
6. semester (2020-studieordningen) 
 
Velkommen til 6. semester. Med januars eksamener bag os er det tid til at kigge fremad. Prøv at 

indstille øjnene på horisonten. Kan I mærke det? I kigger ikke, som I plejede! Det er som om, I har 

fået superkræfter: Temporalt dybdesyn. Jeres forståelse af det, der omgiver jer nu og her, er blevet 

knyttet sammen med de udstrakte fortider, der skabte det. Man kalder folk som jer: “Historikere”. I 

er så tæt på tidsrejsende, man kan komme!  

Men hvad nytter det at have usynlige evner, hvis ingen ved det? Samfundet har brug for 

noget perspektiv. Det lider under at eksistere i et afstumpet, kortfattet nu og her. I er modgiften. 

Derfor skal I klædes på til at gøre gavn derude. 6. semester peger derfor fremad. I har fødderne 

plantet i historiefagets videnskabstraditioner. Selvom I stadig er ved at finde jeres ben, så går I. Men 

hvorhen? 

 Semesteret består af 3 moduler. Arbejdsformerne vil føles velkendte, men indholdet vil føles 

anderledes målrettet. Mange af jer skal i første omgang videre på kandidatspecialiseringer, enten 

som en del af Historiestudiet eller andre steder. De 3 moduler giver jer kompetencer, I kan bruge 

uanset om jeres fremtid ligger det ene eller det andet sted. 

 Introduktion til Brug af Arkiver og Materiel Kulturarv samt Forskningsøvelse (ofte kaldet 

modul 17) fremstår på papiret som det mest traditionelle. Modulet retter sig imod de materialer vi 

som historikere bruger, når vi undersøger det fortidige: arkivalier og materiel kulturarv. Men der er 

ikke tale om endnu et oversigts- eller metodekursus. I stedet handler modulet om at forstå, hvordan 

arkiver er bygget op og hvordan de former mulighederne for arbejdet med fortiden, samt hvordan 

forskellige typer af materiel kulturarv kan bruges i undersøgelsen og formidlingen af fortidens 

samfund. Med dette udgangspunkt skal I, selvstændigt, finde enten utrykt kildemateriale eller 

materiel kulturarv og udføre en analyse med konkret afsæt i materialet. På baggrund af en synopsis 

udfærdiget inden eksamen stiller underviser et spørgsmål. Selve eksamen er en individuel, skriftlig 

ugeopgave. Det lyder måske genkendeligt, men kurset er i høj grad bundet til at udforske de 

institutioner, hvori vi finder vores materiale: arkiver og museer. Modulet peger dermed fremad: 

imod maneger, hvor historikere ofte begår sig. Det peger også direkte frem imod 

kandidatuddannelserne i informationsforvaltning og kulturarvsformidling. 

 Jeres evner til at kommunikere i disse maneger, men også i andre, er centrum for modulet 

Formidling af Historien (også benævnt modul 18). En akademiker, der ikke kan formidle til andre end 

akademikere, opererer i et lukket territorium. Vi skal sprænge grænserne. Som historikere er vi 

privilegerede, for vores temporale dybdesyn gør os i stand til at fortælle historier i et væld af medier. 

Og folk er ofte villige til at lytte, i hvert fald hvis vi kommunikerer godt. I har allerede øvet jer på at 

bruge jeres faglighed til at tale som akademikere. Dette modul handler om at tale på andre måder. 



Kurset bestås ved aktiv deltagelse. De nærmere rammer meldes ud af underviser, men er knyttet til 

en række mindre øvelsesopgaver, hvor der skal udformes konkrete produkter, hvor I kommunikerer 

fortiden til nutiden. 

 Sidst men ikke mindst skal I skrive et projekt. Det sker i rammerne af det modul, vi helt 

generisk kalder Temakursus (modul 16). Her vil vi bygge videre på ting I lærte på 5. semester. 

Temaet er i år Kvantitative og Digitale Tilgange til Cirkulationen af Varer og Mennesker fra 1500–

2022. Vi har valgt dette tema, fordi vi kan se, at digitale og kvantitative kompetencer i stigende grad 

er en styrke, når man skal agere som akademiker – også som historiker. Vores fag udvikler sig i kraft 

af digitale metoder. I fik nogle af disse tilgange introduceret i 5. semesters kursus i Supplerende 

Metodefag (modul 15). Nu skal I bruge dem! Undervisningen vil i høj grad bestå af workshops, hvor 

vi arbejder med data med henblik på, at I skal lave en større analyse af jeres eget indsamlede data. I 

får derfor brug for det, I lærer i modul 17 og 18. Vi kommer til at arbejde dataorienteret. For 

historikere trænet til at tænke i “kilder”, kan dette synes fremmed, men vores samfund bliver stadig 

mere datafikseret. Samtiden forstår sig selv igennem tal, men vi ved ikke hvad det egentlig er, der 

måles. Vi skal kunne kvalificere databrugen. Disse færdigheder har også høj værdi i institutionelle 

kontekster. Det gælder for museer, og måske især for arkiver, der i stigende grad tænkes som 

reservoirer af “data”. At kunne håndtere og arbejde med data, er derfor ofte en forudsætning for os. 

 Tilsammen retter de tre kurser sig derfor direkte imod at træne kompetencer, der skal give 

jer mulighed for at bruge alt det I har lært på de foregående semestre. Nedenfor findes flere detaljer 

om semesterets enkelte moduler. Velkommen tilbage! 

 

Temakursus: Digitale og 
kvantitative kilder til 
menneskers og varers 
cirkulation, 1500-2022 
 

Kort beskrivelse Digitale og kvantitative kompetencer er i stigende 
grad vigtige, når man skal agere som akademiker. 
Vores fag udvikler sig i kraft af digitale metoder. I 
fik nogle af disse tilgange introduceret i modul 15. 
Nu skal I bruge dem! Undervisningen vil i høj grad 
bestå af workshops, hvor vi arbejder med data 
med henblik på, at I skal lave en større analyse af 
jeres eget indsamlede data. 

 Undervisere Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk) 
Bo Poulsen (bpoulsen@dps.aau.dk)  

 Eksamensform Mundtligt forsvar af skriftligt gruppeprojekt. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/BAHIS202017?lang=da-DK 
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Introduktion til brug af 
arkiver og materiel 
kulturarv samt 
forskningsøvelse 

Kort beskrivelse Kurset fokuserer på at fremfinde, vurdere og 
analysere såvel arkivalier som den materielle 
kulturarv i al dens mangfoldighed. 
Undervisningen vil bestå af seminar og 
workshops med oplæg fra studerende og 
underviser(e), hvor praktiske øvelser, 
casestudier og ekskursioner indgår som en 
central del af undervisningen. 
 

 Undervisere Marianne Sletten Paasch 
(paasch@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Skriftlig, individuel besvarelse af et 
opgavespørgsmål. Det er en forudsætning for 
at kunne gå til eksamen, at den studerende 
har fået et skriftligt oplæg med søgestrategi 
og oversigt over det fremfundne materiale 
godkendt af underviseren. 

 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/BAHIS201718?lang=da-DK 

Formidling af historien Kort beskrivelse Kurset introducerer de studerende til en 
række kommunikationsformer, -teknikker og -
medier, der anvendes i moderne 
historieformidling. Kommunikations-
strategier i form af formål, målgruppe, 
opbygning og kvalitetskriterier gennemgås, 
og sproglige virkemidlers styrker og 
svagheder diskuteres. Den studerende 
skærper sin sprogbehandling og træner 
professionsrelaterede skriftlige 
formidlingsopgaver. Lydmediet, særligt 
podcasts, er en af tidens hotteste 
formidlingsformer. Kurset indeholder et 
lynkursus i, hvordan podcasts produceres, så 
vi kan prøve at lave vores egne.  

 Undervisere Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk) 

 Eksamensform Aktiv deltagelse. For at bestå modulet skal 
den studerende som led i 
undervisningsforløbet aflevere og have 
godkendt tre opgavebesvarelser. Ved kursets 
afslutning afleveres disse som en samlet 
portfolio til bedømmelse. Alle tre 
øvelsesopgaver skal være udført således, at 
de er klar til offentliggørelse. De tre opgavers 
emner og omfang aftales mellem underviser 
og den enkelte studerende og skal godkendes 
af underviser inden aflevering. 
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 Link til studieordningen https://moduler.aau.dk/course/2023-
2024/BAHIS202019?lang=da-DK 
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