
Semesterevaluering Historie Forår 2019 

 

Hvilken uddannelse går du på, dette semester? 

 

 

Hvilken uddannelse går du på, dette semester? - Andet (anfør 
specialisering, tomplads el.lign.) 
 

 

På hvilket semester har du fulgt undervisningen? 

 

 

Har du været på studieophold i udlandet eller under et andet 
studieprogram i Danmark i dette semester? 

 

 

Har du været på praktikophold i Danmark eller i udlandet i dette 

semester? 

 



Jeg har i dette semester pr. uge på mine studier i gennemsnit brugt 

(husk at medregne de timer, du har brugt på projektarbejde, 
undervisning, undervisningsforberedelse og andre studierelaterede 
aktiviteter): 

 

 

Angiv på basis af ovenstående i hvilken grad du er enig eller uenig i 
følgende udsagn: - Jeg vurderer, at min samlede arbejdsindsats på 
semestret var tilfredsstillende i forhold til studiets forventninger til 

mig 

 

 

Kommentarer til din arbejdsindsats (eller studerendes indsats 
generelt) på semestret, herunder forslag til fremtidige tiltag fra de 

studerendes og/eller studiets side i relation til arbejdsindsatsen: 
• Jeg ydede stor indsats i starten af semestret så faldt min arbejds indsats henover april. Under 

projekt arbejdet steg det en smule igen. 
• Før projektet startede lå undervisning + læsestof på ca. 20-25 timer i ugen. Derfor fandt vi selv 

personligt andre ting at lave. 

• Min gruppe og jeg fokuserede for meget på vores projekt hvilket gjorde, at jeg kom bagud med 

læsningen til Modul 5 eksamen. Derfor skal jeg nu til en reeksamen i det fag. :-) 
• Arbejdsindsats er essentiel, men forberedelsestiden til eksamener er også en faktor, hvilket ikke 

opfyldes og bliver tillagt tre dage efter projektafleveringen. Dette oversigtsforløb indeholder et 

pensum på over 1000 år, og 3 dage til at opsummere ens noter er ikke tilstrækkeligt. 

• Der har været meget studneterinddragelse på dette semester. Dette har virkelig en positiv effekt på 
undervisningen. 

• Historie forlanger alt for meget af sidefagsstuderende på 4. semester (deres 8. semester). Projektet 

kræver meget mere end det man burde bruge på 10 ects-point. Og Oversigtsforløb er altid det 

samme. Det kræver også mere. Hvis man ikke skulle skrive projekt, eller ville få en opgavestilling 
man skal besvare på baggrund af litteraturen, så ville det være mere passende. Oversigtsforløb 

kræver nærmere 6-7,5 point i arbejdsindsatsen. 

• Med to projekter, der skulle afleveres samme dag, blev der nok lagt væsentligt mere arbejde i 

begge eksaminer, end der er afsat tid til. 
• det har ikke været muligt, fordi ects-pointenene har været fordelt virkelig upraktisk 



Ved semesterstart blev der fra studiets side informeret klart om 

semestrets studieaktiviteter og deres sammenhæng. 

 

 

Hvordan har dit samlede udbytte af dette semester været, hvad angår 
viden, færdigheder og kompetencer? 

 

 

Begrund venligst dit svar: 
• Jeg har lært en del om krig, politik og opgaveskrivning. 

• Jeg havde andre forventninger til modul 6, men det var mig der misforstod modulbeskrivelsen. Det 
var dog stadig givende, men jeg sad med en selvforskyldt, skuffet følelse over dette modul. 

• Ærlig talt fik vi ikke at vide hvor stor vægt der blev lagt på Modul 5 eksamen. Mange af os var ikke 

klar til, at Lars og Mogens ville være så hårde. 

• Stort fokus på mere motodiske områder og fagtekniske områder 
• Vi har ikke engang haft et kvart år til at blive oplært i hele antikken og middelalderen. Det ville dog 

ikke forekomme lige så absurd, som det faktum af, at det forventes af studerende at kunne tale om 

det i detaljer, hvilket man tydeligvis ikke har tilegnet sig på så kort tid. 

• Projektskrivning på engelsk sammen med Brug af Historie modulet har virkelig givet stort udbytte. 
• Modul 10 og 11 er helt klart gode, men jeg ved stadig ikke hvad jeg lærte i modul 12. 

• En gammel traver men: Oversigtsforløbets omfang er for ambitiøst. Det var en ret kaotisk oplevelse 

både at være til forelæsninger og forberede eksamensspørgsmålene. 

• Oversigtsforløb har givet mig meget. Modul 11 desværre ikke. Faget kræver for meget af 
sidefagsstuderende, men kan efter min opfattelse ikke byde på et klart struktureret 

vidensformidling. 

• Modul 17 og 18 var mindre givende. 

• Modul 19 efterlader mange spørgsmål 
• Det har udelukkende været reputation fra de foregående semestre. Jeg har vitterligt lært intet nyt 

• vi har prøvet noget nyt (kvantitativ analyse) 

• 6. semester virkede utroligt rodet, og uden nogen reel sans for hvor vi skulle hen. specielt modul 19 

samt dens eksamensform virker underlig, og overdrevent stor i forhold til kursets størrelse (5ECTS), 
og de to valgfag virkede som om de skulle have været på 2 eller 3 semester (de virker ret 

essentielle) 



 

De vigtigste kompetencer, som jeg erhvervede eller fik styrket, var 
følgende: 

• min læsning og skrivning, og min interesse for dette studie. 

• Modul 5: generel viden 
Modul 6: introduktion til ny metode; boghistorie 

Modul 7I: Spændende øvelsesopgaver, dog ville jeg have foretrukket 2 i stedet for 3, og længere tid 

at lave dem i 

• Metode arbejde 
• Kildehåndtering, og evner til at skrive givende noter. 

• Evnen til at arbejde selvstændigt med en opgave. 

• Personlig udvikling og læren om boghistorie. 

• Kildekritisk metode 
• Udvidelse i brugen af historiefaglige begreber 

• Udvidet viden om kildeudnyttelse 

• Kendskab til historie som et videnskabsfag 

• Min evne til at finde ny viden. 
• Modul 7i var godt til at forbedre mit analysearbejde 

• Modul 6 og 5: Ikke rigtig andet, end at lære lidt om politik i forhold til Europa, og få kendskab til 

datoer osv.  

Modul 12: kendskab til diverse metoder indenfor historiefaget 
• Viden, overblik over den historiske periode fra 1914 til ca i dag. Værktøjer til at anvende 

historiebrug 

• Overblik, struktur 

• Alle moduler jar udbredt min viden omkring antikken og middelalderen. Især har underviserne 

været exceptionelle til at formidle så kolossale emner, men ligesom for vores vedkommende er der 
ikke tilstrækkelig tid til at formidle sådan et emne fyldestgørende. 

• Lærte mere 

• Oversigt 

• Hvordan nyhederne og hverdagen bruger historien. Hvordan man skriver et projekt på akademisk 
engelsk. 

• Styrkede engelsk kundskaber 

• Det samme som alle de andre semestre, bare i en ny periode. 

• At deltage mere aktivt i undervisningen både i kraft af studenteroplæg og undervisernes indstilling 
til gruppearbejde i undervisningstimerne. Meget positivt da det indbyder til dialog. 

• Sammenhæng fra antikken til 1648 gennem oversigtsforløbet. 

• Metode 

• Lære at overskue og se en udvikling i 2200 års historie (oversigtsforløb) + projektmodulet gav 
nogle gode pointers til hvad der gør et projekt godt. 

• Selvdisciplin 

• Kildeanalyse, samarbejde 

• Jeg synes, jeg har fået meget ud af forskningsøvelsen (modul 19). 
• At finde kilder og lede videre, selvom man ikke fandt noget i første omgang. Derudover at grave 

dybere i kilderne og tænke videre. 

• Måden hvorpå man arbejder med utrykt kilder 

• Arbejde med arkivalier og genstande. 
• ikke noget specifikke 

• Hvordan et arkiv fungerer, og hvordan man opnår en optimal søgning. 

• de nye kompetencer jeg lærte ved at prøve noget nyt (kvantitative analyse) - såsom at 

transskribere gotisk håndskrift, at lave en database og excel skills (pivottabeller, statistikker, 
diagrammer) + at arbejde tværfagligt ved at bruge et program fra geografi (GIS) 

• der var ikke meget nyt under solen i dette semester. 

• stress 

• Specialeskrivning, strukturering af egen tid, ansvarlig for egen læring. 
• Selvstændighed 

• Selvstændighed 

• Selvstændigt projekt arbejde 

• Projektskrivning 
• kompetencer indenfor at planlægge og udarbejde et speciale 



• Selvstændigt historiskmetodisk arbejde 

• specialeskrivning 

 

Jeg udarbejdede eller var med til at udarbejde et projekt på dette 
semester 

 

 

Jeg udarbejdede projektet sammen med andre 

 

 

Samarbejdet i gruppen var godt 

 

 

Kommentarer til samarbejdet? 
• Samarbejdet var godt, især med 3 af medlemmerne. Den sidste var noget fraværende og havde 

nogle problemer i sine afleveringer, ellers var det fint 

• Der var en der ikke kunne følge med fagligt, og gav desværre lidt op pga. dette. 

• Det kunne godt have haft været mere fokuseret. 

• Samarbejdet virkede for størstedelen af projekt upåklageligt. Dog var der lidt uenighed i den 
afsluttende del, hvilke sandsynligvis kan tilskrives pres og forskellige ambitionsniveau i 

"finpudsnings" delen. 

• Folk overholdte deres aftaler, alt i alt en god proces 

• Vi kom i denne situation, at vi blev nødt til at bede et gruppemedlem at forlade gruppen pga. 
manglende interesse og indstats i projektet 

• Et medlem af gruppen, lavede næsten ingenting i forhold til de 4 andre. Dette lagde pres på de 

resterende medlemmere og skabte en negativ stemning. 

• Vi har ikke haft samme arbejdsmorale, hvilket har gjort det svært at arbejde sammen 
• Der opstod uforudsete komplikationer, hvilket jeg ikke vil gå i detaljer med. Det var simpelthen et 

beklageligt tilfælde. 

• Var enkelte problemer, hovedsageligt skyldende gruppemedlemmer var nødt til at forlade gruppen 

efter begyndt projektarbejde. 
• Fjerde semester gør noget ved folk. Der sker ikke noget nyt og semestret er på fuldstændig samme 

form som de foregående. Mit indtryk er, at folk er trætte på fjerde semester. Vi skal IGEN skrive et 

projekt, IGEN til oversigtsforløb og IGEN skrive en ugeeksamen. Jeg oplevede et meget stort 

mandefald til undervisningen, hvilket er ærgerligt da det var hér, forskellen lå fra de foregående 



semestre. Der var langt mere aktivitet fra de studerendes side til at bidrage til undervisningen. 

Hvilket gjorde det sjovt. 
• Nogle lavede mindre end andre, og slap måske lidt let om det, hvilket først blev opdaget en af de 

sidste dage, da det var for sent at rette ordentligt til. Det var problematisk, men vi blev færdige, og 

vi fik skrevet et helt "pænt" projekt. 

• Vi var tre, hvor den ene ikke rigtigt bidragede med noget konstruktivt. 
• Vi var tre i gruppen, hvor den ene bidrog med absolut intet. Det andet gruppemedlem og jeg havde 

til gengæld et glimrende samarbejde. 

• Jeg føler at jeg havde været med i en rigtig god gruppe med hyggelige mennesker. 

• Det fungerer som altid 

 

Hvorfor valgte du at arbejde alene? 
• for at prøve det 

• Jeg prøvede at finde en gruppe, men de andre sidefagsstuderende havde arrangeret sig i grupper, 

eller havde ikke interesse i at arbejde sammen med mig. 
• Tidligere dårlige erfaringer med at arbejde med andre mennesker (arbejdsbyrden fordelt ulige, én 

var hoppet fra (psykisk sygdom?). 

• Speciale 

• Der var ikke andre på min linje 
• Speciale 

• Jeg er den eneste der har valgt den form for selvvalgt specialisering 

• Jeg var opsat på mit emne 

• Jeg har haft 15 ekstra ects-point, hvorfor det har været nødvendigt at kunne planlægge mit 
specialearbejde uden at skulle tage hensyn til evt. gruppemedlemmer 

• Siden bacheloren mener jeg, at jeg har de fornødne kompetencer til at skrive et projekt alene 

• speciale 

 

Blev projektet udarbejdet i samarbejde med en ekstern 

samarbejdspartner? 

 

 

 

Foregik dit praktikforløb i udlandet? 

 



Hvordan bedømmer du det faglige udbytte af dit praktikforløb? 

 

 

Angiv i hvilken grad du er enig i følgende udsagn: Jeg følte mig 
gennem semestret velinformeret om de praktiske forhold (skemaer, 
aflysninger, lokaleændringer, tilmeldingsfrister m.v.). 

 

 

Begrund venligst din besvarelse: 
• Det fungerede godt. 

• Jeg finder de mange forskellige systemer ineffektive til praktisk formidling, en samlet platform ville 
være at foretrække 

• Tilmeldingen til forårets fag via Moodl var meget rodet og stressende. Vi havde fået at vide, at det 

var “først til mølle” mht fag, men vi havde fået en forkert dato for åbningen af tilmeldingen, og der 

var heller ikke opgivet et tidspunkt. Desuden var det svært at finde fagenes moodlsider. 
• Lokale ændringer i oversigtsmodulet var lidt kaotisk. Mest fordi ingen, inklusiv underviser vidste 

noget med sikkerhed, og vi alle fik at vide vi skulle holde ekstre godt øje med Moodle. 

• Engang kom informationen om en flyttelse ikke hurtig nok, men fordi jeg var den eneste der ikke fik 

læst mailen, så var det åbenbart min skyld. 
• Information vedr det ovenstående har været hurtigt ude på mail. (aflysning/lokaleændring) - også 

information herom var givet til en forelæsning i god tid. 

• Modul 19 var det eneste problem. Jeg syntes at der var mangel på informationer. Studieordning er 

ikke altid god især når der er så få forelæsninger til en modul. 
• skemaet passede heller ikke i dette semester overens med undervisning 

• Alt har været meget kaotisk, var til flere undervisningsgange som ikke optrådte på Moodle, eller 

som ikke var det rigtige modul 

• ingen undervisning 
• Jeg finder det kritisabelt at eksamenplanen for specialeforsvar kom så sent, da netop specialet som 

det eneste projekt kræver, at familie etc. tager fri fra arbejde og lignende. 

• Irrelevant for 10. semester 

• vi har ikke fået nok information omkring eksamensdatoer. ikke tids nok, og det er bare ikke okay, 
når andre studier, har haft deres datoer 1 måned før vi fik vores 



Undervisningslokaler: 

 

 

Indeklima 

 

 

Gruppearbejdspladser 

 

 

Uddyb eventuelt dine svar vedr. det fysiske studiemiljø: 
• Der kunne godt være flere pladser til gruppearbejde, men det er nok et generelt problem 
• Nogle af vores undervisningslokaler havde dårlig akustik og lyden fra smartscreenen var dårlig hvis 

vi skulle se film. 

• Lokale 1.119 på KS 3 er et ubehageligt lokale at være i.  

Ofte skulle vi skifte lokale midt i undervisningen, og det hold der overtog kunne vel ligeså godt have 
taget det lokale vi skulle være i efterfølgende.  

Der er ikke rigtigt plads til gruppearbejde på KS3. Vi ved ikke hvor det eventuelt kunne være på 

Universitetet. Ingen har fortalt os det, og vi kan ikke rigtigt søge. 

• Mange af lokalerne er meget indelukkede. I en lang periode fungerede strømmen heller ikke. 
• Indeklimaet i visse lokaler, her tænkes specielt på FIB, er meget tungt, varmt og ikke specielt 

befordrende for koncentrationen. Mangler generelt gruppearbejdspladser. 

• Der bliver røvvarmt inde i nogle lokaler, udluftningen er simpelthen ringe. 

• De der lokaler på Fib 10 er elendige. Det er lidt som at flyve med Ryan Air i 4 timer ad gangen 
• 1.000 lokalerne er forfærdelige at sidde i. 

• Lokalerne er lette tilgængelige. 

• Inddragelsen af 4. Gangen til AUB har været meget forstyrrende igennem semestret. Dog har det 

stadig hovedsageligt været til at finde et sted at sidde. 
• Kroghstræde er klemt mht. arbejdspladser, men der er altid en plads. 

• Har ikke arbejdet i grupper på dette semester - brugte ikke gruppepladser på uni. Men jeg ser altid, 

at de fleste pladser er optaget, der hvor der er plads er på AUB, så der sidder jeg gerne og 

arbejder. Derfor er jeg meget ked af nyhederne vedrørende AUB's lukning. 
• Der er ikke nogle anviste gruppearbejdspladser, hvilket er relativt problematisk, hvis man ikke selv 

kender nogle steder. 

• Ingen klager. Store lokaler der var luftet ud... 

• Vi har absolut ingen gruppepladser 
• de få gange vi prøvede at arbejde på uni, var det svært at finde en ledig plads, og det har jeg også 

hørt fra de andre. 



• gruppearbejdspladser eksisterer såre simpelt ikke på K3, og alt for mange studerende til at kunne 

finde ro eller en plads. Indeklimaet bliver nemt vammelt og kvalmt, og flere undervisningslokaler 
har ødelagte borde, dårlige stole og er for små 

• Jeg var ikke på universitetet dette semester. 

• Irrelevant for 10. semester 

• sad på håndbogsbiblioteket 

 

Mulighed for hyggeligt, socialt samvær 

 

 

Kantine 

 

 

Hvis du har yderligere kommentarer til det fysiske studiemiljø, beskriv 

da så konkret som muligt de positive forhold eller problemer, du har 
oplevet. Tilføj gerne forandringsforslag. 

• Kantinen er for dyr. 

• Kantinen: det generelle prisniveau er for højt, er trods alt SU som for en stor dels vedkommen 
hovedindkomst. 

• Meget dyr kantine. 100g ris er vildt dyrt her 

• Kantine er for dyrt og ikke velsmagende. Jeg opfatter historiestudiet i nogen grad usocialt, men det 

er nok bare mig. Desværre. 
• Kantinen er altid for dyr og maden er for dårligt. Men det har den været i snart 10 år! 

• Kantinens kaffe er forfærdelig 

• for dyrt 

• Irrelevant for 10 semester 

 

Din vurdering af studiefællesskabet blandt studerende: 

 



Angiv i hvilken grad du er enig i følgende udsagn: Jeg trives på min 

uddannelse: 

 

 

Uddyb eventuelt dine svar vedr. det psykiske studiemiljø: 
• Jeg har Asbergers Syndrom, så det er vigtigt for mig, at jeg har mulighed for at trække mig når jeg 

kan. Udover det faktum at jeg godt kunne tænke mig mere hjælp til eksamen osv., så syntes jeg 

det er fint 
• Det er mere mig selv, der er problemet. Jeg har svært ved at hanke op i mig selv, og det skal jeg 

blive bedre til. Dog er der massere af flinke mennesker på studiet, som jeg gerne vil være sammen 

med. 

• Mit ophold på studierne har altid været positive, selv på min tidligere uddannelse. 
• Føler mig ofte presset 

• Synes der er et fint kammeratskab på studiet. Alle er meget ligetil og venlige. 

• Jeg er glad for, at jeg skifter til hovedfag på fuldtid igen. Historiestudiet var et blot nogen jeg skulle 

komme igennem, fordi jeg er glad for historie, ikke fordi miljøet var særlig godt. Desværre. Men 
igen, det kan være at det bare er mig. Jeg ser at mange har fået tætte venner gennem de sidste 2 

år. 

• Folk man snakker med er venlige og imødekommende og interesseret i at diskutere skole-relateret 

materiale. 
• Jeg trives rigtig godt på mit studie, men det er min egen skyld. Studiet og den tilhørende 

organisation er utrolig mangelfuld, hvad gælder plejning af studiefælleskabet og det sociale miljø 

• de studerende har indbyrdes en god dialog og tone. Den plejes hovedsageligt af de studerende selv. 

 

Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige 

kompetencer, som du har med dig fra dit studium: 
• Samarbejde med en gruppe, analyse af både historiske kilder og fremstillinger, som giver en meget 

vigtig kritisk sans, tilegnelse af viden som kan formidles videre 

• Behandlingen af historiske kilder og forskningslitteratur, evnen til at arbejde i grupper og evnen til 

at se tingene i en større sammenhæng. 

• Jeg er blevet i forhold til den skriftlig formidling.  
Jeg er blevet mere velformuleret i forhold til den mundtlig formidling. 

Kunne indgå i en gruppe og få et samarbejde til at gå ordentlig til. 

• Samarbejde 

Kildekritik 
Sammenfatning til en helhed 

• Arbejdet med genstande og arkivalier. 

• At 6. semester på historie er ustruktureret. Havde jeg vidst det på forhånd, havde jeg taget valgfag 

for at undgå dette semester. jeg syntes, virkelig det er pinligt at gå på universitet, og føle man 
absolut ingen kompetencer opnår på sit sidste semester.  

Ideen er fin nok med at få nogen forskningkompetencer, men eksamens formen skal laves om.  

Jeg lærte at færdes i et arkiv. 

• Jeg har været glad for gruppearbejde, og ideen om undervisning og dialog i plenum. Man bliver 
involveret. Specielt glad for det antikke og middelalderen, selvom jeg er overrasket over hvor lidt 

plads det får. Er blevet en lang bedre formidler specielt skriftlig. 

• Strukturering, overblik, ansvar. 



• Analytiske evner, åbnehed over for forskellige måder at tilgå/forstå/begribe verden, formidling 

• Selvstændighed 
Formidlingsevner 

Forståelse for andre aktørers gøren og laden 

• 1. Evnen til selvstændigt at tilrettelægge og strukturere forløb. 

2. Evnen til at formidle selvstændigt og sikkert 
3. Styrkede sociale kompetencer fra gruppearbejde. 

• Kildekritisk tilgang. Tålmodighed. Diskursive evner. 

• Struktur, planlægning og øgede kompetencer til at forstå og tolke kompliceret stof og 

sammenhænge. 
• 1) Historiefaglige teoretiske og metodiske kompetencer, 2) hverdagsanvendelige 

samfundsforståelser, 3) overblik over data og analyse 

• samarbejde, projektstyring, problemløsning 

 

Samlet status 
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