
Historiestudiet – Aalborg Universitet 
 

 
Semesterbeskrivelse 1. semester BA. 
Efteråret 2022. 
 
Velkommen til historiestudiets bacheloruddannelse. Der venter dig 3 år, hvor du vil lære den mo-
derne historikers mange og alsidige færdigheder. I processen får du rig lejlighed til at undersøge 
fortiden, og de skygger den kaster over vores nutid. Du vil komme til at arbejde sammen med dine 
medstuderende og i samspil med undervisere, der udover at vejlede dig også selv er forskere på 
øverste niveau. Du bliver en del af en vidensinstitution, hvor du lærer at skabe ny viden om vores 
samfund, og hvor det kommer fra. Glæd dig!  
 
Vi studerer ikke fortiden for fortidens egen skyld. Historie er et fag, der vedrører problemstillinger, 
vi stadig ikke har fået løst. Historiefaget producerer indsigt i, hvordan de problemer er opstået, og 
hvordan mennesker har handlet, når de har stået overfor dem. Første semester har de store globale 
problemer i fokus. Semesteret tager udgangspunkt i FNs 17 verdensmål og de problemer målene er 
sat i værk for at løse. Hvor kommer problemerne fra? Og hvad betyder dette ophav og dets kom-
pleksitet for, hvordan de kan løses? Ved at undersøge samfund som præget af tid, tilbyder historie-
faget lange perspektiver på vores samtids forståelse af, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. Vi viser, 
hvordan fortiden sætter scenen for nutidens udfordringer og konflikter. 
 Historiefaget er samtidig en videnskabelig disciplin, der ikke begrænser sig til at ville forstå 
et enkelt aspekt af de samfund, vi studerer. Vi nøjes ikke blot med at studere kultur, økonomi eller 
miljø, men forsøger at forstå, hvordan alle sider af menneskers væren og gøren hænger sammen og 
er med til at skabe verden. Som historikere skal vi turde interessere os for alle aspekter af mennesker 
og deres samfund. Vi skal være kritiske og konstruktive. På første semester arbejder vi derfor også 
med helhedsforståelse. Det kommer til udtryk i Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie, 
der har hele verden og dens udvikling i mange tusind års langt perspektiv som genstand. Det hand-
ler om de helt store linjer. For at få en solid forståelse af, hvordan vores verden er skabt, må vi forstå 
samspil imellem så forskellige størrelser som teknologi, religion, geografi, biologi og politik. Modu-
let spiller direkte sammen med Modul 2: FNs Verdensmål og historie, der tackler udvalgte Verdens-
mål og præsenterer historiefaglige bud på hvordan vi kan forstå deres udfordringer. Tilsammen 
giver de to fag en grundforståelse for, hvordan verden er endt hvor den er, og viser hvordan histo-
riefaget som en disciplin om mennesker og samfund forholder sig til den nutid, vi selv er del af og 
må bidrage konstruktivt til. 
  
Gruppearbejdet er en del af Aalborg Universitets DNA. Et vellykket gruppearbejde er meget mere 
end summen af enkeltindivider. Sammen kan vi nå meget længere og dybere i de problemstillinger, 



som vi arbejder konstruktivt sammen om at forstå. I praksis betyder det, at du allerede når du be-
gynder dit studium er en vigtig del af en studiegruppe. Studiegrupperne er administrativt etableret 
for at hjælpe dig god i gang med dit nye studium. Du skal bruge din studiegruppe både til at forbe-
rede dig til undervisningen; i din studiegruppe kan du sammen med dine medstuderende læse og 
diskutere de tekster, vi bruger i undervisningen. Når man læser og diskuterer tekster sammen med 
andre, lærer man simpelthen bedre. Du kommer også til at bruge din studiegruppe i selve under-
visningen: De øvelsesopgaver, som undervisningen løbende byder på, vil skulle laves sammen med 
din øvrige studiegruppe.  
 
På Aalborg Universitet arbejder vi problemorienteret. Begrebet sigter både imod, at vi bedriver 
videnskab, der vil spille ind i samfundsudviklingen, men også særlige arbejdsformer. Vigtigst er det 
problemorienterede projektarbejde. På historiestudiet vil du hvert semester komme til at skrive et 
projekt i samarbejde med andre studerende. Dette arbejde indebærer, at I selv definerer jeres pro-
blemstilling indenfor rammen af undervisningen. På første semester er det modul 2, der er projekt-
modul og dermed sætter rammen for jeres problemstilling. I forlængelse af undervisningen vil der 
blive dannet projektgrupper. Projektgrupper er noget andet end studiegrupper, selvom personerne 
sagtens kan gå igen, hvis I er enige om at fortsætte samarbejdet. Projektgrupperne sammensætter 
de studerende selv (i en styret proces) ud fra det, de kan enes om at skrive projektopgave om. Pro-
jektgrupperne vil undervejs i projektskrivningen få intensiv vejledning om både projekternes fag-
lige indhold, udformning og gruppeprocesser, men det er op til jer at bruge den vejledning og i 
sidste ende også op til jer at definere, hvordan I vil arbejde sammen. Det kræver mange forskellige 
færdigheder at lykkes med sådan et projekt – både faglige, administrative og sociale. Og alle de 
færdigheder er afgørende at få trænet, for dem skal I have med jer ud i verden som akademikere. 
 
Samarbejdsvilje og selvstændighed er derfor nøglen til succes på universitetet. At gå på universitetet 
er noget andet end at gå i skole. Det betyder, at man er en del af en vidensinstitution og tager sin 
egen rolle som skaber af viden seriøst, allerede fra første semester. Vi reproducerer ikke blot, hvad 
der allerede står i bøgerne, men bruger det, vi finder til at give nye svar. Selvstændighed betyder 
også, at du selv er nødt til at reflektere over, hvad du skal fokusere på at lære og hvor dine styrker 
og svagheder findes. Det forventes af en akademiker, at man aldrig holder op med at lære nye ting. 
Derfor er det også afgørende, at du bliver god til læreprocesser. Det indebærer at reflektere over, 
hvad man allerede kan og ved, men også hvor man har brug for at lære noget mere eller noget nyt. 
Og det indebærer, at man nogle gange selv opsøger den viden eller de færdigheder, både indenfor 
rammerne af undervisningen, men også ved på egen hånd at opsøge muligheder for at lære. I en 
skole er alle læringsprocesser skemalagte, men på et universitet er det i høj grad op til den stude-
rende at definere, hvad du vil arbejde med. Du skal så at sige lægge dit eget skema. 
 
Den komplekse læringsproces, du nu skal i gang med, kan måske virke uoverskuelig: Hvor går du i 
gang, og hvordan ved du, om du er på rette vej? Bare rolig. Du skal nok lære det hele, og du får 
hjælp undervejs. 



 
Et af hjælpemidlerne er den såkaldte Studieaktivitetsmodel, som du kan se nedenfor. Modellen, som 
du vil møde flere gange fremover, er en grafisk fremstilling af de mange forskellige lærings- og 
undervisningsformer, som vi benytter os af på hele Aalborg Universitet. Som det fremgår, er mo-
dellen inddelt i bl.a. underviser-organiserede og studenter-organiserede aktiviteter. Du vil komme 
til at prøve kræfter med rigtig mange af læringsformerne i løbet af din studietid. Nogen af dem vil 
være meget tydelige – forelæsninger fx – mens andre opdager du måske først bagefter, at du faktisk 
har været i gang med og lært noget igennem. Selv en brætspils-aften med din studiegruppe kan 
rumme vigtige læringselementer. Også selvom det først og fremmest handler om at have det sjovt 
og være sammen. Studér modellen og tænk gerne over de mange måder, du og dine medstuderende 
faktisk lærer på. 
 

 
 
For at hjælpe hele læringsprocessen godt på vej byder 1. semester på to mindre redskabsfag. Modul 
3: Problemorienteret projektarbejde introducerer, som navnet siger, det problemorienterede pro-
jektarbejde og indfører jer i det at skrive et universitetsprojekt og hvordan man gør det i et frugtbart 
samarbejde med andre. Et element i modul 3 handler også om skriftlige og sproglige kompetencer, 
og hvordan man udvikler disse. Modul 4: Litteratur- og informationssøgning introducerer, også som 
navnet siger, til informationssøgning og giver bud på, hvor og hvordan man opsøger ny viden. Det 
gælder både, hvordan man bruger institutioner som biblioteker og arkiver og hvordan man vurderer 



kvaliteten af det, man finder, men også hvordan man bruger faglitteraturens noteapparater og lit-
teraturlister til at finde mere viden om et givent emne. Vi skal også se på nogle digitale redskaber, 
der kan hjælpe informationssøgningen på vej. De færdigheder modulet introducerer kommer I til 
at bruge i hele jeres tid på universitetet.  
 
Tilsammen danner de fire moduler et grundlag for, at I til december kan aflevere jeres første grup-
peprojekt og til januar kan forsvare det mundtligt. Sidstnævnte betyder, at gruppen går til en fælles 
eksamen, der tager form som en dialog vedrørende den problemstilling I har arbejdet med. Dialogen 
tager afsæt i både jeres projekt og i pensum på modul 2. Modul 1 bestås ved en særskilt individuel 
skriftlig eksamen, hvor du i løbet af 48 timer på egen hånd besvarer et spørgsmål stillet af undervi-
serne. Modul 3 og 4 bestås ved aktiv deltagelse i kursusgange og ved løbende opgaveløsning i for-
bindelse med undervisningen. 
 
Nedenfor findes flere detaljer om de enkelte moduler. Endnu engang velkommen! 
 

M01: Oversigtsforløb i glo-
baliseringens historie 
(STO2021) 
 
For BA-studerende og 
sidefagsstuderende 

Kort beskrivelse Dette kursus består af 10 kursusgange, der tager 
udgangspunkt i en grundbog og en række sup-
plerende tekster, som så danner baggrund for en 
gennemgang og diskussion af hovedtræk i glo-
baliseringens historie. Fokus vil være på antik-
ken, imperier og Den Kolde Krig. Der er ind-
bygget et øvelsesseminar med en prøveeksa-
mensopgave.  

 Undervisere Bo Poulsen: bpoulsen@dps.aau.dk 
Poul Duedahl: duedahl@dps.aau.dk 
Carsten Hjort Lange: lange@dps.aau.dk 
Mogens Rüdiger: rudiger@dps.aau.dk 

 Eksamensform Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjem-
meopgave med besvarelse af et af eksaminator 
formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne be-
svares på grundlag af pensum. 

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

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M01?lang=da-DK 
 

M02: FNs Verdensmål og 
historie (STO2021) 

Kort beskrivelse Aalborg Universitet har forpligtet sig til at ar-
bejde for at fremme FN’s 17 Verdensmål gen-
nem forskning og undervisning. På Historiestu-
diet samler vi handsken op med dette kursus, 
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hvor vi sammen skal tage favntag med et histo-
rievidenskabeligt perspektiv på verdensmålene. 
Vi kommer rundt om en række helt centrale be-
greber og samfundsmæssige udfordringer for 
både fortid, nutid og fremtid. Gennem projekt-
orienteret arbejde giver kurset en indføring i 
emner som demokrati, borgerkrig, naturkata-
strofer, havmiljø, naturressourcer, geopolitik, 
atomkultur, risikosamfundet og generationsfor-
urening. Herunder er der flere emner, der af po-
litiske grunde ikke indgår i verdensmålene, selv 
om de burde gøre det.  

 Undervisere Bo Poulsen: bpoulsen@dps.aau.dk 
Mogens Rüdiger: rudiger@dps.aau.dk 
Carsten Hjort Lange: lange@dps.aau.dk 
Ivan Lind Christensen: ilc@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/HISBA21M02?lang=da-DK 

M03: Introduktion til pro-
blemorienteret projektar-
bejde (STO2021) 

Kort beskrivelse Kurset introducerer til problemorienteret læ-
ring (PBL), projekt- og gruppearbejde og til ud-
valgte digitale redskaber. Vi vil klæde jer på til 
at arbejde med projekter i grupper og vi vil in-
troducere nogle gode digitale hjælpemidler, der 
kan understøtte projektarbejdet. Undervisnin-
gen afvikles som en blanding af forelæsninger, 
workshops og praktiske øvelser. 

 Undervisere Mogens Rüdiger: rudiger@dps.aau.dk 
Torben Kjersgaard Nielsen: tkn@dps.aau.dk 

 Eksamensform Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. ved 
fremmøde til mindst 80 % af undervisningen 
samt godkendelse af et antal øvelsesopgaver. 

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

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2021-
2022/HISBA21M03?lang=da-DK 
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Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på semi-
narer, forberedelse, øvel-
sesopgaver.  
 

M04: Litteratur- og infor-
mationssøgning (STO2021) 

Kort beskrivelse I løbet af seks kursusgange arbejdes der med lit-
teratur- og informationssøgning, og herunder 
også relevante digitale redskaber. Det handler 
om at oparbejde fornuftige søgestrategier og 
kendskab til relevante steder at finde informa-
tion.  

 Undervisere Carsten Hjort Lange: lange@dps.aau.dk 
Marianne Sletten Paasch: paasch@dps.aau.dk 

 Eksamensform Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. til-
fredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver 
i tilknytning til undervisningen. Bedømmelsen 
bestået opnås ved fremmøde til mindst 80 % af 
undervisningen samt godkendelse 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/2021-
2022/HISBA21M04 
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Semesterbeskrivelse 3. semester BA. Efteråret 2022. 
 
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 
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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. 
Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på fore-
læsninger, forberedelse 
og eksamenslæsning. 
 

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

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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Semesterbeskrivelse 5. semester BA. Efteråret 2022. 
 
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. 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/BAHIS202014?lang=da-DK 
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Kurset vægter 15 ECTS 
= 406 timer fordelt på se-
minarer, forberedelse, 
vejledning, gruppear-
bejde/projektarbejde, op-
læg. 
 

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. 
Kurset vægter 5 ECTS = 
135 timer fordelt på semi-
narer, forberedelse og 
øvelsesopgaver. 
 

Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2022-
2023/BAHIS201715?lang=da-DK 

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 
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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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