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Velkommen til 3. semester på historiestudiets bacheloruddannelse. 
 
Et universitet eksisterer ikke for at reproducere eksisterende viden, men for at skabe nye indsigter 
om samfund og mennesker. Det første år på uddannelsen havde til formål at sætte jer i stand til at 
bidrage til den skabelsesproces med udgangspunkt i historiefaget og arbejdet med kildemateriale. 
På første semester blev I introduceret for historier om tilblivelsen og udviklingen af verden, som vi 
kender den gennem globalisering og verdensmål, og I blev introduceret til det problemorienterede 
projektarbejde. På andet semester kiggede vi sammen på de sidste 100 års historie, og I lærte histo-
riefagets metodiske grundsten og kildekritik. Med det afsæt er I klar til at træde helt ind i værkstedet 
og selv bidrage til vidensproduktionen sammen med os. I er klar til at få jord under neglene. 3. 
semester handler i høj grad netop om at være en del af det historiske laboratorium, at eksperimen-
tere og udforske fortiden ved hjælp af fortidens levn og assisteret af andre historikeres fremstillin-
ger. Vi skal forsøge os frem, tænke over mulige udlægninger og øve os I at tale om, hvorfor vi mener, 
at de er holdbare eller ej. Og det skal vi gøre sammen.  



 I værkstedet har vi denne gang fokus på Danmark og Europa i perioden fra ca. 1550 til ca. 
1900. Perioden tager os fra reformationerne i 1500-tallet over den westfalske fred og Christian IVs 
død, videre til 1800-tallets nationale statsdannelser og (dermed?) til begyndelsen af den moderne 
verden. Vi bevæger os i dette semester længere væk fra vores samtid og møder således en verden, 
der er mere fremmed for os. Vores fortolkninger skal tjene til at gøre den forståelig. De har også til 
formål at sætte denne fjernere fortid i forbindelse med vores egen samtid ved at identificere, hvor-
dan det samfund, vi kender og selv lever i, har spor i andre, nu forsvundne virkeligheder. Og peri-
oden er i høj grad en, hvor vi kan finde anstød til det moderne samfund. Centrale udviklinger in-
kluderer fremvæksten af moderne stater med demokrati og rettigheder, men også med bureaukrati 
og et væld af nye tvangsmidler til alt fra beskatning til straf. En anden væsentlig udvikling er i form 
af et moderne arbejdsmarked, hvor man i mindre grad er bundet i personlige relationer og husstan-
dens dynamikker, og i højere grad af de markedsrelationer, der overalt kom til at præge samfund. 
Dette hænger i nogen grad sammen med periodens teknologiske udviklinger, især den fremvok-
sende industrialisering, men også med nye teknologier i f.eks. landbruget. Periodens teknologier 
ledte os ud i den fossilafhængighed, der efterhånden har undermineret vores måde at leve på. Sam-
tidig med disse moderniseringshistorier er perioden præget af historier, der nu kan føles afsluttede, 
men alligevel har sat masser af spor i det moderne. Et eksempel er det transatlantiske slaveri, der 
toppede i årtierne omkring 1800 og var en hjørnesten i den spirende kapitalisme. Købmanden var 
en af denne histories hovedpersoner. Købmandens interesser blev samtidig dagsordenssættende for 
periodens politiske udviklinger. 
 
At historien bevæger sig længere tilbage i tid, betyder med andre ord ikke, at den bliver mindre 
relevant for at forstå, hvordan vi er havnet, hvor vi er. Den historie udforsker vi i modul 8 og 9.  
 
Modul 8: Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie ca. 1550–1900 er et oversigtsforløb i stil med 
oversigtsforløbet på 2. semester. Her har I nu gjort jer erfaringer med studie- og eksamensformen 
og kan bygge på dem. Det samme er gældende for Modul 9: Moderne periode ca. 1550–1900, der er 
projektmodul for hele årgangen. Dette projektmodul lægger sig i forlængelse af tematikker fra mo-
dul 8. Og projektmodulet vil i høj grad bære præg af at fungere som værksted. Vi skal kigge på rigtigt 
mange kilder og bruge alt det, I lærte på modul 7a i sidste semester. I skal også lære at afkode de 
håndskrifter, man støder på, når man selvstændigt bevæger sig ind i arkivets afkroge, og hvad der 
findes af teknologisk hjælp til selvsamme dechifrering. Projektmodulets indhold lægger i høj grad 
op til projekter, der netop hviler på selvstændigt kildearbejde og igennem kildearbejdet kommer 
tæt på fortidige menneskers levede virkeligheder. Den opgave er I efter første år på studiet klar til. 
 
Endelig fortsætter vi i Modul 7b: Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse med at 
undersøge historiefagets metodetraditioner. Men denne gang sætter vi fokus på, hvordan vi bruger 
andre historikeres fremstillinger og læser dem i lyset af de traditionsdannelser, der præger dem, 
samt med afsæt i den måde historikerne har arbejdet med kilderne. Vi skal lære at identificere hi-
storiefaglige positioner ved at læse, hvad historikerne gør, når de bedriver historievidenskab. Dette 



er således et næste skridt, der bygger direkte ovenpå 2. semesters modul 7a. Forståelsen for disse 
fagtraditioner vil hjælpe jer i jeres projektarbejde både på dette semester, men i høj grad også frem-
adrettet. Samtidig kan bevidsthed om disse traditioner hjælpe jer til at definere, hvem I selv er som 
historikere. Kurset lægger derfor også op til selvrefleksion. 
 
Velkommen helt ind i værkstedet! Nedenfor findes mere detaljerede gennemgange af de enkelte 
moduler. Vi glæder os til at udforske fortiden sammen med jer. 
 

M07b: Historisk viden-
skabsteori og metode 2 – 
fremstillingsanalyse (STO 
2021) 

Kort beskrivelse Modulet handler om analysen af historikeres 
fremstillinger med udgangspunkt i historie-
faglige traditionsdannelser, f.eks. social- og 
kulturhistorie. Kurset roterer om forelæsnin-
ger og skriftlige øvelser.  

 Undervisere Lars Andersen: la@dps.aau.dk 
Johan Heinsen: heinsen@dps.aau.dk 
Maria Simonsen: simonsen@dps.aau.dk 

 Eksamensform Skriftlig uge-eksamen med udgangspunkt i 
spørgsmål stillet af eksaminator. 

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 
Kurset vægter 10 ECTS 
= 270 timer fordelt på se-
minarer, forberedelse, 
øvelsesopgaver.  
 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M08?lang=da-DK 

M08: Oversigtsforløb i 
dansk og europæisk histo-
rie ca. 1550–1900 
(STO2021) 

Kort beskrivelse Modulet introducerer til dansk og europæisk 
historie i perioden fra ca. 1550 til 1900. Fo-
kus er på de lange linjer og overordnede ud-
viklingstræk igennem perioden. Kurset rote-
rer om en forelæsningsrække.  

 Undervisere Bo Poulsen: bpoulsen@dps.aau.dk 
Lars Andersen: la@dps.aau.dk 
Johan Heinsen: heinsen@dps.aau.dk 

 Eksamensform Mundtlig eksamen hvor der trækkes et 
spørgsmål formuleret af eksaminator. Der er 
30 minutters forberedelsestid. Selve eksa-
mens varighed er på 30 minutter. Eksa-
mensspørgsmålene offentliggøres i løbet af 
semesteret. 

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M08?lang=da-DK 
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Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på fore-
læsninger, forberedelse 
og eksamenslæsning. 
 

M09: Moderne periode ca. 
1550–1900 (STO2021) 

Kort beskrivelse Modulet har undertitlen Tvang, kontrol og or-
den i Danmarkshistorien, ca. 1700–1900. I mo-
dulet udforskes sociale relationer og deres 
vrangsider i perioden. Kurset roterer om en fo-
relæsnings- og workshoprække og har stort fo-
kus på arbejdet med kilder. 

 Undervisere Lars Andersen: la@dps.aau.dk 
Poul Duedahl: duedahl@dps.aau.dk 
Johan Heinsen: heinsen@dps.aau.dk 

 Eksamensform Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i 
en projektrapport.  

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 
Kurset vægter 15 ECTS 
= 405 timer fordelt på se-
minarer, forelæsninger, 
forberedelse, vejledning, 
gruppearbejde.  
 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M09?lang=da-DK 
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