
Semesterbeskrivelse for 8. Semester. Foråret 2022 

   8. Semester, gymnasielæreruddannelsen  

Oplysninger om semesteret   
Skole: Politik og Samfund 
Studienævn: Historie  
Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie som centralt fag og sidefag 
ved Aalborg Universitet (december 2020).   

Semesterets temaramme   
Semesteret har fokus på uddannelsen som gymnasielærer, dels gennem styrkelsen af deltagernes formidlingsevner, 
og dels gennem supplerende metodefag.  Dertil kommer det specialeforberedende modul, hvis målrettede indhold 
opkvalificerer den studerende i forhold til den kommende specialeafhandling og til 3. semestres flerfaglige projekt 
og introduktion til gymnasieundervisning. I modsætning til tidligere semestres fokus på bestemte historiske perioder, 
er 8.og 9. semester således tematisk bygget op.  



Semesterets organisering og forløb   

Semesterets undervisning forløber som følger:   

- Supplerende metodefag (modul 15):   

Supplerende metodefag består af en række seminarer, der sigter imod at sikre, at den studerende stifter bekendtskab 
med begreber og teorier fra ”grænseflader” mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige 
discipliner. Kurset bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning 
til undervisningen. Underviseren udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv 
deltagelse.   

- Formidling af historien (modul 18):   
Formidling af historien består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver, der 
introducerer de studerende til en række kommunikationsformer, -teknikker og -medier, der anvendes i moderne 
historieformidling. Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at 
kommunikere præcist og effektivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem både skriftlige og ikke-skriftlige 
medier (herunder digitale medier). Pensum er på ca. 400 sider.  
  

- Specialeforberedende modul (modul 19):   

Modulet udgøres af en række workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg, der har til formål at sætte 
den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere, afviklingen af et afrundet 
forskningsarbejde med fast deadline. Modulet sigter imod at forberede den studerende på den kommende 
specialeafhandling ved at introducere metoder og modeller for problemformulering, litteratursøgning og – 
behandling, kildeforståelse, indsamling og etablering af empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes 
introducere til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer.   

      Modulet bestås ved aktiv deltagelse.  

  

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning   
Undervisere:  
  
Modul 15:  Martin Ottovay Jørgensen (moj@dps.aau.dk) 
  
Modul 18: Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) og Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) 
  
Modul 19: Marianne Rostgaard (rostgard@dps.aau.dk)  
 

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


  
Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@id.aau.dk)   

           

  

Modul 15: Supplerende metodefag  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  
Supplerende metodefag: Historisk geografi 
  
5 ECTS  

Placering   
  

Kandidatuddannelsen i historie  

8. semester  

Kursusansvarlig  
Martin Ottovay Jørgensen 
  
  

Underviser  
Martin Ottovay Jørgensen 
 
  
  

Undervisningssprog  
  
Dansk  



Mal̊  
  
Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra "grænseflader" mellem 
historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.   

 

Læringsmal:̊  
  
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:  
  

Formålet med det supplerende metodefag er at understøtte arbejdet med at finde og tolke kildemateriale og 
med selvstændigt at rekonstruere et stykke fortidig virkelighed. I modulet introduceres til arbejdet med meget 
forskellige typer af kildemateriale (inkl. litteratur) og diskuteres forskellige måder at analysere og anvende et 
kildemateriale på. 

Undervisningens organisering  
  
Seminarer med tilknyttede øvelser. Derudover skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen.  
  

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
  
I denne kursusrække introduceres de studerende til en række metodiske tilgange fra den historiske geografi 
(autoetnografi, visuelle metoder, oralhistorie samt felt observation). Gennem pensumlitteraturen, seminarer 
med forelæsningselementer samt en række øvelser og refleksioner stifter de studerende bekendtskaber med 
den historiske geografis problemfelter, tilgange og undersøgelsesinteresser. Modulet tager sigte på at give en 
basis introduktion til de nævnte kvalitative metoder, der vil sætte den studerende i stand til at anvende 
metoderne i fremtidigt projektarbejde.  

 

Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende  
  

Vægt: 5 ECTS  

5 ECTS svarer til i alt 135 timer  

Konfrontationstimer: 20 timer   



Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   

  

Se under de enkelte kursusgange.  

  

Eksamen  
  

Prøveform:   
  

Hvert af de supplerende metodefag vægter 5 ECTS og bestås ved aktiv deltagelse. For dem, der ikke består 
kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme 
type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes 
med bestået/ikke-bestået  

  
  
  
  

Modul 18: Formidling af historien  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  
Formidling af historien  
  
5 ECTS  

Placering   
  
KA-uddannelsen i historie   
 
8. Semester  



Kursusansvarlig  
  
Poul Duedahl og Johan Heinsen   

Underviser  
  
Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk)  
Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk)  
 

Undervisningssprog  
  
Dansk   

Mål 
Målet er, at den studerende kan formidle historie gennem såvel skriftlige som ikke-skriftlige former.  

Læringsmål: 
  
Den studerende kan efter at have gennemført modulet:  
  

- demonstrere viden om forskellige skriftlige og ikke-skriftlige formidlingsformer  

- identificere forskellige skriftlige samt ikke-skriftlige mediers målgrupper  

- identificere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe  

- identificere et afgrænset budskab, som skal formidles  

- udføre den valgte formidling tilfredsstillende gennem tre forskellige øvelser, som hver især skal benytte 
forskellige medier.   

Undervisningens organisering  
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. 
Minimum én øvelsesopgave skal tage form af formidling af resultaterne fra en af de(n) studerendes egne 
tidligere projektrapporter.   
 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre   
Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at kommunikere præcist og 
effektivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem såvel skriftlige som ikke-skriftlige medier (herunder 
digitale medier).  

mailto:duedahl@dps.aau.dk
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Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende  
  

Vægt: 5 ECTS  

5 ECTS svarer til i alt 135 timer  

Konfrontationstimer: 12 timer  

Læsning forud for undervisning: 60 timer  

Øvelsesopgaver: 63 timer  

 

Pensum er på ca. 400 sider og kan indeholde ikke-trykt materiale (blog-indlæg, podcasts etc), svarende til i alt 
ca. 400 sider litteratur.  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
 
Den anvendte litteratur angives under den enkelte kursusgang på Moodle. Der benyttes både trykt og utrykt 
materiale.  

Eksamen  
  

Prøveform:   
Modulet evalueres som led i undervisningen (porteføljeeksamen). 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 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.   
 
For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en prøve. Til denne prøve stilles der spørgsmål af 
samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.   
 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.   

  
  
  
 
 
 



  

Modul 19: Specialeforberedende kursus  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.)  

Titel, ECTS-angivelse  
  

Specialeforberedende kursus (modul 19)  

Thesis Preparing Course (module 19)  

5 ECTS  

Placering   
  

Kandidatuddannelsen i historie  

8. semester  

Kursusansvarlig  
  
Marianne Rostgaard 

Underviser  
  
Marianne Rostgaard 

Undervisningssprog  
  
Dansk (dele af pensum dog på engelsk)  



Mal̊  
 

 
 Målet er at sætte den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere 
afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. Det er herudover et mål, at den studerende 

igangsætter egne forarbejder til det senere arbejde med specialeafhandlingen (modul L). 
 
Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstreret viden om at afgrænse et emne og en provisorisk problemformulering. 
igangsat egne forarbejder til den studerendes specialeafhandling. 
  

Undervisningens organisering  
  
Workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg.  

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre   

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 

Modul 19 kaldes et specialeforberedende modul. Det betyder, at indholdet af undervisningen er rettet imod 
jeres kommende speciale-arbejde. Undervejs i løbet af de fire undervisningsgange skal vi arbejde ad to spor: 
Dels skal vi arbejde mere overordnet i forhold til, hvordan man kan etablere, organisere og afvikle afrundede 
projektarbejder med faste deadlines, og dels skal vi arbejde mere specifikt historiefagligt med hvordan 
forskellige historiografiske traditioner og arbejdsformer kan sættes i spil i jeres kommende speciale-
arbejder. 

Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes eget input om deres kommende specialeafhandling introduceres 
metoder og modeller for problemformulering, litteratursøgning og –behandling, kildeforståelse, indsamling og 
etablering af empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes introducere til forskellige arbejdsstile, 
modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer.  



Omfang og forventet arbejdsindsats   
  
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 
5 ECTS svarer til i alt 135 timer. 
 
Konfrontationstimer: 16 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur   
  

- Charlotte Wegener, Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning. Forlaget Samfundslitteratur, 
2016. 

Øvrig kursuslitteratur kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem. 

Eksamen  
  
Prøveform:  

Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til 
undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv 
deltagelse. For studerende, som ikke består modulet ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig ugeprøve. 

Denne prøve bedømmes ved intern censur som bestået/ikke-bestået. 
 
 


