
4. semester (2021-studieordningen) 
 
Velkommen til 4. semester.  

I løbet af de forrige semestre på studiet har du lært mange af historiefagets grundlæggende 

færdigheder. Du har udforsket fortiden i fugleperspektiv i globalhistorien. Du har lært kildekritikkens 

langsomme systematik, hvor fortidens levn lægges som puslespil, der giver indblik i de processer, der 

har efterladt dem. Du har mødt fagets vigtigste traditioner og centrale analytiske begreber. Og 

igennem projektskrivning og oversigtsforløb har du bevæget dig tilbage igennem historien: fra vores 

samtid til midten af 1500-tallet. Nu mangler sidste etape: 4. semester tager dig til middelalderens og 

antikkens mærkværdige verdener. 

 Der er en grund til, at semestrene er arrangeret som en rejse tilbage i tid. Når vi arbejder 

med samtidshistorien, kan vi vælge og vrage i et nærmest overvældende udbud af kilder og 

perspektiver. Og uanset hvad vi vælger, forstår vi typisk, hvad vi læser. Arkiverne fra den 

tidligmoderne periode er mere hullede og kan forvirre os med gotiske bogstaver og underlige udtryk. 

Men situationen før 1600 er alligevel kvalitativt forskellig: her er kilderne defineret ved deres 

udprægede sparsomhed. Levnene af disse fjerne fortider er fragmenterede. De er svære at afkode 

og giver os kun ufuldstændige billeder, uanset hvor nøje vi lægger brikkerne til rette. Og for at gøre 

det vanskeligere endnu, fremstår de virkeligheder, der antydes af kilderne, ofte fremmedartede. 

Mennesket forandrer sig over tid, så det er selvfølgelig kun forventeligt, at desto længere vi selv er 

fra de mennesker, vi studerer, desto sværere bliver de og deres samfund at forstå. Derfor kommer 

vores evner som historikere på prøve, når vi undersøger førmoderne samfund. Det her er next level. 

 Semesteret er bygget op omkring et periode-modul M11: Ældre perioders historie før ca. 

1550. Her er din årgang delt op på to forskellige udbud, A og B. Du kan læse mere om de to kurser og 

de temaer, underviserne har valgt, nedenfor og på kursernes moodle-sider. Pladserne fordeles efter 

først-til-mølle-princippet, men vær opmærksom på, at udbud A med 37 pladser i Roms historie er 

større end udbud B i middelalderens historie, som blot har plads til 20 studerende. Forskellen 

skyldes interne ressourceforhold hos underviserne. Hold øje med moodle, når tilmeldingen åbner. 

Uanset hvilket af de to udbud du har foran dig, ender modulet med projektskrivning. Du kender 

formen. Nu er derfor et godt tidspunkt at tænke over succeser og fiaskoer. Hvad skal du igen? Og 

hvad skal du undgå? Under alle omstændigheder får du brug for din vejleder som vejviser. 

Dine tre foregående projektmoduler har efterhånden lært dig, hvordan man udarbejder et 

historieprojekt, hvordan teorier og begreber kan befrugte arbejdet med det historiske tema, I har 

valgt at dykke ned i, hvordan en bevidst metode kan hjælpe i analysen af kildematerialet, og hvordan 

man skal vurdere og anvende forskningslitteratur. Denne gang skal du og din gruppe derudover 

dokumentere, hvordan I har arbejdet med at fremfinde relevant information og litteratur til jeres 



projekt. Det sker som et bilag til projektrapporten, hvori netop søgeprocessen og vurderingen af den 

fundne litteratur beskrives. Det er endnu et lille nøk henimod at blive en dygtigt tænkende og 

skrivende historiker.  

Undervisningen i projektmodulet bliver i store træk, som du har lært den at kende på de 

tidligere semestre, og det gør projektskrivningen også. Også her forventes du at yde en indsats i de 

enkelte seminarer, workshops og gruppearbejder. Læring sker bedst gennem aktiv deltagelse, og det 

er derfor vigtigt, at du forbereder dig ordentligt, så du kan være en ressource i undervisningen. Sæt 

tilstrækkelig tid af til at få læst pensumlitteraturen – og fortvivl ikke, hvis litteraturen og kilderne her 

synes lige lidt sværere, end hvad du har læst tidligere. Du er igen i gang med en proces, hvor du skal 

lære noget nyt, og det koster tid og kræfter.  

 Yderligere byder semesteret på et oversigtsforløb – M1: Oversigtsforløb i europæisk og 

dansk historie indtil ca. 1550. Også her er sværhedsgraden steget. Du har allerede oplevet, hvordan 

den forrige periode var længere end den første. Evnen til at forstå og tænke i lange udviklinger 

sættes yderligere på prøve, når perioden strækker sig over ca. 2000 års historie, som det nu er 

tilfældet. Din evne til at tænke i langstrakte historiske udviklingsprocesser bliver derfor trænet. 

 Sideløbende med denne rejse tilbage i tid byder semesteret også på nye metodiske 

udfordringer. Her vil du ligeledes møde noget fremmedartet, du skal tilegne dig som del af din egen 

horisont. I M12: Materiel kulturarv introduceres du – som titlen siger – for mulighederne for at 

arbejde med den materielle kulturarv. Fortiden har ikke blot efterladt sig levn i form af tekst, men 

også en vifte af levn i form af genstande, bygninger, kulturmiljøer og meget mere. Disse kan også 

fortælle os om fortiden og bruges ofte aktivt i nutiden. Men hvordan kan vi som historikere arbejde 

med dem? 

 I M13: Digital historie møder du historiefagets måske vigtigste grænse anno 2023: Det 

digitale. Rammerne for akademisk arbejde ændres radikalt af den voldsomme strøm af digitale data, 

der præger vores nutid. Og fortidens data digitaliseres i hidsigt tempo. Det giver udfordringer, for 

hvordan håndterer vi disse data, der nu fremstår i en ny form, der ofte er mere kontekstløs, end 

tidligere? Det giver også nye muligheder, for computeren er uendeligt systematisk, og dataene er 

ofte søgbare. Vi kan strukturere vores data på nye måder, inkorporere voldsomme mængder af 

tekster og visualisere med værktøjer, der ikke traditionelt har været en del af historikerens 

værktøjskasse, men i fremtiden bliver det. Kurset bryder den form du er vant til. Der er kun få 

forelæsninger. Til gengæld skal vi i fællesskab udforske datasæt, programmere os til indsigter og 

visualisere dem – både for os selv og for andre.  

 

Endnu engang velkommen tilbage. 



 

M10: 
Oversigtsforløb i 
europæisk og dansk 
historie indtil ca. 1550 

Kort beskrivelse Dette er det sidste af 3 oversigtsforløb i 
europæisk og dansk historie. 
Forelæsningerne giver overordnede rids af 
udviklingen og gennemgår væsentlige 
samfundsmæssige temaer og historiske 
forandringer fra antikken op til ca. 1550. 

 Undervisere Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk)  
Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@dps.aau.dk) 
Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) 

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

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M10?lang=da-DK 

M11a: Ældre perioders 
historie før ca. 1550 
 
Rom i det (meget) lange 
andet århundrede f.v.t.: 
fra Anden Puniske Krig til 
borgerkrigen 

Kort beskrivelse Kurset tager udgangspunkt i en kommende 
monografi om borgerkrigens oprindelse i 
Rom. Bogen ser på to grundspørgsmål: 
Oprindelsen af selve borgerkrigen – altså 
selve kampene – og oprindelsen af 
begrebet bellum civile (og relaterede 
koncepter). I forberedelsen af den næste 
konflikt, så romerne tilbage på den sidste 
store krig. I projektarbejdet kan man sagtens 
fokusere på et delaspekt af historien, og det 
behøver på ingen måde at handle om 
hverken borgerkrig eller krig i det hele taget.  

 Underviser Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk) 
 Eksamensform: Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M11?lang=da-DK 

M11b: Ældre perioders 
historie for ca. 1550 
 
Magt og religion i Europa 
og Danmark ca. 1000-
1350 

Kort beskrivelse Kurset undersøger den katolske kirke som 
magtinstitution og samlingspunkt for tro og 
religiøsitet i europæisk og dansk 
højmiddelalder. Vi skal diskutere religiøs 
praksis, helgendyrkelse og pilgrimsrejser og 
ikke mindst den korstogsideologi, som satte 
spor også i det danske samfund. Vi afdækker 
nogle af de politiske konsekvenser af 
kristendommen, f.eks. hvordan de 
europæiske konger brugte kristendommen 
til magtkonsolidering, og hvordan paven i 
Rom blev en central alliancepartner for de 
nye kristne kongeriger, herunder Danmark.  

 Undervisere Iben Fonnesberg Schmidt (ifs@dps.aau.dk) 
Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@dps.aau.dk)  

 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M11?lang=da-DK 
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M12: Materiel Kulturarv Kort beskrivelse Den materielle kulturarv består i 
genstandssamlinger, samt bygninger, miljøer 
og landskaber. Kurset giver overblik over de 
forskellige samlinger, databaser og 
registreringer, som kan give adgang til at 
arbejde med den materielle kulturarv. 
Forskellige metodiske og teoretiske tilgange 
til at fortolke materiel kulturarv introduceres 
og sættes i en historiefaglig sammenhæng. 
Gennem en række opgaver trænes de 
studerende i at fremfinde og fortolke 
materiel kulturarv. 
 

 Undervisere Line Vestergaard Knudsen 
(vestergaard@dps.aau.dk) 
Mogens Rüdiger 
(rudiger@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Modulet bestås ved fremmøde til mindst 
80% af undervisningen samt tilfredsstillende 
opfyldelse af 3 øvelsesopgaver. 
 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/HISBA21M12?lang=da-DK 

M13: Digital Historie Kort beskrivelse Modulet introducerer til metodiske og 
teoretiske udfordringer ved historiefagets 
møde med digitale data og værktøjer. Kurset 
går i dybden med arbejdet med digitale data 
og programmeringsværktøjer til historikere. 
 

 Undervisere Marianne Sletten Paasch 
(paasch@dps.aau.dk) og Johan Heinsen 
(heinsen@dps.aau.dk) 

 Eksamensform 72 timers skriftlig opgave. 
 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-

2024/HISBA21M13?lang=da-DK 
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