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Velkommen til 5. semester på historiestudiets bacheloruddannelse.  
 
Der er sket en hel masse for jer siden sidst. I er gået fra de første semestres forsigtige udforskninger 
af historievidenskaben til nu at være et sted, hvor I kender fagets centrale metoder, former og tra-
ditioner. Og I har selv brugt disse igennem periodekurserne, der har taget jer baglæns igennem 
historien, først ved udforskningen af det 20. og 21. århundredes historie på 2. semester. Siden ved 
at arbejde med fjernere fortider og de problemstillinger, der følger med, når vi bevæger os længere 
og længere væk fra det, vi kender. Sammen med modulerne om kulturmøder og globalisering er I 
således blevet præsenteret for et væld af forskellige historiske kontekster, aktører og brudflader. I 
periodekurserne har I udforsket disse gennem specifikke cases eller udforskningen af enkelte histo-
riske forløb. I oversigtsforløbene har I kunnet se de sammenhænge og omvæltninger, der har sat 
rammen om selvsamme. Sidst men ikke mindst har metodefagene med fokus på hhv. kildekritik og 
historiske fremstillinger sammen med 4. semesters Brug af Historien givet jer mulighed for at til-



egne jer redskaber til arbejdet med fortiden og til at forstå, hvordan andre har arbejdet med selvs-
amme fortid, hvad enten der er tale om historiefagligt arbejde eller brugen af fortiden i en bredere 
samfundsmæssig kontekst. 
 Alt det betyder groft sagt, at I nu er klar! I har mødt det, man forventer, at en historiker har 
mødt på sin vej igennem en bacheloruddannelse. Nu handler det om at vise, at I kan bruge det til 
at skrive et bachelorprojekt, hvor alle dele spiller sammen til et veldrejet argument, der bidrager til 
nutidens forståelse af samfund og mennesker ved at præsentere ny viden om fortiden. 
 Semesteret peger samtidig fremad. Jeres årgang splittes her i to. Nogle skal ud på et sidefag. 
Her konfronteres I med nye fagligheder og den opgave at skulle forholde jer til, hvordan denne kan 
kombineres med alt det, I allerede kan og ved. Sæt tid af til den refleksion. Uanset hvilke fag I skal 
læse de næste år, starter I ikke fra nul. Der vil være aspekter i det fag I har valgt, hvor jeres egen 
baggrund i historiefaget kan bruges som en løftestang. Hvordan kan I bruge det historiske til at 
forstå de nutidige problemstillinger, jeres nye fag konfronterer?  
 For jer, der bliver på Historie peger semesterets øvrige moduler også videre, dels imod nye 
fronter i historiefaget og dels imod historiefagets snitflader med andre samfundsfaglige discipliner. 
I modulet Politologi, Økonomi og Sociologi tages historievidenskabens samspil med de øvrige sam-
fundsvidenskaber under luppen og deres teoretiske forståelser af samfundsudvikling, og dermed 
historiske forløb, granskes. Faget gør jer i stand til at tale med folk fra disse fagdiscipliner, men også 
at forstå hvad der gør historisk videnskab forskelligt fra disse. Dette gør jer således også bedre til at 
forklare, hvad vi som historikere bidrager med til forståelsen af samfundet. 
 
Supplerende metodefag I handler om det digitales forandringspotentialer for historiefaget. Vi skal 
se på, hvordan nye teknologier tages i brug af historikere og hvordan dette skaber sammenhænge 
med det, man af og til ser omtalt som Digital Humanities og Social Data Science. Vi skal se på, 
hvordan historikere skaber og strukturerer data, og hvad de bruger dem til. Vi skal også se på, hvor-
dan disse data bearbejdes og visualiseres, når fortiden skal analyseres f.eks. i form af netværksvisu-
alisering eller de metoder, som ofte går under termen text mining. Det er en central pointe, at disse 
metoder ofte er kvantitative, men samtidig benytter data, der ikke traditionelt er behandlet kvan-
titativt eller har form af tal. Sidst men ikke mindst skal vi se på, hvordan dette felt gør brug af 
maskinlæring og kunstig intelligens. De færdigheder modulet præsenterer peger i nogen grad imod 
kandidatspecialiseringen i Informationsforvaltning. 

I modulet Supplerende metodefag II besøger vi andre samfundsvidenskabelige discipliner 
og vi skal navnlig se på, hvordan noget så øjensynligt banalt som hverdagshistorie kan udfor-
skes ved hjælp af forskellige perspektiver, hvor forskellige samfundsvidenskaber supplerer 
hinanden i et bredt tværfagligt samarbejde. Vi tager afsæt i samspillet mellem menneske, 
samfund og teknologi. Derefter begiver vi os ind på felter, som ikke fylder så meget i historie-
forskningen, eller som først er på vej ind i historiefaget. Så vi ender i en skøn blanding af 
kulturhistorie, sociologi, antropologi som vejen til at forstå og forklare hverdagens mangfoldig-
hed. Modulet peger derfor i retning af den museale arbejdsmark, men også på hvordan sam-
fundet forandres i dagligdagen, fx i forbindelse med den grønne omstilling.  



Atter engang velkommen! Nedenfor findes mere detaljerede gennemgange af de enkelte moduler. 
Vi glæder os til at se jer igen efter en velfortjent sommerferie. 
 

Bachelor-projekt 
(STO2020) 

Kort beskrivelse Vi har denne gang kaldt modulet for ”I følel-
sernes vold: Historier om fascination, frygt og 
vrede i historie fra antikken til moderne tid”. 
Første undervisningsgang vil de tre undervi-
sere introducere til deres tilgang til det over-
ordnede tema. Som en del af undervisningen 
udvikler I jeres egne projekttemaer. Koncep-
tet hedder klynge-vejledning og work-
shops/undervisning, hvor de tre undervisere 
hver for sig vil videreudvikle deres egne te-
maer. Den samlede undervisning vil være 
åben for hele holdet, uanset hvilken vejleder, 
I er blevet tildelt, og 4-timers modulerne er 
derfor forskudt, så det er muligt for stude-
rende at deltage i samtlige 12 lektioner.  

 Undervisere Carsten Hjort Lange: lange@dps.aau.dk 
Ivan Lind Christensen: ilc@dps.aau.dk 
Torben Kjersgaard Nielsen: tkn@dps.au.dk  

 Eksamensform Mundtlig eksamination, der tager udgangs-
punkt i en projektrapport. 

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 
Kurset vægter 15 ECTS 
= 406 timer fordelt på se-
minarer, forberedelse, 
vejledning, gruppear-
bejde/projektarbejde, op-
læg. 
 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/BAHIS202014?lang=da-DK 

Politologi, økonomi og so-
ciologi (STO2020) 

Kort beskrivelse Kursets overordnede mål er, at den stude-
rende opnår viden om centrale teorier og be-
greber inden for økonomi, politik og sociologi. 
Der er tale om en introduktion til felterne. Ar-
bejdsformen er dialogbaserede forelæsnin-
ger samt øvelser.  

 Underviser Ivan Lind Christensen: ilc@dps.aau.dk 

 Eksamensform Skriftlig ugeopgave med individuel besvarelse 
af en udleveret opgaveformulering. 

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

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/BAHIS201715?lang=da-DK 
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Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på semi-
narer, forberedelse og 
øvelsesopgaver. 
 

Supplerende metodefag I 
(STO2020) 

Kort beskrivelse Kurset introducerer til digital historie. Der vil 
være fokus på konkrete værktøjer til indsam-
ling, bearbejdning og præsentation af data. 
Undervisning har form af workshops, hvor 
både data og software udforskes. Forløbet 
munder ud i et fælles produkt.  

 Undervisere Johan Heinsen: heinsen@dps.aau.dk 
Marianne Sletten Paasch: paasch@dps.aau.dk 

 Eksamensform Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. til-
fredsstillende løsning af et antal øvelsesop-
gaver i tilknytning til undervisningen. Bedøm-
melsen bestået opnås ved fremmøde til 
mindst 6 undervisningsgange samt godken-
delse af opgave(r).  

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 
Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på semi-
narer, forberedelse og 
øvelsesopgaver. 
 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/KAHIS20206?lang=da-DK 

Supplerende metodefag II 
(STO2020) 

Kort beskrivelse Kurset introducerer til grænsefladen mellem 
historie og andre samfundsvidenskabelige 
discipliner som fx sociologi og antropologi. 
Fokus vil være på arbejdet med hverdagsli-
vet. Undervisningen består i en introduktion 
til de andre discipliner og især workshops.  

 Underviser Mogens Rüdiger: rudiger@dps.aau.dk 

 Eksamensform Aktiv deltagelse (minimum 80% af kursus-
gangene) og tre mindre analyseopgaver. 

Forventet arbejdsbelast-
ning: 1 ECTS svarer til 27 
arbejdstimer for den stu-
derende. 
Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på semi-
narer, forberedelse og 
øvelsesopgaver. 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/KAHIS202061?lang=da-DK 
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