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Møde i Aftagerpanelet  
 
 
 

Den 19. maj 2017 

 

 

Ordstyrer: Lars Andersen 

Referent: Hans Christian Jensen 

 

Deltagere: 

Lars Andersen, Studienævnsformand 

Lasse T. Jensen, Nørresundby Gymnasium 

Casper Døssing, Hasseris Gymnasium 

Susanne Byrresen, Studiesekretær 

Merethe Harding, Trap Danmark  

Per Højbjerg, Frederikshavn Gymnasium 

Flemming Nielsen, Stadsarkivet 

Tommy Hald, TV2 Nord  

Hans Christian Jensen, Studievejleder 

 

Dagsorden: 

1. Orientering v/studienævnsformand Lars Andersen om status på Historie 

a. Historiestudiet er trådt ud af basisforløbet, for dermed at sikre mere 

præcis læring.  

b. Historiestudiet har opbygget en tættere relation til museer og arkiver. 

På gymnasielinjen er der indført en didaktikorienteret praktikperiode - 

med stor succes. Generelt har de studerende på specialiseringerne få-

et en stærkere faglig profil.  

2. Nøgletal for optag, jf. Studienævnsrapport 2016 

a. Med hensyn til optaget på Historiestudiet ses en tilbagegang. Indtil nu 

har optaget været for højt, så Historiestudiet har søgt lavere optag for 
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at sikre, at kvalitetsniveauet hæves. Der ef-

terstræbes et optag på omtrent 65-70. 

i. Per: Skolereformen har bevirket et 

ændret optag. Flere af de “tunge” stu-

derende vælger ikke gymnasievejen, 

hvilket kan få indflydelse på Historiestudiet på sigt. 

b. Lars fremhæver de studerendes problemer i forhold til skriftlige formid-

ling. 

i. Per beretter, at man har ændret eksamensformen fra 24 timers 

forberedelse til 90 minutters forberedelse ved mundtlig eksame-

ner. Hensigten har været at sikre, at eleverne skal have en stør-

re viden om pensum. 

ii. Lars Andersen nævner overgangen fra 48-timers skriftlige ek-

samener til den mundtlige eksamen. Dermed bliver det nødven-

digt at læse hele pensum, hvorfor studerende ikke bliver i stand 

til at halte sig igennem ved at læse et referat i en lærebog. Det 

er en hård eksamen og vi ser en tydelig afsløring af elevernes 

evner. I forlængelse deraf en tydelig karaktermæssig polarise-

ring. Det har gjort, at det bliver muligt at få øje på de svagere 

studerende tidligere, så disse kan kontaktes.  

iii. Merethe: Forekommer der intern eller ekstern eksamen på Hi-

storiestudiet? Århus bruger ekstern censor.  

iv. Lars: En økonomisk vurdering gør, at vi benytter intern censur. 

Derudover har instituttet lagt en sats efter, at hver tredje eksa-

men er med ekstern censur.  

c. Lars om effektiviteten: Vi efterstræber at opnå 0.9 på Bacheloruddan-

nelsen. Kandidatuddannelsen har større udsving, idet antallet af kandi-

datstuderende er lavere. Der arbejdes imod 0.8 hvad angår kandida-

terne.  

d. Lars om karakterer: De er blevet lavere siden 2014, hvilket formentligt 

er grundet de mundtlige karakterer i oversigtsforløbene.  
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i. Lasse: Hvad er karaktergennemsnit-

tet? På Århus ser Lasse ikke sprogli-

ge problemer, og der ligger gennem-

snittet omkring 7.  

ii. Susanne: Vi har beklageligvis ikke tal-

lene. 

3. Kursus- og semesterevalueringer 2016 

a. På 9. og 8. semester vil der blive afholdt specialeforberedende modu-

ler, der skal bevirke, at specialet kan forkortes til 22 måneder.  

b. Modulet Formidling af Historien skal fremme mundtligt og skriftligt for-

midling. Tiltaget er afstedkommet af et ønske ytret i forbindelse med 

dimittendundersøgelsen.  

i. Tommy: Hvilke problemstillinger løb dimittenderne ind i? 

ii. Lars: Mundtlige formidlingsevner. 

iii. Casper: Kunne der tilføjes et tilsvarende formidlingsforløb tidli-

gere i uddannelsen? Med øje for de skærpede skriftlige evner. 

Casper påpeger, at de har gennemført et kursus, der skulle 

fremme evnerne til at strukturere opgaver og afsnit, hvilket har 

haft stor betydning. 

iv. Lars: Akademisk argumentation og formidling er allerede priori-

teret i et tidligere modul på 1. semester. Dette burde hjælpe på 

at fjerne en universitetsfremmedhed.  

4. Orientering om nye studieordninger 2017 

a. Der har generelt været god respons fra de studerende. 

5. Dimittend-beskæftigelse, jf. Dimittend-undersøgelse 2016 

a. Dimittend-undersøgelsen har bias, fordi de 30, som har svaret, netop 

er dem, som har arbejde.  

b. Ca. halvdelen af dimittenderne er beskæftiget i gymnasieverdenen.  

6. Ideer og forslag fra aftagerpanelet 

a. Lars Andersen: Hvordan klæder vi vores studerende bedre på til ar-

bejdsmarkedet? 
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i. Casper: Aftaget til gymnasieskolen 

bliver begrænset de kommende år. 

Udskiftningen af historielærere er 

gennemført og dem som er ansat nu, 

er forholdsvist unge. 

ii. Lasse: kunne man gøre historikerne mere journalistiske? Jour-

nalister er mere overfladiske end historikere, hvilket kan være 

en styrke for historikerne. 

iii. Tommy: Journalister danner overblik over ukendte områder. 

Men der mangler mange nuancer, når der laves et oplæg på 2-3 

minutter. Tommy fortsætter, at aviserne er en saga blot, og den 

traditionelle journalistiske platform bliver mere digitaliseret. Hi-

storiske programmer er dog ret populære.  

iv. Casper: Storytelling omkring virksomheder og produkter kan 

være en anderledes retning at gå for historikerne. 

v. Lars: Vi ser en generel tendens i dimittendernes søgemønstre, 

der tydeligt er  lokale og traditionelle. De studerende overvejer 

først meget sent, hvad de vil bruge deres uddannelse til. Dette 

skal afhjælpes ved et kompetenceafklaringsforløb fra starten af 

kandidatuddannelsen, der er i samarbejde med AAU Karriere-

centeret.  

vi. Merethe: Hvor langt er de studerende villige til at rejse til og fra 

jobs? Hun hæfter sig også ved, at dimittendernes søgninger er 

meget lokalt forankret, hvilket ikke er givtigt. Hun påpeger, at det 

må gøres klart for de studerende, at erhvervsverdenen ikke 

nødvendigvis er fast arbejde. Projektansættelser og korte an-

sættelser er udpræget.  

vii.  Lasse: Historie fylder mere end nogensinde før med iscenesæt-

telser, her må der være noget at hente. Desuden må de stude-

rende forsøge at målrette uddannelsen langt tidligere med pro-

jekteksamener, der eksempelvis kan behandle virksomhedshi-
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storie, udenrigshistorie eller noget an-

det allerede før Kandidaten.  

viii. Merethe: Der er en risiko for, at 

man ved en sådan målrettethed kan 

stå med et sæt specielle evner, som 

der bare ikke er jobs til. Generalisten er bedre end specialisten.  

ix. Lars: Generalisten er bedre, da det åbner op for langt flere mu-

ligheder. Det er et fåtal der får arbejde ved at have specialisere-

de kompetencer.  

x. Flemming: Informationsforvaltningsjobbene at være fyldt op. De 

dygtige får arbejde og det samme gør dem, som har viden og in-

teresse for IT. “Papirarkivarer” bliver der ikke flere af. Digitale 

arkiver er derimod fremtiden. 

xi. Per: Det er vigtigt, at man efter endt uddannelse har et indblik i 

sine kompetencer. De tilegnede fagkompetencer som kommuni-

kation og overblik over store mængder stof har ret beset mange 

jobmuligheder. 

xii.  Per: Kan man hjælpe dem med CV? 

xiii. Lars: Dette kommer til at høre ind under det nye tiltag, 

hvori der samarbejdes med AAU Karriere.  

xiv. Per: gymnasieprognoserne er dystre, så det bliver vigtigt 

at vejlede de studerende ud i deres valg af sidefag: De meget 

dygtige historikere, der dog har “forkerte” sidefag, vælges ikke. 

Man kommer ikke ind på Historie, men derimod gennem sit side-

fag.  

xv. Lasse: PÅ STX er kemi, fysik, matematik den bredeste 

mulighed, men man burde givetvis se mod HHX og HTX - øko-

nomi ville ifølge Lasse være oplagt. Samtidshistorie bliver også 

mere “historisk” med den nye gymnasieordning.  

xvi. Per: Mange historiestuderende har læst STX, så de ken-

der ikke HTX og HHX, og overvejer derfor ikke at gå den vej. 
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xvii. Tommy: Spiludvikling i forhold til 

historikere. Historieorienterede com-

puterspil kræver et faganker. Spilver-

denen er i rivende udvikling på flere 

platforme - også historiske spil. 

xviii. Per: Informationsteknologi bliver et nyt fag på gymnasiet. 

Her ville der være mulighed for at ansætte historikere.  

xix. Lars: Rådgivning sker oftest på baggrund af det, som man 

selv er bekendt med. Forhåbentligt kan det nye samarbejde med 

AAU Karriere udvide denne viden.  

xx. Merethe: hvor meget samarbejdes der mellem universite-

terne Aalborg og Århus sidder formentligt med de samme udfor-

dringer.  

xxi. Lars: Der forefindes visse fordomme, som skal overvin-

des, hvis man skulle samarbejde mere.  

7. Eventuelt 

a. Mødet hævet 


