk/


 

Hjemmearbejdspladser med dertilhørende digitalisering af samarbejde o.l. præger dog arbejdsvil-
kårene på både godt og ondt. Det er positivt, at digitaliseringen åbner op for samarbejde globalt, 
men fænomenet hjemmearbejdsplads har også en social slagside. På et tidspunkt kan det vise sig 
at blive et fagligt problem, at vi ikke mødes fysisk i uformelle arbejdsrammer. For kommende dimit-
tender betyder de ændrede arbejdsvilkår, at kravet til, hvad det vil sige at kunne begå sig på et ar-
bejdsmarked, har ændret sig, hvilket også er en vigtig faktor for studiet at se på i forhold til em-
ployability. 

LPVH: Fra en gymnasielærers perspektiv ser jobbene på det akademiske arbejdsmarked i gymna-
sieskolen ud til at komme i bølger af generationsskifter, forstået sådan, at der i lange perioder er 
jobknaphed efterfulgt af perioder med rig mulighed for job. LPVH forudser, at næste boom af job-
muligheder kan findes inden for et sprogfag kombineret med et internationalt aspekt, da stadigt 
færre unge læser sprog. F.eks. er der pt. 30 studerende i alt, der læser tysk på KU.  
Generelt er oplevelsen, at corona har medført et læringstab hos eleverne i skolesystemet, hvilket 
kommer til at præge alle led uddannelsesmæssigt fremadrettet de kommende år.  
LPVH foreslår, at Historiestudiet brande sig på at være de bedste inden for et bestemt område, 
som de studerende derefter kan bruge til deres personlige branding. Han opfordrer til, at studiet 
ser på, hvordan man brander Historie på AAU og identificerer, hvad Historiestudiets speciale er.  
EVU målrettet gymnasieuddannelsen rammer nogle gange helt forbi skiven, da gymnasielærerne 
er bundet af flere krav/rammer med hensyn til kompetenceudvikling. Det er derfor en god ide at se 
på, hvad der helt reelt er behov for og hvad der efterspørges. Samtidig bør studiet være afklaret 
med, hvad Historie vil med EVU tilbud – er det for at tjene penge eller for at profilere uddannelsen.  

LNJ: LPVHs oplevelse opleves ligesådan i Dronninglund og LNJ kan genkende HJOs beskrivelse 
af elevernes kamp om at vende tilbage til både det sociale og faglige efter corona-nedlukningerne. 
Et andet aspekt er selve effekten af skærm/fjernundervisning, som både elever og lærere gerne vil 
væk fra igen. LNJ beskriver oplevelsen af, at han af eleverne under nedlukningen blev bedt om at 
få lov til at komme i skole igen, hvilket han aldrig havde prøvet før. LNJ istemmer LPVHs vurde-
ring, at sprog er efterspurgt, men nævner dog, at efterspørgslen på engelsk er knap så stor. LNJ 
påpeger, at der i gymnasiet er reel mangel på undervisere inden for oldtidskundskab og naturgeo-
grafi. Han foreslår muligheden, at tidligere elever på Dronninglund Gymnasium, som læser Histo-
rie, kan vende tilbage til deres gymnasium med oplæg og på den måde agere ambassadører for 
studiet.  

YC: Projektmedarbejder er efterspurgt på det akademiske arbejdsmarked, hvorfor projektledelse vil 
styrke historikeres position generelt i forhold til at komme i betragtning til stillinger både i det pri-
vate og i offentlige organisationer. 

NT: Kan også nikke genkendende til nævnte betragtninger. Under corona gik vi i driftsskjul, hvor 
udviklingskurve samtidig gik i nul. AUB har fokus på at arbejde sig ud af driftsskjulet igen inspireret 
af AAUs forskningsgruppe IAS PBL, som forsker i, hvorfor der ikke er en tilsvarende administrativ 
praksis, som støtter sig op ad PBL. Det betyder, at alle AUB-ansatte kompetenceløftes inden for 
PBL i E22. Inspireret af dette foreslår NT, at man kunne lave et ugekursus for de studerende i PBL 
og projektledelse. AUB er et forskningsbibliotek, som har til opgave at formidle forskningsresulta-
ter. Som forskningsbibliotek skal der både håndteres digitalisering og formidling af viden. Den for-
midlingsopgave kræver innovative ideer netop inden for digitalisering, hvorfor det undrer NT, at ud-
dannelsen for information og digitalisering får lavt optag, fordi der er et konkret behov på arbejds-
markedet for netop de kompetencer.  

https://www.iaspbl.aau.dk/


 

JHI: Selvom AAU er udfordret i forhold til optaget på BA i Information og Digitalisering, så gør det 
samme sig ikke gældende på kandidaten. Alle kandidater i digitalisering afsættes til arbejdsmarke-
det. Da efterspørgslen på kandidater i digitalisering er enormt høj, kan vi ikke skaffe undervisere 
nok til studiet, hvorfor AAU på eget initiativ har valgt at begrænse optaget på KA i kvalitetssikrings-
øjemed. 

Kommentarer fra panelet: 

HJO deler sin erfaring fra et sommerskoleophold på Det Danske Institut i Rom, hvor det tydeligt 
fremgik, hvor unikt det er for AAU, at studerende har et tæt forhold til deres undervisere. Det pro-
jektbaserede arbejde gør, at forholdet studerende og undervisere imellem bliver styrket både socialt 
og fagligt. En positiv effekt af dette er, at begge parter opnår gensidig sparring og et faglig løft, hvilket 
også understøtter det faglige niveau overordnet på studiet.  

BP følger op på branding, som tidligere er blevet nævnt på mødet og spørger åbent i panelet om 
man på deres arbejdspladser bruger det materiale, som universiteterne producerer til gymnasi-
erne. På AU tilbyder man f.eks. videoforelæsninger til gymnasiet, hvor flere fuldtidsansatte er ansat 
til udvikling og udbud. BP spørger også panelet, om det kan pege på hvilke miljøer, som tiltrækker 
studerende. HJO nævner AAU on demand, som er en mulighed for at booke et foredrag med en 
AAU underviser. PD supplerer, at Nordjyske Akademi bruger AAU forelæsere i deres undervisning. 

LPVH: Universiteterne vil rigtigt gerne byde ind med tilbud, men det er dyrt for gymnasierne og 
man ved ikke altid, hvem man booker. Til sammenligning kan LPVH ringe direkte til den faglige for-
ening og få den underviser, som han gerne vil have og til samme pris. LPVH uddyber, at han med 
branding ikke tænkte annoncering som sådan, men på selve omtalen i byen, som motiverer de stu-
derende til, hvor de gerne vil hen. Han nævner, at bl.a. mellemøstlige studier er populært blandt de 
studerende. 

LNJ: I sammenhæng med undervisningstilbud til gymnasierne er det vigtigt, at AAU kommer til 
gymnasiet. AAU on demand kræver meget planlægning. LNJ tilføjer, at det er vigtigt for de ambas-
sadører (tidligere elever på gymnasiet nu AAU studerende) i mødet med gymnasieelever laver 
koblingen mellem historie som studie og det sociale liv, der er på studiet. 

TKN: Man kan godt tænke i at lave salgsfremstød/rekrutteringskampagner, hvor man på AAU tager 
ud med en undervisningspakke. Her kan vi med fordel udnytte studiets lille størrelse og have fokus 
på den region, som vi er en del. Der er også mulighed for at sende ambassadører ud i små mobile 
enheder, som kan konkretisere universitetslivet, så det giver mening for en 3. g’er. Argumentet for 
at vælge AAU er, at du kan blive Indrulleret direkte i forskningsprojekter og får et nært forhold til 
forskningsmiljøerne som studerende. 

5. Tendenser i historieforskningen 

Oplæg ved professor Poul Duedahl og professor Bo Poulsen  

http://www.acdan.it/
https://www.on-demand.aau.dk/


 

Tendenser for Historie på Aau 

BP: Historiestudiet på AAU er noget særligt på grund af den mindre størrelse, som så også bety-
der, at studiet ikke er den stærkest økonomiske spiller på markedet, men derfor træner vi så meget 
hårdere. Pr. august 2022 er der 12 igangværende bevillinger til forskning i historie. Vi er gode til at 
udnytte fordelen i at komme fra provinsen - også til at tjene penge. Vi arbejder gennemgående 
med en bæredygtig dagsorden og øget specialisering i 3 spor: Herunder 1) et excellencespor, som 
bl.a. indebærer et projekt for VELUX, som går ud på, at dyr skrives ind i historien; 2) public history 
og 3) museums-forskningsprojekter. Det betyder helt konkret, at de studerende reelt får aktuel 
forskningsbaseret undervisning. PBL skærpes yderligere i forhold til, at de studerende selv er med 
til at skabe og flytte den forskningsmæssige dagsorden. Et andet fokusområde er talentpleje, hvor 
man prioriterer uddannelsen af unge forskere (ph.d. studerende), hvilket gengældes med stort en-
gagement fra de studerende, hvis bidrag til forskningsprojekterne er markant. Et ganske nyligt ek-
sempel er Dansk Havforskermøde i august 2022, hvor flere ph.d. studerende holdt oplæg om de-
res forskning med stor succes. På Historiestudiet er der desuden flere forskningsprojekter inden for 
naturhistorie, bl.a. med udgangspunkt i naturkatastrofer. Hvad vil det for eksempel sige at overleve 
i et område, hvor jorden flytter sig og der er stormfloder? Hvordan klarer de mennesker, der flytter 
væk sig? Hvad betyder etablering og tab af erhverv for et område økonomisk?  

BPs konklusion er, at Historiestudiet er godt med i forhold til sværvægterne. 

Erfaringen fra corona med at bruge computeren til at arbejde med historie modtages positivt af de 
studerende. TKN supplerer, at den øvelse også har givet bedre undervisere.  

Oplæg om tendenser i historieforskning 

PD beskriver den dominerende tendens, at forskning og formidling flyder sammen, hvor trends in-
den for forskning desuden er lige så varige som modetøj. For tiden er kulturhistorie populært, hvil-
ket også gør sig gældende for miljøhistorie, bæredygtighedsdagsorden, klimakrise, UNESCO, Me-
too, koloni og epidemi historie for at nævne nogle. Til gengæld er landbrugshistorie og økonomisk 
historie knap så interessante. Tilfældigheder kan skabe trends inden for forskning. En trend kan 
opstå ved, at studerende bliver inspireret af en introduktion til et forskningsområde og vælger at 
skrive om det for derefter at specialisere sig inden for området.  
 
PD påpeger, at man på historieforskningsområdet oplever, at fortiden bogstaveligt talt ender i 
glemmebogen, hvilket har konkret betydning for, hvad man kan forske i. Der er i mange tilfælde de-
cideret tale om sletning af historie, da udvalgt materiale bliver slettet, hvormed man ikke længere 
kan forske i det.  

Som forsker inddrages man engang imellem i udarbejdelsen af særlige rapporter f.eks. Godhavn 
rapporten, hvor Historiestudiet bidrager til udredning. Sådanne projekter afføder medieopmærk-
somhed og giver nogle gange anledning til yderligere samarbejder og forskningsprojekter. Historie-
studiet har f.eks. bidraget til udstillingen om Livø på Vesthimmerlands museum, hvor der er fokus 
på særforsorgen, mønsterbrydere, velfærdsforsorgen, kønsforvirring bl.a. Med udgangspunkt i 
Poul Nyrups personlige historie og engagement i udstillingen er DR i fuld gang med at producere 
en serie om Poul Nyrups far. 

PD har en personlig ambition om at skrive danmarkshistorien om, med fokus på, hvad er det man 
har slettet. Det, der typisk slettes er det, der foregår i periferien og virker hverdagsagtigt. Man be-
varer oftest ting, der relaterer direkte til centraladministrationen. Udfordringen er, at det er i 



 

hverdagen, at man kan se effekten af, hvad man som samfund sætter som normer. Hvor meget 
fylder halvdelen af den danske befolkning? Har de som fik stemmeret i 1914 noget at sige i dag? 
PD opponerer imod tanken om, at man automatisk starter med at dokumentere tiltag fra centralad-
ministrationen, fordi man kan godt gå den anden vej - fra normativ til virkningshistorie. Mann kan 
se på, hvilken virkning gennemførte love havde og har på almindelige menneskers hverdag. PD 
afslutter sit oplæg med, at der er behov for en demokratisering af historien og at man kommer på 
omgangshøjde med de behov, som vi har i dag. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Slides fra oplæg sendes ud. 

6. Næste møde og evt. 

 

Datoforslag: 

TKN: Oprindeligt er aftagerpanelmøderne foreslået til at ligge i anden halvdel af januar og august, 
men det betyder, at møderne er placeret i universitets stilleperioder, som går imod ønsket om at 
opleve studiet/campus, mens der er studieliv og studerende på campus. TKN foreslår, at der for 
kommende møde i aftagerpanelet findes mulige datoer i maj måned. Fremadrettet vil det betyde, at 
møderne placeres i maj og november. Panelet siger ja til at afvikle de halvårlige møder maj/novem-
ber. Der kigges i JHI kalender og to mulige datoer meldes ud for maj. Sendes ud via Doodle. 

TKN efterlyser ønsker til drøftelse til næste møde, så kan de sættes på dagsorden med det samme. 
Man kan også skrive til studienævnet og så bliver punktet tilføjet.    

YC vil gerne have ”Mentorgrupper” tilføjet næste mødes dagsorden. At have en mentor er brugbart 
for studerende, så de bl.a. kan lære, hvordan de sælger sig selv og kan få vejledning. TKN: JTH har 
tidligere nævnt samme. Vi tager det med som emne på næste møde, hvor YC og JTH laver oplæg. 

 

LNJ tilbyder, at har vi brug for deltagelse fra aftagerpanelet, så er LJN klar til at bidrage/deltage. 
TKN Karrieremesse i januar, hvor deltagelse fra aftagerpanel kan være relevant. 

Ifm. Jobskifte: 

Hvis medlemmer af panelet skifter job eller mailadresse, så vær venlig at orientere Julie Søder Ni-
elsen (juliesn@id.aau.dk), så næste mødeindkaldelse lander i den rigtige indbakke. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

JSN: Referat af dette møde udsendes medio september. 

JSN: Doodle med mulige mødedatoer i maj sendes ud. 

YC og JTH forbereder oplæg til kommende aftagerpanelmøde. 

Punkter til dagsorden sendes til juliesn@id.aau.dk. 

 
For referatet 

JSN 

mailto:juliesn@id.aau.dk
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