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2. semester (2021-studieordningen) 
 

Velkommen tilbage efter vinterens eksamener. Du har nu været igennem første styrkeprøve. Og du har 

stiftet bekendtskab med gruppe- og projektarbejdet. Over de næste år vil det problemorienterede 

projektarbejde være din vej til at blive en dygtig historiker. Hvert semester afrundes med et projekt, og 

hvert projekt ligger i forlængelse af forelæsnings- og workshopsrækker, der gør det muligt for dig at stille 

dine egne spørgsmål til fortiden og igennem deres besvarelse bidrage til vores fælles viden om, hvordan 

vores samfund har fået sin form. Du har måske endnu ikke bemærket det, men du er ved at blive en af 

os: en historiker.  

Over de næste 3 semestre gennemgår du en form for grunduddannelse. Med afsæt i 

projektarbejdet bevæger du dig baglæns igennem tiden: fra vores samtid og dens nære fortider, gennem 

de tidligt-moderne samfund, hvor fortiden begynder at virke mere fremmed, til de før-moderne 

samfund, hvor menneskets sociale og kulturelle liv var vidt forskellige fra vores. Perioden efter 1900 er 

undersøgelsesgenstanden på 2. semester. Dette følges op af perioden fra ca. 1550 til 1900 på 3. semester, 

og til sidst af perioden før 1550 på 4. semester. Igennem disse 3 projektforløb udvikles dine færdigheder 

og kompetencer som historiker, samtidig får du en grundlæggende viden om historien. Med den kan du 

forstå verden i både kort og langt perspektiv. 

 Projektarbejdet er i dette semester knyttet til modul 6. Jeres årgang bliver delt op på to 

forskellige udbud, der tager afsæt i hver sin tematik. Pladserne fordeles efter først-til-mølleprincippet. 

Da den mundtlige projekteksamen både handler om at diskutere projektet og kursets pensum, er det 

centralt, at projekterne tager afsæt i udbuddenes temaer og de tilgange i der præsenteres for. Begge 

udbud består af 10 kursusgange, men formerne vil variere. Der kan indgå både traditionelle 

forelæsninger, indlagte øvelsesopgaver og workshops samt status-/midtvejsseminarer. Ligesom på 1. 

semester skrives projektrapporten i grupper og I får hjælp af en vejleder. Måske er det derfor en god ide, 

at du med erfaringerne fra 1. semester tænker over, hvordan din gruppe kunne have brugt jeres vejleder 

endnu mere optimalt. 

 Som historikere forventes vi at have en stor viden om mange ting. Vi er ikke nødvendigvis 

leksika, der kan rable ethvert tænkeligt årstal af uden at blinke med øjnene, men vi vil alligevel vide 

noget om de centrale ting – de fænomener der hjælper os til at forklare, hvem vi er og hvordan vi er 

havnet i en verden, der ser ud som den gør. På hvert af de tre næste semestre skal du derfor have et 



 

 

såkaldt oversigtsforløb. Disse moduler handler om dansk og europæisk historie i den periode, der er 

centrum for semesteret. Det drejer sig om de centrale samfundsprocesser. Det er et kursus, hvor der skal 

læses. Måske skal der endda terpes lidt. Men først og fremmest handler kurset om at lære at strukturere 

en bred viden, så den kan bruges til at forklare udvikling over tid. Modulet (i dette tilfælde modul 5) 

forløber over 12 forelæsningsgange, hvor underviserne introducerer til centrale forløb. Eksamen 

afspejler, hvordan modulet handler om bredde. I løbet af kurset udleveres 10-12 eksamensspørgsmål. Til 

hvert af disse skal du forberede en disposition til et mundtligt oplæg. På eksamensdagen trækker du et af 

disse spørgsmål. Du har en halv times forberedelsestid til at tænke din disposition igennem i et 

forberedelseslokale. Herefter starter eksamen, der, inklusiv votering, varer 30 minutter. I 

eksamenssituationen lægger du ud med at præsentere et oplæg med afsæt i din disposition. Ved selve 

eksamensbordet må du kun medbringe de noter, du har lavet i selve forberedelseslokalet forinden. Du er 

derfor nødt til at lave relativt kort disposition, der netop fanger det centrale. Når du har præsenteret, 

følges der op med spørgsmål fra eksaminator. Øvelsen træner dig i at jonglere med mange informationer 

og i at bruge disse til at forstå forløb og begivenheder.  

 Hvor modul 5 er et pensumtungt fag, hvor læsningen af andre historikeres fremstillinger giver 

dig styr på grundlæggende træk ved den historiske udvikling, er modul 7a, Historisk Videnskabsteori og 

Metode 1: Kildeanalyse, designet til at gøre dig selv i stand til at arbejde med de historiske kilder. Med 

“kilder” menes levn fra selve de processer, vi studerer. Vi kan tænke kilderne som de spredte rester, der 

er tilbage af den fortid, der nu er forsvundet. Kilderne er vores data, men vi skal lære at håndtere dem 

varsomt. Fordi de netop er levn af fortidens processer, kan de være svære at få til at give mening for os, 

der ikke var del af disse processer. Ofte fremstår de som puslespilsbrikker, der efter langsomt, 

systematisk nørkleri falder på plads og danner et større billede. Historiefaget har en lang tradition for 

kildekritik. Det handler ikke nødvendigvis om at “kritisere”, men om at stille strukturerede spørgsmål 

til, hvordan kilderne er blevet skabt og brugt, og hvorfor de er, som de er. Svarene på disse spørgsmål 

kan hjælpe os til at forestille os de historiske processer, kilderne var del af. Modulet består af 10 

kursusgange, der roterer om 3 skriftlige øvelsesopgaver. Disse øvelsesopgaver er obligatoriske, og det er 

ikke muligt at gå til den efterfølgende eksamen, hvis man ikke har løst dem tilfredsstillende. Jeres 

undervisere gennemgår på første kursusgang de nærmere rammer. Øvelserne må meget gerne laves i 

grupper, for man lærer meget ved at skulle overbevise hinanden om, at man har tolket noget rigtigt. Når 

der lægges så stor vægt på øvelsesopgaver, er det netop fordi, at kildekritikken har et element af 

håndværk. Og sådan noget kræver en masse øvelse. Selve eksamen er en individuel, skriftlig ugeopgave. 

Her får du ved ugens start udleveret et kildesæt og skal med udgangspunkt i dette sæt besvare et eller 



 

 

flere spørgsmål om de begivenheder, der har affødt kilderne. Øvelsesopgaverne undervejs i kurset har 

samme karakter. 

 Du er altså nu på vej til at blive historiker. Det betyder, at du er i gang med at tænke og analysere 

med afsæt i en humanistisk- og samfundsvidenskabelig videnskabstradition. Som undervisere hjælper vi 

dig på vej, men det er dine ben, der skal gå. Det er derfor vigtigt, at du reflekterer over den proces og 

tager ejerskab over din læring. På 2. semester vil du i modul 6 blive introduceret til 

kompetencebegrebet, og hvordan du kan udforme og bruge din helt egen kompetenceportefølje. Dette 

element er ganske nyt på historiestudiet, og det er ike sikkert, vi har udviklet den helt rigtige model 

endnu. Derfor bliver jeres efterfølgende evalueringer endnu vigtigere end ellers. Og derfor vil vi gøre 

lidt ud af at udfolde nyskabelse her i semesterbeskrivelsen.  

 

Hvad er en kompetenceportfolio – og hvad er formålet? 
 
Portfolio betyder et blad (= et stykke papir), man bærer med sig. Det er med andre ord et dokument, og i 

jeres tilfælde digitalt som alt andet, man tager med sig fra semester til semester. 

Som studerende tilegner I jer gennem jeres studietid en masse viden og færdigheder. Når I bruger jeres 

erhvervede viden og jeres færdigheder, udvikler I kompetencer.  

I jeres studieordning er der til flere moduler (M07b på 3. semester, M13 på 4., semester, M14 på 

femte og M18 på 6. semester) knyttet krav om at udarbejde en såkaldt kompetenceportfolio. Men hele 

arbejdet med at lave din egen kompetenceportefølje begynder for jer her på 2. semester, og er knyttet til 

undervisningen i modul M06. Studieordningens krav betyder, at uden en godkendt 

kompetenceportefølje kan I ikke komme til eksamen i de nævnte moduler. 

Ideen er, at I løbende hen over jeres uddannelse reflekterer over og undersøger jeres egen læring 

og kompetenceudvikling. En kompetenceportefølje kan altså hjælpe jer med at få indsigt i og sætte ord 

på de mangesidede kompetencer, I løbende udvikler gennem jeres studier. At kende sine kompetencer – 

og kunne forklare dem for andre – er vigtigt i forhold til at komme i job efter endt uddannelse.  

På 2. semester vil I altså i forbindelse med modul M06 blive introduceret til kompetencebegrebet 

og hvordan I kan udforme og bruge jeres helt egen kompetenceportefølje. I samme forbindelse skal I 

arbejde konkret med at undersøge og reflektere over, hvilke kompetencer I har tilegnet jer, hvordan I 

har tilegnet jer dem, og hvordan I har anvendt kompetencerne. 

Alle moduler på jeres uddannelse er omfattet af såkaldte kompetencemål, som er beskrevet i 

studieordningen. For Modul 06 består kompetencemålene i dels selvstændigt at kunne bidrage til og i 

samarbejde med andre udføre et projekt inden for en given tidsramme og dels at kunne formidle den 



 

 

tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form. I forbindelse med den kompetence-portfolio I skal 

udarbejde som en del af Modul 06, skal I derfor arbejde med to små opgaver: 

 

a) I skal i jeres projektgruppe udarbejde en tids- og arbejdsplan for jeres projekt, og I skal efterfølgende 

(= når projektet er afleveret, men før eksamen) individuelt evaluere jeres arbejdsproces ved at beskrive 

én ting, som bidrog positivt til processen, som I vil tage med jer til næste projektarbejde, og én ting I vil 

gøre på en anden måde. Arbejdet tager udgangspunkt i jeres gruppearbejde. Men der er ofte forskel på de 

kompetencer, man hver især udvikler som del af en gruppe. Derfor er det vigtigt at understrege, at 

kompetenceportfolioen skal være jeres eget, individuelle dokument. Vejledende omfang af tekst: ca. 

2400 tegn (inkl. mellemrum).  

 

b) I ’bytter’ indledningen fra jeres projekt (eller en anden kort tekst som sammenfatter projektet) med en 

anden projektgruppe. Herefter redigerer/omskriver I den anden gruppes tekst, så den bedst muligt 

formidler det, I mener er hovedbudskabet. I afleverer jeres version til den anden gruppe, og I får jeres 

egen tekst tilbage i den anden gruppes udgave. Derefter skriver I teksten om, så I mener den på bedst 

mulig måde formidler jeres hovedbudskab. I må gerne bruge den anden gruppes forslag, hvis forslagene 

er gode. Dernæst beskriver I – individuelt – hvilke ændringer der er sket i jeres egen tekst. Jeres 

beskrivelser kan med fordel formuleres som gode råd til jer selv til næste gang, I skal skrive et projekt. 

Denne beskrivelse (refleksion) uploades ligeledes i jeres kompetenceportfolio. 

 

Underviserne på de to kurser i modul 6 melder ud, hvornår i kursusforløbet introduktionen til 

kompetenceportfolioen vil foregå, og de er også dem, som organiserer arbejdet med de tilknyttede 

øvelsesopgaver. Marianne Rostgaard vil forestå introduktionen til kompetencebegreber og 

kompetencetænkning på begge kurserne i modul 6, hvor hun også vil præsentere det program 

(OneNote), vi ønsker I skal brug til jeres kompetenceportefølje.  

 

Nedenfor findes flere detaljer om semesterets enkelte moduler. Velkommen tilbage! 

 

Modul 5 

Oversigtsforløb i 

europæisk og dansk 

historie efter ca. 1900 

Kort beskrivelse De lange linjer i europæisk og dansk historie 
fra ca. 1900 og frem. Afvikles  
som 12 forelæsninger + spørgetime. 
Eksamensspørgsmål offentliggøres kort inde 
i semesteret.  

 Undervisere Lars Andersen (la@dps.aau.dk) 
Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) 

mailto:la@dps.aau.dk
mailto:duedahl@dps.aau.dk


 

 

Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk) 

 Eksamensform 30 minutters individuel mundtlig eksamen 
m. 30 minutters forberedelsestid. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M05?lang=da-DK 

Modul 6a 

Mellem demokrati og 

diktatur. Politik og kultur 

i mellemkrigstiden 

Kort beskrivelse Kort tid efter omstigning til det 20. år-
hundrede blev Europa scene for krigens gru 
og ødelæggelser af et hidtil udset omfang i 1. 
Verdenskrig. Kurset gennem-går 
mellemkrigstidens Europa med fokus på 
politiske, sociale og kulturelle strøm-ninger. 
I kurset diskuteres historiografiske, 
teoretiske og metodiske vinkler på emner 
som fascismens og nazismens frem-komst, 
massesamfundets udvikling, de-mokratiets 
vilkår, totalitarismens volds-ideologi, 
krigsfange- og flygtningepolitik, samt 
nationale spændinger i Central-, Syd og 
Østeuropa. 

 Undervisere Susi Meret (meret@dps.aau.dk) 

Lars Andersen (la@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppe-
projekt. En godkendt kompetence-portefølje 
er en forudsætning for at kunne gå til 
projekteksamen i modulet. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M06?lang=da-DK 

Modul 6b 

Bolig og hverdagsliv i 

efterkrigstiden 

Kort beskrivelse Boligen er velfærdsstaten i mikroformat. 
Men sådan har det ikke altid været. Bag 
begrebet bolig gemmer sig en verden af 
drømme, idealer, planer, udviklinger, for-
søg, fiaskoer og successer – og dem dykker 
vi ned i kurset. Vi kommer vidt om-kring, 
når vi går i dybden med, hvad en bolig er og 
har været. Du stifter bekendt-skab med 
teorier og begreber både om boligen og 
boligsektorens udvikling efter 1945 og om 
forståelsen af boligen, fx for-skellen mellem 
hjem og bolig. Vi kommer således til at 
arbejde tværfagligt med input både fra 
sociologi, kulturhistorie og -studier, 
arkitektur, planlægning mv. 

 Undervisere Mette Mechlenborg (mme@build.aau.dk) 
Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk) 

https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M05?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M05?lang=da-DK
mailto:meret@dps.aau.dk
mailto:la@dps.aau.dk
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M06?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M06?lang=da-DK


 

 

 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppe-
projekt. En godkendt kompetenceporte-følje 
er en forudsætning for at kunne gå til 
projekteksamen i modulet. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M06?lang=da-DK 

Modul 7a 

Historisk videnskabsteori 

og metode 1 

Kort beskrivelse Kurset introducerer til Historisk viden-
skabsteori og metode med udgangspunkt i 
kildeanalyse. Centrale elementer af den 
historiske kildekritik introduceres og trænes 
igennem øvelsesopgaver. 

 Undervisere Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) Lars 
Andersen (la@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Individuel, skriftlig ugeopgave. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/BAHIS20177 

 
 

4. semester (2020-studieordningen) 
 

Velkommen til 4. semester.  

I løbet af de forrige semestre på studiet har du lært mange af historiefagets grundlæggende færdigheder. 

Du har udforsket fortiden i fugleperspektiv i globalhistorien. Du har lært kildekritikkens langsomme 

systematik, hvor fortidens levn lægges som puslespil, der giver indblik i de processer, der har efterladt 

dem. Du har mødt fagets vigtigste traditioner og centrale analytiske begreber. Og igennem 

projektskrivning og oversigtsforløb har du bevæget dig tilbage igennem historien: fra vores samtid til 

1600-tallet. Nu mangler sidste etape. 4. semester tager dig til middelalderens og antikkens mærkværdige 

verdener. 

 Der er en grund til, at semestrene er arrangeret som en rejse tilbage i tid. Når vi arbejder med 

samtidshistorien, kan vi vælge og vrage i et nærmest overvældende udbud af kilder. Og uanset hvad vi 

vælger, forstår vi typisk, hvad vi læser. Arkiverne fra den tidligmoderne periode er mere hullede og kan 

forvirre os med gotiske bogstaver og underlige udtryk. Men situationen før 1600 er alligevel kvalitativt 

forskellig: her er kilderne defineret ved deres udprægede sparsomhed. Levnene af disse fjerne fortider er 

fragmenterede. De er svære at afkode og giver os kun ufuldstændige billeder, uanset hvor nøje vi lægger 

brikkerne til rette. Og for at gøre det vanskeligere endnu, fremstår de virkeligheder, der antydes af 

kilderne, ofte fremmedartede. Mennesket forandrer sig over tid, så der er selvfølgelig kun forventeligt, at 

desto længere vi selv er fra de mennesker, vi studerer, desto sværere bliver de og deres samfund at forstå. 

https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M06?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/HISBA21M06?lang=da-DK
mailto:heinsen@dps.aau.dk
mailto:la@dps.aau.dk
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/BAHIS20177
https://moduler.aau.dk/course/2022-2023/BAHIS20177


 

 

Derfor kommer vores evner som historikere på prøve, når vi undersøger førmoderne samfund. Det her 

er next level. 

 Semesteret er bygget op omkring et periode-modul (modul 11). Her er holdet delt op på to 

forskellige udbud. Pladserne er fordelt efter først-til-mølle-principper. Uanset hvilket af de to udbud du 

har foran dig, ender modulet med projektskrivning. Du kender formen. Nu er derfor et godt tidspunkt at 

tænke over succeser og fiaskoer. Hvad skal du igen? Og hvad skal du undgå? Under alle omstændigheder 

får du brug for din vejleder som vejviser. 

 Yderligere byder semesteret på et oversigtsforløb i historien før 1648 (modul 10). Også her er 

sværhedsgraden steget. Du har allerede oplevet, hvordan den forrige periode var længere end den første. 

Evnen til at forstå og tænke i lange udviklinger sættes yderligere på prøve, når perioden strækker sig 

over ca. 2000 års historie, som det nu er tilfældet. Din evne til at tænke i langstrakte historiske 

udviklingsprocesser bliver derfor trænet. 

 Samtidig med, at semesteret bringer dig tilbage til tider, der fremstår som om de knapt nok er 

forbundne til vores egen, peger det dog også direkte imod vores samtid. I kursets sidste modul 12: Brug 

af Historien, handler det ikke længere om at konstruere sandsynliggjorte fortællinger og fortolkninger af 

fortiden. Det drejer sig derimod om at forstå, hvordan fortiden bruges af et væld af aktører i 

forskelligartede maneger. Historien spiller en afgørende rolle for identiteter og fællesskaber. Den bruges 

kulturelt, kommercielt og politisk. Den kan skabe samhørighed, men også splid. Den kan afvæbne det 

afstumpede, men også være våben for tåber. Det er ikke nok, at vi som historikere kan sondre mellem 

sandsynlige og usandsynlige udlægninger af fortiden. Vi må også tage det seriøst, at vi som fagfolk 

langtfra er de eneste, der tegner billedet af det, der kom forud for den verden, vi nu befinder os i. 

 Brug af Historien introducerer dig også for en ny eksamensform. Modulet afsluttes med 

individuel, skriftlig ugeopgave. Men forinden har du udfærdiget en kort synopsis, der danner baggrund 

for det spørgsmål, underviser stiller dig ved ugeeksamens begyndelse. Du skal dermed selv identificere 

en problemstilling vedr. historiebrug og finde frem til en relevant og brugbar litteratur til at hjælpe dig 

med besvarelsen af eksamensopgaven. 

 

Endnu engang velkommen tilbage. 

 

Modul 10 

Oversigtsforløb i 

førmoderne historie før 

1648 

Kort beskrivelse Dette er det sidste af 3 oversigtsforløb i 

europæisk og dansk historie. Forelæs-

ningerne giver overordnede rids af udvik-

ingen og gennemgår væsentlige sam-

fundsmæssige temaer og historiske 

forandringer fra antikken op til ca. 1648. 



 

 

 Undervisere Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk)  
Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@dps.aau.dk) 
Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) 

 Eksamensform 30 minutters individuel mundtlig eksamen 
m. 30 minutters forberedelsestid. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS201711?lang=da-DK 

Modul 11a 

Førmoderne periode (før 

1648): Demokrati og 

republik i antikken – 

Athen og Rom 

 

Kort beskrivelse Kurset tager udgangspunkt i demokra-tiets 
oprindelse i antikken og undersøger, 
hvordan demokratier fungerede og for-
skelle og ligheder mellem demokrati og 
republik; hvordan demokrati/republik 
kommer til udtryk i de fysiske byer Athen 
og Rom; og hvordan de to poleis og imperier 
agerer i krig og borgerkrig. 

 Undervisere Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk) 

 Eksamensform: Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS202011?lang=da-DK 

Modul 11b 

Førmoderne periode (før 

1648): Magt og religion i 

Europa og Danmark ca. 

1000-1350 

Kort beskrivelse Kurset undersøger den katolske kirke som 
afgørende magtinstitution og som sam-
lingspunkt for tro og religiøsitet i europæ-
isk og dansk højmiddelalder. 

 Undervisere Iben Fonnesberg Schmidt (ifs@dps.aau.dk) 
Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@dps.aau.dk)  

 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS202011?lang=da-DK 

Modul 12 

Brug af Historien 

Kort beskrivelse Modul 12 undersøger, hvordan fortiden er 
blevet bearbejdet af eftertiden med hen-blik 
på at tjene bestemte formål. Under-
visningen gennemgår og eksemplificerer 
teorier om historiebevidsthed, kollektiv 
erindring og mytologisering af historien.  

 Undervisere Ivan Lind Christensen (ilc@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Individuel, skriftlig ugeopgave. Den 
studerende udarbejder forinden en indivi-
duel synopsis, som godkendes af under-

mailto:lange@dps.aau.dk
mailto:tkn@dps.aau.dk
mailto:heinsen@dps.aau.dk
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/BAHIS201711?lang=da-DK
https://moduler.aau.dk/course/2021-2022/BAHIS201711?lang=da-DK
mailto:lange@dps.aau.dk
mailto:ifs@dps.aau.dk
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viseren. Eksamensopgaven stilles på 
baggrund af denne synopsis. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS201713?lang=da-DK 

 

 

 

6. semester (2020-studieordningen) 
 
Velkommen til 6. semester. Med januars eksamener bag os er det tid til at kigge fremad. Prøv at indstille 

øjnene på horisonten. Kan I mærke det? I kigger ikke, som I plejede! Det er som om, I har fået 

superkræfter: Temporalt dybdesyn. Jeres forståelse af det, der omgiver jer nu og her, er blevet knyttet 

sammen med de udstrakte fortider, der skabte det. Man kalder folk som jer: “Historikere”. I er så tæt på 

tidsrejsende, man kan komme!  

Men hvad nytter det at have usynlige evner, hvis ingen ved det? Samfundet har brug for noget 

perspektiv. Det lider under at eksistere i et afstumpet, kortfattet nu og her. I er modgiften. Derfor skal I 

klædes på til at gøre gavn derude. 6. semester peger derfor fremad. I har fødderne plantet i historiefagets 

videnskabstraditioner. Selvom I stadig er ved at finde jeres ben, så går I. Men hvorhen? 

 Semesteret består af 3 moduler. Arbejdsformerne vil føles velkendte, men indholdet vil føles 

anderledes målrettet. Mange af jer skal i første omgang videre på kandidatspecialiseringer, enten som en 

del af Historiestudiet eller andre steder. De 3 moduler giver jer kompetencer, I kan bruge uanset om 

jeres fremtid ligger det ene eller det andet sted. 

 Modul 17, Introduktion til Brug af Arkiver og Materiel Kulturarv samt Forskningsøvelse, 

fremstår på papiret som det mest traditionelle. Modulet retter sig imod de materialer vi som historikere 

bruger, når vi undersøger det fortidige: arkivalier og materiel kulturarv. Men der er ikke tale om endnu 

et oversigts- eller metodekursus. I stedet handler modulet om at forstå, hvordan arkiver er bygget op og 

hvordan de former mulighederne for arbejdet med fortiden, samt hvordan forskellige typer af materiel 

kulturarv kan bruges i undersøgelsen og formidlingen af fortidens samfund. Med dette udgangspunkt 

skal I, selvstændigt, finde enten utrykt kildemateriale eller materiel kulturarv og udføre en analyse med 

konkret afsæt i materialet. På baggrund af en synopsis udfærdiget inden eksamen stiller underviser et 

spørgsmål. Selve eksamen er en individuel, skriftlig ugeopgave. Det lyder måske genkendeligt, men 

kurset er i høj grad bundet til at udforske de institutioner, hvori vi finder vores materiale: arkiver og 

museer. Modulet peger dermed fremad: imod maneger, hvor historikere ofte begår sig. Det peger også 

direkte frem imod kandidatuddannelserne i informationsforvaltning og kulturarvsformidling. 
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 Jeres evner til at kommunikere i disse maneger, men også i andre, er centrum for modul 18: 

Formidling af Historien. En akademiker, der ikke kan formidle til andre end akademikere, opererer i et 

lukket territorium. Vi skal sprænge grænserne. Som historikere er vi privilegerede, for vores temporale 

dybdesyn gør os i stand til at fortælle historier i et væld af medier. Og folk er ofte villige til at lytte, i 

hvert fald hvis vi kommunikerer godt. I har allerede øvet jer på at bruge jeres faglighed til at tale som 

akademikere. Dette modul handler om at tale på andre måder. Kurset bestås ved aktiv deltagelse. De 

nærmere rammer meldes ud af underviser, men er knyttet til en række mindre øvelsesopgaver, hvor der 

skal udformes konkrete produkter, hvor I kommunikerer fortiden til nutiden. 

 Sidst men ikke mindst skal I skrive et projekt. Det sker i rammerne af Modul 16: Temakursus. 

Her vil vi bygge videre på ting I lærte på 5. semester. Temaet er i år Kvantitative og Digitale Tilgange til 

Cirkulationen af Varer og Mennesker fra 1500–2022. Vi har valgt dette tema, fordi vi kan se, at digitale 

og kvantitative kompetencer i stigende grad er en styrke, når man skal agere som akademiker – også som 

historiker. Vores fag udvikler sig i kraft af digitale metoder. I fik nogle af disse tilgange introduceret i 

modul 15. Nu skal I bruge dem! Undervisningen vil i høj grad bestå af workshops, hvor vi arbejder med 

data med henblik på, at I skal lave en større analyse af jeres eget indsamlede data. I får derfor brug for 

det, I lærer i modul 17 og 18. Vi kommer til at arbejde dataorienteret. For historikere trænet til at tænke 

i “kilder”, kan dette synes fremmed, men vores samfund bliver stadig mere datafikseret. Samtiden forstår 

sig selv igennem tal, men vi ved ikke hvad det egentlig er, der måles. Vi skal kunne kvalificere 

databrugen. Disse færdigheder har også høj værdi i institutionelle kontekster. Det gælder for museer, og 

måske især for arkiver, der i stigende grad tænkes som reservoirer af “data”. At kunne håndtere og 

arbejde med data, er derfor ofte en forudsætning for os. 

 Tilsammen retter de tre kurser sig derfor direkte imod at træne kompetencer, der skal give jer 

mulighed for at bruge alt det I har lært på de foregående semestre. Nedenfor findes flere detaljer om 

semesterets enkelte moduler. Velkommen tilbage! 

 

Modul 16: 

Temakursus: Digitale og 

kvantitative kilder til 

menneskers og varers 

cirkulation, 1500-2022 

 

Kort beskrivelse Digitale og kvantitative kompetencer er i 

stigende grad vigtige, når man skal agere som 

akademiker. Vores fag udvikler sig i kraft af 

digitale metoder. I fik nogle af disse tilgange 

introduceret i modul 15. Nu skal I bruge dem! 

Undervisningen vil i høj grad bestå af 

workshops, hvor vi arbejder med data med 

henblik på, at I skal lave en større analyse af 

jeres eget indsamlede data. 

 Undervisere Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) 
Bo Poulsen (bpoulsen@dps.aau.dk)  
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 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS202017?lang=da-DK 

Modul 17: 

Introduktion til brug af 

arkiver og materiel 

kulturarv samt 

forskningsøvelse 

Kort beskrivelse Kurset fokuserer på at fremfinde, vurdere og 
analysere såvel arkivalier som den materielle 
kulturarv i al dens mangfoldig-hed. 
Undervisningen vil bestå af seminar og 
workshops med oplæg fra studerende og 
underviser(e), hvor praktiske øvelser, 
casestudier og ekskursioner indgår som en 
central del af undervisningen. 
 

 Undervisere Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Skriftlig, individuel besvarelse af et 
opgavespørgsmål. Det er en forudsæt-ning 
for at kunne gå til eksamen, at den 
studerende har fået et skriftligt oplæg med 
søgestrategi og oversigt over det fremfundne 
materiale godkendt af underviseren. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS201718?lang=da-DK 

Modul 18 

Formidling af historien 

Kort beskrivelse Kurset introducerer de studerende til en 
række kommunikationsformer, -teknikker 
og -medier, der anvendes i moderne 
historieformidling. Kommunikations-
strategier i form af formål, målgruppe, 
opbygning og kvalitetskriterier gennemgås, 
og sproglige virkemidlers styrker og 
svagheder diskuteres. Den studerende 
skærper sin sprogbehandling og træner 
professionsrelaterede skriftlige 
formidlingsopgaver. Lydmediet, særligt 
podcasts, er en af tidens hotteste 
formidlingsformer. Kurset indeholder et 
lynkursus i, hvordan podcasts produce-res, 

så vi kan prøve at lave vores egne.  

 Undervisere Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Aktiv deltagelse. For at bestå modulet skal 
den studerende som led i 
undervisningsforløbet aflevere og have 
godkendt tre opgavebesvarelser. Ved kursets 
afslutning afleveres disse som en samlet 
portfolio til bedømmelse. Alle tre 
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øvelsesopgaver skal være udført således, at 
de er klar til offentliggørelse. De tre 
opgavers emner og omfang aftales mellem 
underviser og den enkelte studerende og 
skal godkendes af underviser inden 
aflevering. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/BAHIS202019?lang=da-DK 

 

 

Studienævnet for Historie 

Februar 2022 
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