
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 M06: Moderne periode efter ca. 1900. Din 

årgang bliver delt op på to forskellige udbud, der tager afsæt i hver sin tematik. Du kan læse mere 

om de to kurser og de temaer, underviserne har valgt, nedenfor og på kursernes moodle-sider. 

Pladserne på kurserne 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. M05: Oversigtsforløb i 

dansk og europæisk historie efter ca. 1900 forløber over 10 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 en 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 M07a: Historisk 

videnskabsteori og metode 1: Kildeanalyse, designet til at gøre dig i stand til selv 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 ikke 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 nyskabelsen 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 5. 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 6 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 6 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 6, 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! 

 

M05: 
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) 
Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk) 

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

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M05?lang=da-DK 
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M06a: 
Mellem demokrati og 
diktatur. Politik og kultur i 
mellemkrigstiden 

Kort beskrivelse Kort tid efter omstigning til det 20. 
århundrede blev Europa scene for krigens gru 
og ødelæggelser af et hidtil udset omfang i 1. 
Verdenskrig. Kurset gennemgår 
mellemkrigstidens Europa med fokus på 
politiske, sociale og kulturelle strømninger. I 
kurset diskuteres historiografiske, teoretiske 
og metodiske vinkler på emner som 
fascismens og nazismens fremkomst, 
massesamfundets udvikling, demokratiets 
vilkår, totalitarismens voldsideologi, 
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 gruppeprojekt. 
En godkendt kompetence-portefølje er en 
forudsætning for at kunne gå til 
projekteksamen i modulet. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M06?lang=da-DK 

M06b: 
Undskyld 
 

Kort beskrivelse Slaveri, Holocaust, Thulesagen og 
Godhavnrapporten. Blot fire eksempler på 
fænomener som siden 1945 har udløst en 
officiel undskyldning. Når stater undskylder, 
erkender de, at der har været begået fejlgreb 
i deres navn, og følgevirkningerne er 
mangeartede. Undskyldninger kan føre til 
forsoning, ændrede handlemønstre og 
økonomisk kompensation, men kan også føre 
til ophedede politiske debatter. Vi tager i 
dette kursus udgangspunkt i en række af de 
officielle undskyldninger, der er givet, men 
også i dem som aldrig blev givet og i dem som 
er undervejs. Vi ser nærmere på de historiske 
begivenheder, som eftertiden tog afstand fra, 
for at forstå logikken bag både samtidens og 
eftertidens forskelligartede syn på dem. Hvad 
og hvem udløser en undskyldning? Hvad er 
undskyldningernes funktion? Og giver det 
overhovedet mening at undskylde for 
handlinger begået af andre i en fjern fortid? 

 Undervisere Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) 
Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk) 

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

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M06?lang=da-DK 

M07a: 
Historisk videnskabsteori 
og metode 1 – 
Kildeanalyse 

Kort beskrivelse Kurset introducerer til Historisk 
videnskabsteori 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 
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