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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning 

Koordinator for kandidatuddannelsen: 
Marianne Rostgaard (rostgard@dpsd.aau.dk) 
 
Sekretariat: 
sekretær: Mette Nørgaard Andersen 
Skriv til mailadressen historie@id.aau.dk 

 

Undervisere: 
Modul D1: Line Vestergaard Knudsen 
vestergaard@dps.aau.dk 
 
Modul D2: Marianne Paasch paasch@dps.aaau.dk 
 
Modul E: Poul Duedahl duedahl@dps.aau.dk 
Gæsteforelæsning: Bente Jensen, Aalborg Stadsarkiv 
 

Modul F1: Line Vestergaard Knudsen 
 
Modul F2: Marianne Paasch 
 
Modul I og J: Carsten Hjort Lange, Lars Andersen og 
Bo Poulsen 
 
 
Praktikkoordinator: 
Line Vestergaard Knudsen 
 
Hvad angår miljøskifte for selvvalgt specialisering, 
aftaler den enkelte studerende nærmere med sin egen 
vejleder 
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Semesterbeskrivelse 

8. semester består af en række specialiseringer, hvor modul E er fælles for specialiseringerne i 
kulturarvsformidling og informationsforvaltning.  

Udover de moduler som hører til 8. semester, starter alle studerende i februar med at afsøge mulige 
værtsorganisationer for miljøskifte (selvvalgt specialisering) eller praktikophold (specialiseringerne 
i kulturarvsformidling og informationsforvaltning).  

 
Kulturarvsformidling: 

Semestret bygger videre på 7. semesters moduler for specialiseringen i kulturarvsformidling, og 
uddyber de allerede tilegnede kompetencer - på 8. semester med fokus på formidling af 
kulturarv - både som teorier herom og med udblik til praksis, herunder hvordan I selv i praksis 
kan arbejde med at formidle kulturarv. Det afspejles i indholdet af semesterets moduler:  

• Museal kommunikation (Modul D1),  
• Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E)  
• Projekt i kulturarvsformidling (Modul F1) . 

 
 
Modul D1 (10 ECTS) fokuserer på museet som institution og dets 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 kan 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. 
Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul D1 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20176 
 
Modul E (10 ECTS) 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. 
Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul E 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20178 
 
Semesterets 3. modul Projekt i Kulturarvsformidling Modul F1 (10 ECTS), samler trådene fra 
semestrets øvrige moduler samt 7. semesters moduler: Museal Kultur (Modul C1) og 
Forprojekt i Kulturarvsformidling (Modul F0). Projektmodul F1 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. 

https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20176
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20178


Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul F1 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20179 
 
 

 

Informationsforvaltning 

Semestret bygger videre på 7. semesters moduler for specialiseringen i informationsforvaltning, 
og uddyber de allerede tilegnede kompetencer. Den overordnede temaramme for 8. semester er 
relationer mellem registrering og tilgængeliggørelse samt formidling af kulturarv. 
Tilgængeliggørelse er én form for formidling af den arkivalske kulturarv, men der er mange andre 
formidlingsformer, og museer og arkiver har en fælles opgave i at formidle kulturarven og anvender 
derfor en række af de samme formidlingsformer. Modul E: Kulturhistoriske formidlingspraksisser 
er derfor fælles for specialiseringerne i Kulturarvsformidling og Informationsforvaltning. 
Informationsforvaltning 8. semester består således i alt af tre moduler: 

• Arkiver og informationsstrukturer (Modul D2) 
• Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E) 
• Projekt i informationsforvaltning (Modul F2) 

 
Modul D2 (10 ECTS) fokuserer 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. 
Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul D2 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20176 
 
Modul E (10 ECTS) 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. 
Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul E 
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20178 
 
Semesterets 3. modul Projekt i informationsforvaltning (Modul F2) (10 ECTS) samler trådene 
fra de øvrige moduler samt fra Arkivsystemer og –processer (Modul C2) fra 7. Semester. Der 
kan tematisk vælges problemstillinger fra alle 3 moduler, herunder problemstillinger der går på 
tværs af modulerne, i udarbejdelsen af en projektrapport. 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. 

https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20179
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20176
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL20178


Angående læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul F2  
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL202010 
 
 
Selvvalgt specialisering 
Semestret bygger videre på 7. semesters moduler for selvvalgt specialisering, og uddyber de 
allerede tilegnede kompetencer Den overordnede temaramme på 8. semester 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. 
 
Med Modul I knytter den studerende an til et af temaerne i Historieklyngen se: 
https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsklynger/ 
  
Det faglige indhold aftales med vejleder og arbejdet munder ud i en videnskabelig artikel, der 
publiceres i et forskningstidsskrift eller på hjemmesiden for forskningsklyngen. Projektet kan 
være et forstudie til kandidatspecialet. 
Angående indhold, læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul I: 
https://moduler.aau.dk/course/2023-2024/KAAHL202013?lang=da-DK 
 
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. 
Angående indhold, læringsmål og eksamen se studieordningens beskrivelse af Modul J: 
https://moduler.aau.dk/course/2023-2024/KAAHL202014?lang=da-DK 
 
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 
forskningsklyngen. 
 
Hvad angår miljøskifte for selvvalgt specialisering 
aftaler den enkelte studerende som nævnt med sin egen 
vejleder. 
 

 
 
 
Praktikophold på 9. semester (kulturarvsformidling og informationsforvaltning) 
 
For at få dit projektorienterede forløb godkendt skal du senest d. 1. Maj 2023 (på dit 8. 
semester) sende en mail til Historiestudiets praktikkoordinator Line Vestergaard Knudsen 
vestergaard@dps.aau.dk med følgende oplysninger: 
 

https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/KAAHL202010
https://www.politik-samfund.aau.dk/forskning/forskningsklynger/
https://moduler.aau.dk/course/2023-2024/KAAHL202013?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2023-2024/KAAHL202014?lang=da-DK
mailto:vestergaard@dps.aau.dk


• Navnet på din værtsorganisation og din kontaktperson, adresse, link til deres website 
mv.  

 
• En kort beskrivelse af organisationen, dens arbejde, mål, samarbejder mv. 
• En liste af opgaver som du skal varetage hos organisationen (så detaljeret som muligt). 

 
• En kort redegørelse for, hvordan du mener at netop denne værtsorganisation er relevant 

for din valgte specialisering. 
 
Herefter udformes en praktikkontrakt i samarbejde med praktikkoordinator. 
 
Vær opmærksom på, at du sagtens kan søge praktik/værtsorganisationer inden d. 1.5., f.eks. 
ved at tage kontakt til relevante organisationer, søge og blive interviewet til mulige 
praktikpladser, men at din værtsorganisation skal godkendes senest 1. maj. Kontakt 
praktikkoordinator for tvivl vedr. passende praktiksteder. 

Se evt. mere om praktik i praktikguiden 

https://www.moodle.aau.dk/pluginfile.php/2719282/mod_resource/content/1/Guide%20til%20proj
ektorienteret%20forl%C3%B8b%20E22a%20180822.pdf 

 

Der afholdes informationsmøde om praktik i begyndelsen af februar. Mere information herom via 
Moodle – I får også en invitation til informationsmødet pr. mail. 
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