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Studieaktivitetsmodellen illustrerer, hvilke aktiviteter der er forbundet med et studium på 
Aalborg Universitet. Formålet med modellen er at synliggøre aktiviteter, som ikke 
nødvendigvis fremgår af skemaer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 4 

 

Semesterbeskrivelse for 2. Semester. Foråret 2020 

Oplysninger om semesteret  
Skole: Statskundskab 
Studienævn: Historie 
Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet 
(December 2017). 

Semesterets temaramme  

Semesteret har sit fokus på det 20. og 21. århundredes historie. Dette er emnet for to af semestrets moduler - 
Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1914 (modul 5) og Moderne periode efter 1914 (modul 6). De to 
kurser skal ses i forlængelse af hinanden, hvor oversigtsforløbet sigter mod at give den studerende en 
grundlæggende indsigt i dansk og europæisk historie efter 1914, imens periodemodulet udvælger en særlig 
facet heraf for at gå i dybden med dette tema (både dets historie, historiografi og kilder). Eksamensformerne 
afspejler disse mål. Oversigtsforløbet munder således ud i en mundtlig eksamen, hvor den studerende skal 
demonstrere en grundlæggende viden om denne periodes historie, imens periodemodulet udmønter sig i et 
projektarbejde, hvor den studerende (helst i gruppe med andre studerende) selv skal udarbejde en konkret 
opgaveformulering inden for periodemodulets tema. Projektrapporten følges til sidst op med en mundtlig 
eksamen.  

Semesteret sigter imod at opøve de studerendes grundlæggende historiefaglige kompetencer – en proces, der 
begyndes på 2. semester og har til hensigt, at den studerende ved begyndelsen af 5. semester er i stand til 
selvstændigt at beherske fagets færdigheder og metoder i en sådan grad, at vedkommende kan udarbejde et 
bachelorprojekt, der lever op til historievidenskabens normer. Denne proces understøttes af de ovennævnte 
moduler, der hhv. sigter imod at træne den studerende i at håndtere en stor mængde af informationer (særligt 
oversigtsforløbet) og i selv at formulere og bearbejde historiefaglige problemstillinger (periodemodulet). 
Dette arbejde støttes af semesterets tredje modul: Historisk videnskabsteori og metode: Kildeanalyse (modul 
7.I). Dette modul har til hensigt at træne den studerende i at læse og analysere historiske kilder – dvs. den 
type tekster historikere benytter og bearbejder, når de laver deres fremstillinger. Modulet sigter imod at give 
den studerende både konkrete strategier i anvendelsen af sådanne tekster, såvel som evnen til at reflektere 
teoretisk over dem. Disse færdigheder er afgørende for den studerendes videre faglige udvikling, og 
redskaberne kan bruges i projektarbejdet både på dette semester og de følgende.  

Semesteret sigter desuden efter at give den studerende grundlæggende indsigt i samfundsudviklingen i 
perioden efter 1914. Sammen med de respektive periodeudbud og oversigtsforløb på hhv. 3. Semester (fra 
1648 til 1914) og 4. Semester (før 1648) giver dette den studerende en bred historiefaglig viden om de 
væsentligste sociale, økonomiske og kulturelle træk af verdenshistorien. 
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Oversigtsforløb: Danmark og Europa efter 1914 (modul 5):  

Undervisningen i dette modul består af 12 forelæsninger, der gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk 
og europæisk historie i perioden efter 1914. Disse forelæsninger foregår som 2-timers forelæsninger. 
Foruden at gå til forelæsningerne skal den studerende læse pensumlitteraturen, som er på ca. 750 sider. Dette 
pensum er grundlaget for den mundtlige eksamen, der afslutter kurset og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Moderne periode efter 1914 (modul 6): 

Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg 
fra underviser, der sigter imod at give den studerende indsigt i det specifikke tema. Seminarerne vil også 
involvere aktiviteter fra de studerendes side, gruppediskussioner mm. Mens oversigtsforløbet sigter mod at 
give et overblik over en række vigtige begivenheder og strukturelle udviklinger, giver periodekurset (modul 
6) mulighed for fordybelse i et mere fokuseret område og tema indenfor perioden. Der udbydes to forskellige 
udbud med forskellige temaer indenfor det 20. århundredes historie. 

Uanset hvilket af disse udbud den studerende følger, vil undervisningen blive fulgt op af problemorienteret 
projektarbejde og vejledning. Pensum er på i alt ca. 1500 sider, hvoraf de 700 knytter sig specifikt til 
undervisningen og de resterende 800 udpeges af den studerende selv og anvendes i projektrapporten. 
Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Historisk videnskabsteori og metode: Kildeanalyse (modul 7.I): 

Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne indeholder oplæg fra 
underviserne, der introducerer centrale redskaber til brug i kildeanalyse, men seminarerne vil også indeholde 
mindre øvelser eller diskussioner i grupper. Pensum er på ca. 700 sider. Et vigtigt element i dette modul er 
desuden skriftlige øvelsesopgaver. De studerende udarbejder i løbet af semesteret 3 skriftlige 
øvelsesopgaver, gerne i grupper. Øvelserne vil involvere konkret arbejde med kildemateriale og kildekritiske 
problemstillinger vedrørende disse. Disse øvelser skal træne den studerende i at anvende de introducerede 
metodiske, teoretiske og kildekritiske greb. Desuden skal øvelserne træne den studerende i en stringent 
skriftlig formidling. De studerende modtager individuel skriftlig feedback på øvelsesopgaverne, der desuden 
gennemgås på plenum. Besvarelsernes omfang er på ca. 10 sider pr. øvelse. Kurset afsluttes med en skriftlig 
ugeprøve af samme omfang og karakter. Denne bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
Dette modul følges op på 3. semester af modulet Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse 
(modul 7.II). I dette modul vil de studerende blive tillært historievidenskabelige færdigheder i forhold til 
fortolkning af fremstillinger. Tilsammen giver de to kurser den studerende grundlæggende færdigheder i 
læsningen af den type af tekster, historikere anvender i analysen af fortidige forløb og begivenheder. 

De tre moduler støtter hinanden på flere måder. Oversigtsforløbet sætter således en større kontekst om 
periodemodulets tema. Samtidig giver modul 7.I den studerende afgørende færdigheder i læsningen af 
historisk kildemateriale – færdigheder, som igen skal benyttes i periodeudbuddets projektarbejde. 

Pensum kan købes hos Factum Books. Enkelte tekster vil desuden kunne findes på Moodle. Se nærmere info 
på det enkelte moduls Moodle-side. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 
Modul 5: Lars Andersen (la@dps.aau.dk), Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk) 

Modul 6A: Lars Andersen (la@dps.aau.dk), Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk), Susi Meret 
(meret@dps.aau.dk)   

Modul 6B: Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk), Maria Simonsen (simonsen@dps.aau.dk)  

Modul 7.I: Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk), Lars Andersen (la@dps.aau.dk) 

 

Bachelorkoordinator: Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk)  

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@dps.aau.dk) 
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mailto:rudiger@dps.aau.dk
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mailto:lange@dps.aau.dk
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mailto:duedahl@dps.aau.dk
mailto:simonsen@dps.aau.dk
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Modul 5: Oversigtsforløb i dansk og 
europæisk historie efter 1914 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie efter 1914 
 
Danish and European History in the Twentieth Century 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
2. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Lars Andersen (la@dps.aau.dk)  
 
Mogens Rüdiger (rudiger@dps.aau.dk)  
 
Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk)  

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan redegøre for og diskutere hovedtræk af dansk og europæisk historie efter 
1914. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk i periodens historie, 
 

- identificere og argumentere for centrale forandringer i historien efter 1914 og for sammenhænge mellem 
økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser, 

 

- uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte, diskutere og formidle pensumlitteraturen i en 
velstruktureret form. 

mailto:la@dps.aau.dk
mailto:rudiger@dps.aau.dk
mailto:duedahl@dps.aau.dk
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Undervisningens organisering 
 
Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte kursus for den studerende og at skabe mulighed for at forstå kurset 
i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. 
Kurset skal give den studerende en bred baggrundsviden som grundlag for det grundige arbejde med en 
historisk problemstilling i projektarbejdet. 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Vægt: 5 ECTS 
 
5 ECTS svarer til i alt 135 timer 

Konfrontationstimer: 12 X 2 timer: 24 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 75 timer  

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 35 timer  

Eksamen: 30 minutters forberedelse og max. 30 minutters eksamination 

Pensum er på ca. 750 sider. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Se under de enkelte kursusgange. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende har - inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget og argumenteret for alle 
de væsentligste karakteristika. Den studerende kan redegøre og argumentere for alle de centrale forandringer 
og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser. Den 
studerende kan formidle og diskutere den tilegnede viden på en klar og velstruktureret måde. 
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende har – inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget en række væsentlige 
karakteristika. Den studerende kan gengive hovedtræk af pensumlitteraturens beskrivelser af centrale 
forandringer i periodens historie. Den studerende kan formidle den tilegnede viden i et rimeligt korrekt 
sprog. 

 
Prøveform:  
 
Kurset afsluttes med en individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret 
spørgsmål, som kan besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmålet har den studerende ½ 
time til forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluering er sat til 30 minutter, incl. 
votering. 
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Modul 6A: Moderne periode efter 1914 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Moderne periode efter 1914: Kampen om Europa 1900-1950 
 
Modern Period after 1914: The Struggle for Europe 1900-1950 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
 
2. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Lars Andersen 
 
Carsten Hjort Lange 
 
Susi Meret 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan analysere moderne samfund og kulturer. Desuden er målet, at den 
studerende på systematisk vis kan indhente litteratur og informationer til brug for projektskrivning.  
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om og indsigt i moderne samfund og kulturer, 
 

- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund 
og kulturer, 

 

- anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i moderne 
samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til 
hinanden, 

 

- selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, 
litteratur og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse, 
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- vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage 
stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 
 

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form, 
 

- samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist. 
 

- skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til 
emne/problemstilling,  

 

- vurdere kvaliteten af den fundne litteratur. 

Undervisningens organisering  
 
Seminar med oplæg fra underviser(e) og studerende efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under 
vejledning inden for seminarets emneområde. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte kursus for den studerende og at skabe mulighed for at forstå kurset 
i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. 
Kurset skal give den studerende en bred baggrundsviden som grundlag for det grundige arbejde med en 
historisk problemstilling i projektarbejdet. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 
Vægt: 15 ECTS. 
 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer 
 
Konfrontationstimer: 40 timer 

Læsning af fælles pensumlitteratur: 100 timer 

Udarbejdelse af projekt, inklusive læsning af 700 siders ekstra litteratur: 250 timer  
 
Eksamen incl. forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Som grundlag for kurset skal de studerende læse en række artikler, der alle kan downloades under de enkelte 
kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til 
AUBs artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem. 

Eksamen 

 
Her gengives studieordningens beskrivelse af prøve- og bedømmelsesform. Hvis kurset ikke evalueres 
særskilt men fx i form af en projekteksamen eller sammen med et andet kursus, anføres dette. 

 
 
Vurderingskriterier: 

 
Målopfyldelse til karakteren 12:  



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 11 

 
- Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet 

ud fra faglitteraturen og den historiske kontekst. 

 
- Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur og evt. 

kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af litteratur og evt. 
kilder. 
 

- Den studerende kan relatere begreber og fænomener i perioden til hinanden og med udgangspunkt 
heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden. 
 

- Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur. 
 

- Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets 
konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel 
som litteraturliste og noteapparat. 

 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
 

- Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i 
egen argumentation. 
 

- Den studerende kan sammenfatte viden om perioden og sammenligne forklaringer i litteraturen og 
eget projekt. 
 

- Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at 
indgå selvstændigt i samarbejde med andre. 

 
Målopfyldelse til karakteren 02: 
 

- Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. 
 

- Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. 
 

- Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen. 
 

- Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af 
noter og litteraturliste. 

 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
 

- Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. 
 

- Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden. 
 

- Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at 
samarbejde med andre. 

 

Prøveform:  
 
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.  

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 
studerende og 50 normalsider for 4 studerende. 
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 12 

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende og 60 minutter for 4 studerende. 
 

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten 
og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne 
i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende 
eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.  

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Vægt: 15 ECTS. 
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Modul 6B: Moderne periode efter 1914 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Moderne periode efter 1914: Videnshistorie. Bøger, Skriftlighed og Dokumentation 
 
Modern Period after 1914: History of Knowledge, Books, Writings and Documentation 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
2. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Poul Duedahl 
 
Maria Simonsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan analysere moderne samfund og kulturer. Desuden er målet, at den 
studerende på systematisk vis kan indhente litteratur og informationer til brug for projektskrivning. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om og indsigt i moderne samfund og kulturer, 
 

- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og 
kulturer, 

 

- anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i moderne samfunds 
historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til hinanden, 

 

- selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og 
evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse, 

 

- vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage stilling 
til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 14 

 

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form, 
 

- selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist. 
 

- skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til 
emne/problemstilling, 

 

- vurdere kvaliteten af den fundne litteratur. 

Undervisningens organisering 
 
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med indbyggede øvelser og oplæg fra de studerende. 
 
I hver enkelt undervisningsgang indgår en forelæsning, øvelsesopgaver og oplæg fra de studerende. 
Undervisningen afsluttes med opsamling og diskussion. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset ”Videnshistorie. Bøger, skriftlighed & dokumentation” sigter mod at give indblik i nogle af 
de skriftlige dokumenter som vi historikere bruger i vores arbejde med at undersøge og formilde 
fortiden, til at fortælle historier. 
Målet med kurset er at give indsigt i og forståelse for forskellige skriftelige genrers betydning i 
historien og hvordan vi som historikere kan anvende dem i vores arbejde. I løbet af kurset får de 
studerende derfor fingrene langt ned i kildemateriale, som underviserne selv har anvendt i 
forskningen på forskellig vis, med henblik på inspiration for de studerendes egne opgaver. Kurset 
har særlig fokus på den danske/nordiske historie, men med udblik til verden. 
Som historiefaglig disciplin lægger kurset sig inden for det kulturhistoriske felt. Det et bredt 
funderet forskningsfelt som eksempelvis inkluderer boghistorie, kommunikationshistorie, 
materialitetshistorie og kundskabshistorie. I løbet af kurset skal vi beskæftige os med forskellige 
skriftlige dokumenter - fra dagbøger til internationale konventioner – og dermed dokumenter der 
har været med til at forme verden og eller blot haft betydning for det enkelte menneske. 
Kurset skal ses i sammenhæng med oversigtsforløbet, som perspektivere perioden i tid. Derudover 
relaterer kurset til historisk teori og metode ved at inddrage historieteoretiske problemstillinger i 
forbindelse med emnerne. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer 
 
Konfrontationstimer: 40 timer 

Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer 

Udarbejdelse af projekt, inklusive læsning af 700 siders ekstra litteratur: 270 timer  
 
Eksamen inkl. forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Som grundlag for kurset skal de studerende læse en række artikler, der alle kan downloades under de enkelte 
kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUBs 
artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem. 

Eksamen 
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Her gengives studieordningens beskrivelse af prøve- og bedømmelsesform. Hvis kurset ikke evalueres 
særskilt men fx i form af en projekteksamen eller sammen med et andet kursus, anføres dette. 

Vurderingskriterier: 

 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
 

- Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet 
ud fra faglitteraturen og den historiske kontekst. 

 
- Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur og evt. 

kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af litteratur og evt. 
kilder. 
 

- Den studerende kan relatere begreber og fænomener i perioden til hinanden og med udgangspunkt 
heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden. 
 

- Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur. 
 

- Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets 
konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel 
som litteraturliste og noteapparat. 

 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
 

- Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i 
egen argumentation. 
 

- Den studerende kan sammenfatte viden om perioden og sammenligne forklaringer i litteraturen og 
eget projekt. 
 

- Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at 
indgå selvstændigt i samarbejde med andre. 

 
Målopfyldelse til karakteren 02: 
 

- Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. 
 

- Analysen opregner og beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. 
 

- Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen. 
 

- Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af 
noter og litteraturliste. 

 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
 

- Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. 
 

- Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden. 
 

- Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at 
samarbejde med andre. 

 

 
Prøveform:  
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Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.  

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 
studerende og 50 normalsider for 4 studerende.  

 
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende og 60 minutter for 4 studerende. 
 

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten 
og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne 
i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende 
eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.  

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Vægt: 15 ECTS. 
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Modul 7.I: Historisk videnskabsteori og 
metode 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Historisk videnskabsteori og metode, I 
 
Theory of Historical Science and Methods, Part I 
 
10 ECTS 

Placering  
 
BA-uddannelse i historie  
 
2. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Lars Andersen (la@dps.aau.dk)  
 
Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk)  

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan anvende historiefagets metodiske greb og sluttemåder til at analysere og 
udnytte forskellige typer af kilder fra forskellige historiske perioder med henblik på at fremstille et stykke 
fortidig virkelighed. Den studerende kan desuden reflektere over disse metoder. 
 
Undervisningen indeholder metodiske, teoretiske, og kildekritiske elementer af relevans for historikere. 
Gennem øvelsesopgaver trænes den studerende i at gøre bevidste og eksplicitte metodiske valg i behandlingen 
af historiske problemstillinger. Den studerende trænes desuden i metodisk repræsentation af den fortidige 
virkelighed. 
 
Pensum omfatter værker og artikler af metodisk og teoretisk karakter, såvel som konkrete eksempler og 
kildesæt i forbindelse med løsning af øvelsesopgaver. Pensum er på ca. 500 sider. 
 

Læringsmål: 
 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- selvstændigt tolke og anvende forskellige typer af kilder til at fremstille et stykke fortidig virkelighed. 
 

- reflektere over metodiske valg i forbindelse med denne fremstilling. 

mailto:la@dps.aau.dk
mailto:heinsen@dps.aau.dk
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Undervisningens organisering 
 
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Disse finder sted om mandagen. 
Seminarerne indeholder oplæg fra underviserne, der introducerer centrale redskaber til brug i kildeanalyse, 
men seminarerne vil også indeholde mindre øvelser eller diskussioner i grupper. Undervisningen varetages af 
Johan Heinsen og Lars Andersen. Pensum er på ca. 500 sider. Et vigtigt element i dette modul er skriftlige 
øvelsesopgaver. De studerende udarbejder i løbet af semesteret 3 skriftlige øvelsesopgaver, gerne i grupper. 
Øvelserne vil involvere konkret arbejde med kilder. Disse øvelser skal træne den studerende i at anvende de 
introducerede metodiske greb. Desuden skal øvelserne træne den studerende i en stringent skriftlig formidling. 
De studerende modtager individuel skriftlig feedback på øvelsesopgaverne, der desuden gennemgås på 
plenum. Besvarelsernes omfang er på ca. 10 sider pr. øvelse. Kurset afsluttes med en skriftlig ugeprøve af 
samme omfang og karakter. Denne bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 
Dette modul følges på 3 semester op med modul 7.II. Dette modul arbejder videre med de studerendes 
metodiske færdigheder, men retter særligt fokus imod analysen af andre historikeres fremstillinger. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
10 ECTS indikerer en forventet arbejdsindsats svarende til 270 timer for hele modulet, herunder 
 
Konfrontationstimer: 40 timer 
 
Læsning forud for kursusgangene: 70 timer  
 
Øvelsesarbejde: 90 timer (fx. forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 
 
Eksamen (forberedelse og deltagelse): 70 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Se under de enkelte kursusgange. 
Diverse videnskabelige artikler, som findes i elektronisk form under hver enkelt kursusgang.  

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan bruge historiske metoder i en selvstændig analyse af historiske kilder med sigte på at 
fremstille et stykke fortidig virkelighed. Den studerende kan desuden argumentere reflekteret over egen 
tolkning af disse kilder, og tolkningen hviler på en stillingtagen til og et bevidst valg af metodisk grundlag. 
Materialet analyseres metodisk stringent. Argumenterne er formidlet på en klar og velstruktureret måde.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan analysere historiske kilder ved brug af basale metodiske greb. Den studerende kan 
redegøre for egen tolkning af disse kilder. Argumenterne er formidlet i et forståeligt sprog. 

 
Prøveform:  
 
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, der indeholder en analyse af empirisk materiale, der udleveres ved 
ugens begyndelse.  
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 19 

Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.  
 
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Studieaktivitetsmodellen illustrerer hvilke aktiviteter, der er forbundet med et studium på Aalborg Universitet. 

Formålet med modellen er at synliggøre aktiviteter, som ikke nødvendigvis fremgår af skemaer.   
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Semesterbeskrivelse for 4. Semester. Foråret 2020 

Oplysninger om semesteret  
Skole: Statskundskab 
Studienævn: Historie 
Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet 
(September 2014).  

Semesterets temaramme  

Semesteret har sit fokus på samfund og kulturer i perioden før 1648. Dette er emnet for to af semestrets 

moduler: Oversigtsforløb før 1648 (modul 10) og Før-moderne periode (modul 11). De to kurser skal ses i 

forlængelse af hinanden, hvor oversigtsforløbet sigter mod at give den studerende en grundlæggende indsigt 

i dansk og europæisk historie før 1648, imens periodemodulet udvælger en særlig facet heraf for at gå i 

dybden med dette tema (både dets historie, historiografi og kilder). Eksamensformerne afspejler disse mål. 

Oversigtsforløbet munder således ud i en mundtlig eksamen, hvor den studerende skal demonstrere en 

grundlæggende viden om denne periodes historie, imens periodemodulet resulterer i et projektarbejde, hvor 

den studerende (helst i gruppe med andre studerende) selv skal formulere en konkret opgaveformulering 

indenfor periodemodulets tema med afsæt i den historiske faglitteratur. Projektrapporten følges til sidst op 

med en mundtlig eksamen.  

 

Semesteret sigter imod at opøve de studerendes grundlæggende historiefaglige kompetencer – en proces, der 

begyndte på 2. semester og har til hensigt, at den studerende ved begyndelsen af 5. semester er i stand til 

selvstændigt at beherske fagets færdigheder og metoder i en sådan grad, at vedkommende kan udarbejde et 

bachelorprojekt, der lever op til historievidenskabens normer. Denne proces understøttes af de ovennævnte 

moduler, der hhv. sigter imod at træne den studerende i at håndtere en stor mængde af informationer (særligt 

oversigtsforløbet) og i selv at formulere og bearbejde historiefaglige problemstillinger (periodemodulet). 

 

Foruden disse to kurser er der på semestret også et kursus i Brug af Historien (modul 12). Dette kursus ligger 

i forlængelse af alle kurserne fra 1. til 4. semester, og vedrører den måde, hvorpå historie bruges i samfundet.  

 

Semesteret sigter på at give den studerende grundlæggende indsigt i samfundsudviklingen i perioden før 

1648. Sammen med de respektive periodeudbud og oversigtsforløb på hhv. 2. Semester (efter 1914) og 3. 

Semester (fra 1648 til 1914) giver dette den studerende en bred historiefaglig viden om de væsentligste 

sociale, økonomiske og kulturelle træk af verdenshistorien. 
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Oversigtsforløb i før- moderne historie før 1648 (modul 10):  

Undervisningen i dette modul består af 12 forelæsninger, der gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk 

og europæisk historie før 1648. Disse forelæsninger foregår som 2-timers forelæsninger. Foruden at deltage 

i denne undervisning skal den studerende læse pensumlitteraturen, som er på ca. 750 sider. Dette pensum er 

grundlaget for den mundtlige eksamen, der afslutter kurset og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Før-moderne periode før 1648 (modul 11): 

Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg 

fra underviser, der sigter imod at give den studerende indsigt i det specifikke tema. Seminarerne vil også 

involvere aktiviteter fra de studerendes side, gruppediskussioner mm. Mens oversigtsforløbet sigter mod at 

give et overblik over en række vigtige begivenheder og strukturelle udviklinger, giver periodekurset (modul 

11) mulighed for fordybelse i et mere fokuseret område og tema indenfor perioden. Der udbydes to forskellige 

udbud med forskellige temaer indenfor den afgrænsede periode. 

Uanset hvilket af disse udbud den studerende følger, vil undervisningen blive fulgt op af problemorienteret 

projektarbejde og vejledning. Pensum er på i alt ca. 1500 sider, hvoraf de 700 knytter sig specifikt til 

undervisningen og de resterende 800 udpeges af den studerende selv og anvendes i projektrapporten. 

Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Brug af historien (modul 12): 

Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg 

fra underviser, der sigter imod at give den studerende analyseredskaber til udforskning af historiebrug i 

forbindelse med erindrings- og identitetspolitik. Seminarerne vil også involvere aktiviteter fra de studerendes 

side, blandt andet studenteroplæg og diskussioner. Pensum består af 400 sider, der knytter sig specifikt til 

modulets kursusgange og 350 som udvælges af den studerende med henblik på udarbejdelsen af 

eksamensopgave. Eksamen består af en skriftlig ugeopgave med afsæt i hele dette pensum. Prøven bedømmes 

efter 7-trinsskalaen.  

De tre moduler på 4. semester støtter hinanden på flere måder. Oversigtsforløbet sætter således en større 

kontekst om periodemodulets tema. Samtidig giver Brug af historien den studerende afgørende færdigheder 

i den måde fortiden præger nutiden og benyttes til et væld af forskellige mål.  

I alle tre moduler lægges der i øvrigt vægt på, at den studerende kan formidle sine argumenter mundligt og 

skriftligt. Arbejdet med at træne den studerendes evner til skriftlig formidling sker særligt igennem 

projektvejledning. 

Pensum kan købes hos Factum Books. Enkelte tekster vil desuden kunne findes på Moodle. Se nærmere info 

på det enkelte moduls moodle-side. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

Modul 10: Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk), Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@dps.aau.dk), Carsten 

Hjort Lange (lange@dps.aau.dk) 

Modul 11A: William Kynan-Wilson (wkw@dps.aau.dk) 

Modul 11B: Carsten Hjort Lange (lange@dps.aau.dk) 

Modul 12: Torben K. Nielsen (tkn@dps.aau.dk 

 

Bachelorkoordinator: Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk)  

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@dps.aau.dk)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:heinsen@dps.aau.dk
mailto:tkn@dps.aau.dk
mailto:lange@dps.aau.dk
mailto:wkw@dps.aau.dk
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Modul 10: Oversigtsforløb i før-moderne 
historie før 1648 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Oversigtsforløb i før-moderne historie før 1648 
 
Overview Course: Pre-modern History (before 1648) 
 
5 ECTS 

Placering  
 
BA-uddannelsen i historie 
 
4. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
 
Carsten Hjort Lange 
 
Torben Kjersgaard Nielsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan redegøre for og diskutere hovedtræk af dansk og europæisk historie i 
perioden før 1648. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk i periodens historie, 
 

- identificere og argumentere for centrale forandringer i historien før 1648 og for sammenhænge 
mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser, 

 

- uddrage det væsentlige af en tekst og sammenfatte, diskutere og formidle pensumlitteraturen i en 
velstruktureret form. 
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Undervisningens organisering 
 
Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk og europæisk historie fra oldtid til 1648. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Vægt: 5 ECTS 
 
5 ECTS svarer til i alt 135 timer 

Konfrontationstimer: 12 X 2 timer: 24 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 75 timer  

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 35 timer  

Eksamen: 30 minutters forberedelse og max. 30 minutters eksamination 

Pensum er på ca. 750 sider. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Se under de enkelte kursusgange. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  

- Den studerende har - inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget og argumenteret 
for alle de væsentligste karakteristika. Den studerende kan redegøre og argumentere for alle de 
centrale forandringer og for sammenhænge mellem økonomiske, politiske, sociale og kulturelle 
forandringsprocesser. Den studerende kan formidle, og diskutere den tilegnede viden på en klar og 
velstruktureret måde. 

 
Målopfyldelse til karakteren 02:  

- Den studerende har – inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget en række 
væsentlige karakteristika. Den studerende kan gengive hovedtræk af pensumlitteraturens 
beskrivelser af centrale forandringer i periodens historie. Den studerende kan formidle den tilegnede 
viden i et rimeligt korrekt sprog. 

 

Prøveform:  
 
Individuel, mundtlig evaluering med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Spørgsmålet skal 
kunne besvares på grundlag af pensum. Efter udlevering af spørgsmål har den studerende 1⁄2 times 
forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: max. 30 minutter, inklusiv 
votering.  
 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul 11A: Før-moderne periode (før 
1648) 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Før-moderne periode (før 1648): Danmark/Europa 1450-1650 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
4. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Will Kynan-Wilson 

Undervisningssprog 
 
Engelsk.  

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan analysere før-moderne samfund og kulturer.  
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om og indsigt i før-moderne samfund og kulturer, 
 

- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund 
og kulturer, 

 

- anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i før-moderne 
samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til 
hinanden, 

 

- formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kil-
der til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse, 

 

- vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage 
stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 

 

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form, 
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- samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist.  

Undervisningens organisering 
 
Seminar med oplæg fra underviser(e) og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under 
vejledning inden for seminarets emneområde(r). 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Der udbydes et seminar med en specifik kronologisk, geografisk og tematisk afgrænsning. Den kronologiske 
afgrænsning dækker perioden frem til 1648. 
 
In 1066 William the Conqueror defeated an Anglo-Saxon army at the battle of Hastings and was crowned king 
on Christmas Day that year. In the following two centuries, Anglo-Norman society underwent a series of 
radical and profound changes that affected the education, language, politics and identity in medieval England 
in a way that is still evident today. 
  
In this module we will explore the rich and complex world of Anglo-Norman society, with topics addressing 
ideas of kingship and law, the use of the past, ideas of ethnography and race, civilization and ‘barbarians’, as 
well as rising tensions between King and Church, the formation of universities, and also medieval ideas about 
gender, bodies, art and language. 
 
Kurset skal ses i sammenhæng med oversigtsforløbet, som perspektivere perioden i tid. Derudover relaterer 
kurset til historisk teori og metode ved at inddrage historieteoretiske problemstillinger i forbindelse med 
emnerne. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Vægt: 15 ECTS. 
 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer 
 
Konfrontationstimer: 40 timer 

Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer 

Udarbejdelse af projekt, inklusiv læsning af 800 siders ekstra litteratur: 270 timer  
 
Eksamen incl. forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Litteraturen til dette kursus vil være forskningsartikler, kilder og kildeuddrag, som vil blive lagt til download 
fra denne side under hver enkelt kursusgang. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12: 
Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra 
faglitteraturen og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den 
relevante faglitteratur og evt. kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for 
tolkninger af litteratur og evt. kilder. Den studerende kan relatere begreber og fænomener til hinanden og 
med udgangspunkt heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden. Der konkluderes på grundlag 
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af egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur. Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i 
et klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation 
klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, 
dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentation. Den studerende kan sammenfatte viden om 
perioden og sammenligne forklaringer i litteraturen og eget projekt. Den studerende kan formidle tolkningen 
i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er 
relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen. 
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og 
litteraturliste.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. 
Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden. Den studerende kan beskrive eget projekt 
mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde med andre. 
 

Prøveform:  

 

Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Pro- 
jektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.  
 
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 
studerende og 50 normalsider for 4 studerende.  
 
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende og 60 minutter for 4 studerende.  
 
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrappor- 
ten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt 
delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efter- 
følgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.  
 
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

 
  



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 31 

 
 

Modul 11B: Før-moderne periode (før 
1648) 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Før-moderne periode (før 1648): Fra Fremmed Krig til Borgerkrig i Rom 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
4. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Carsten Hjort Lange 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan analysere før-moderne samfund og kulturer. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om og indsigt i før-moderne samfund og kulturer, 
 

- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og 
kulturer, 

 

- anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i før-moderne 
samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til 
hinanden, 

 

- formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og evt. kilder 
til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse, 

 

- vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage 
stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 

 

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form, 
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- samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist. 

Undervisningens organisering 
 
Seminar med oplæg fra underviser(e) og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under 
vejledning inden for seminarets emneområde(r). 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Der udbydes et seminar med en specifik kronologisk, geografisk og tematisk afgrænsning. Den kronologiske 
afgrænsning dækker perioden frem til 1648.  

 
Vi skal se på fænomenet borgerkrig i antikken, ikke mindst som den kommer til udtryk i vores kildemateriale. 
Fokus vil være på overgangen fra den mellemste republik til senrepublikken i andet århundrede f.v.t. Dertil 
kommer første århundredes drama med fokus på Sulla, Cæsar og Augustus. Vi kommer til at bruge meget af 
tiden på at læse kilder sammen fra Thukydid over Polybius til Cassius Dio m.fl. Det handler om politik, drama, 
mord og krig samt kvinders rolle i borgerkrig. I forbindelse med udforskningen af fænomenet borgerkrig 
tager vi afstikkere til senere tider, ikke mindst den Amerikanske Borgerkrig. Det handler om læren fra 
antikkens Rom. Derudover vil vi problematisere moderne opfattelser af borgerkrig, inklusive definitioner og 
moderne borgerkrigs-teori. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
Ca. 700 sider. Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i 
projektrapporten, svarende til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider. 
 
Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve. 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 
Vægt: 15 ECTS. 
 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer 
 
Forelæsninger: 40 timer 

Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer 

Udarbejdelse af projekt, inklusiv læsning af 800 siders ekstra litteratur: 270 timer  
 
Eksamen incl. forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Se under de enkelte kursusgange. 

Eksamen 

 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12: 
Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra 
faglitteraturen og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den 
relevante faglitteratur og evt. kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger 
af litteratur og evt. kilder. Den studerende kan relatere begreber og fænomener til hinanden og med 
udgangspunkt heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden. Der konkluderes på grundlag af 
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egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur. Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et 
klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation 
klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, 
dvs. udpege de centrale elementer i egen argumentation. Den studerende kan sammenfatte viden om 
perioden og sammenligne forklaringer i litteraturen og eget projekt. Den studerende kan formidle tolkningen 
i et klart og præcist sprog, samt demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er 
relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen. 
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og 
litteraturliste.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. 
Den studerende kan referere pensums præsentation af perioden. Den studerende kan beskrive eget projekt 
mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde med andre. 
 

Prøveform:  
 
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Pro-
jektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination. 
 
Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 
studerende og 50 normalsider for 4 studerende. 
 
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende og 60 minutter for 4 studerende. 
 
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrappor-
ten og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt 
delemne i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efter-
følgende eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum. 
 
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul 12: Brug af historien 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Brug af historien 
 
The Use of History 
 
10 ECTS 

Placering  
 
BA-uddannelsen i historie 
 
4. Semester og sidefag 

Kursusansvarlig 
 
Torben Kjersgaard Nielsen 

Underviser 
 
Torben Kjersgaard Nielsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk (væsentlige dele af pensum er dog på engelsk) 

Mål 

 
Kompetenceprofil: Bacheloren kan analysere og kritisk tage stilling til forskellige måder at formidle og bruge 
fortiden på i erindrings- og identitetspolitiske sammenhænge. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter endt undervisning: 
 

- Relatere bearbejdningen af fortiden til den fortid, der henvises til, og til politiske, sociale og kulturelle 
forhold i den eftertid, hvor bearbejdningen finder sted, 

 

- Analysere bearbejdningens form og indhold og vurdere dens virkninger 

Undervisningens organisering 
 

Seminarerundervisning, aktiv deltagelse (diskussion, oplæg m.v.) 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningen tager sigte på at lære den studerende at analysere, hvordan fortiden er blevet bearbejdet af 
eftertiden med henblik på at tjene bestemte formål. Undervisningen gennemgår teorier om 
historiebevidsthed, kollektiv erindring og mytologisering af historien. Teoriernes anvendelse eksemplificeres 
ved at analysere konkrete eksempler på brug af fortiden i såvel populær historieskrivning som gennem 
rejsning af monumenter og manifestationer i form af mindedage m.v. De konkrete eksempler skal relatere 
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brugen af fortiden både til den fortid, der henvises til, og til sociale, politiske og kulturelle forhold i den 
eftertid, hvor en bearbejdning af fortiden finder sted. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Kurset vægter 10 ECTS, dvs. 1/3 af jeres samlede semesterbelastning. I skal således regne med at bruge op til 
15 timer til jeres forberedelse af hvert seminar, hertil kommer oplæg, eksamensforberedelse og ugeopgave. I 
alt ca. 357 timer. Disse kan - som eksempel - fordeles som følger: 
 
Konfrontationstimer: ca. 40 timer 
 
Læsning forud for seminarerne: ca. 120 timer (ca. 15 timer pr. seminar) 
 
Øvelsesarbejde: ca. 25 timer til forberedelse af oplæg 
 
Forberedelse af eksamensopgave: ca. 132 timer (identifikation og læsning af litteratur til opgave) 
 
Eksamensopgave: En uges arbejde, ca. 40 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Der linkes til materiale fra moodle-siden, materiale uploades på moodle og/eller udleveres i kopi i 
undervisningen. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier:  
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan anvende begreber, teorier og metoder fra den teoretiske litteratur til at analysere 
eksempler på historiebrug, der ikke er blevet gennemgået i undervisningen. Den studerende kan analysere, 
hvilke dele af fortiden der er valgt ud og gjort til genstand for bearbejdning med hvilke formål, både relateret 
til den fortid, der henvises til, og til den eftertid, hvor bearbejdning finder sted. Den studerende kan analysere 
form og indhold af eftertidens bearbejdning og vurdere, hvilken betydning bearbejdningens udtryk har haft i 
eftertiden.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan referere den relevante teoretiske del af pensumlitteraturen og sammenfatte eksempler 
herfra. Den studerende kan identificere, hvilke dele af fortiden der er valgt ud og gjort til genstand for 
bearbejdning med hvilke formål. Den studerende kan beskrive relevante politiske, sociale og kulturelle forhold 
af betydning for eftertidens bearbejdning. 

 
Prøveform:  
 

Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum. Opgavens omfang: 

Max 15 normalsider. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

  



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 36 

Semesterbeskrivelse 
 

Historiestudiet 
 

6. semester – foråret 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aalborg Universitet 

2020 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 37 

Indholdsfortegnelse 

Studieaktivitetsmodel     3

        

Semesterbeskrivelse                         4

    

Modul 16:  Temakursus og projekt    6

        

Modul 17: Introduktion til brug af arkiver, materiel  

kulturarv samt forskningsøvelse     9

    

Modul 18: Introduktion til brug af den materielle kulturarv  13

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 38 

 

Studieaktivitetsmodellen illustrerer hvilke aktiviteter, der er forbundet med et studium på Aalborg Universitet. 

Formålet med modellen er at synliggøre aktiviteter, som ikke nødvendigvis fremgår af skemaer. 
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Semesterbeskrivelse for 6. Semester. Foråret 2020 

Oplysninger om semesteret  
Skole: Statskundskab 
Studienævn: Historie 
Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet 
(December 2017).  
 

Semesterets temaramme  

Semesteret roterer delvist omkring et projektkursus (Modul 16: Temakursus og projekt). Dette kursus kan 

ses i forlængelse af lignende kurser på 1. til 5. semester og skal træne den studerende i at opstille og besvare 

historiefaglige problemstillinger.  

Derudover indeholder semesteret tre moduler, som fungerer som yderligere supplement til den 

historiefaglige viden, den studerende har fået på de foregående semestre. Modul 17 (Introduktion til brug af 

arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse) giver den studerende en indsigt i historiestudiets egne 

kandidatspecialiseringer, men modul 18 (Formidling af Historie) sigter mod at give den studerende nogle 

grundlæggende værktøjer til formidling af historie.  

Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

Temakursus og projekt: valgfri periode (modul 16):  

Undervisningen i dette forløb består af 6 seminarer af 4 timers varighed. Modulet er afgrænset geografisk og 

tematisk. Pensum er på i alt ca. 1500 sider, hvoraf de 700 knytter sig specifikt til undervisningen og de 

resterende 800 udpeges af den studerende selv og anvendes i projektrapporten. Pensum indgår i grundlaget 

for den mundtlige prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Introduktion til brug af arkiver, materiel kulturarv og forskningsøvelse (modul 
17): 

Formålet med kurset er at give deltagerne redskaber til at fremfinde og vurdere arkivalier/kildemateriale til 

belysning af historiske problemstillinger. Kurset skal introducere til institutionen arkiv og 

arkiveringssystemer (bl.a. proveniensprincippet) samt introducere redskaber til at benytte arkiverne 

(søgedatabaser, registraturer og andre indgange). Der gives eksempler på de mange forskellige typer af 

informationer, arkiver rummer, og eksempler på, hvordan de kan benyttes i konkrete historiske 

undersøgelser. Herudover introduceres til nogle af de mange digitale og digitaliserede kilder, der er 

tilgængelige via internettet og der introduceres til metoder til at vurdere disse. Desuden har kurset til formål 

at give deltagerne redskaber til at arbejde med den materielle kulturarv (såvel den faste som den flytbare) 

samt land og bymiljø og anvende denne til belysning af historiske problemstillinger. Kurset introducerer idéer 

om den materielle kulturarv og dens anvendelse (herunder idéer om materialitet) og introducerer redskaber 

til at fremfinde denne (databaser m.v.) Der gives eksempler på forskellige typer af den materielle kulturarv 

og vises eksempler på, hvordan denne kan benyttes i konkrete undersøgelser.  
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Undervisningen har form af seminarundervisning. Praktiske øvelser, mindre casestudier, ekskursioner 

(herunder byvandringer) indgår som en central del af undervisningen.  

Formidling af historien (modul 18): 

Formålet med modulet er at træne deltagerne i at kommunikere præcist og effektivt og give den studerende 

en viden om skriftlige og ikke-skriftlige formidlingsformer. Forskellige øvelsesopgaver skal gøre den 

studerende i stand til at formidle diverse budskaber til bestemte målgrupper.  

Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver.  

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

Modul 16:Bo Poulsen (poulsen@dps.aau.dk), Camilla Andersen (camillaa@dps.aau.dk)  

Modul 17: Line Vestergaard Knudsen (vestergaard@cgs.aau.dk), Will Kynan-Wilson (wkw@dps.aau.dk) 

Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk) 

Modul 18: Johan Heinsen (heinsen@dps.aau.dk), Poul Duedahl (duedahl@dps.aau.dk)  

 

Bachelorkoordinator: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk)    

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk) 
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Modul 16A: Temakursus og projekt 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Stormfloder 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
 
6. semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 
 

Underviser 
 
Bo Poulsen 
 
Camilla Andersen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan analysere udvalgte samfund og kulturer. Desuden er målet, at den studerende 
på systematisk vis kan indhente litteratur og informationer til brug for projektskrivning. 
 

Læringsmål: 
 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om og indsigt i moderne samfund og kulturer, 
 

- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere moderne samfund og 
kulturer, 

 

- anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at forklare væsentlige træk i moderne 
samfunds historie og relatere økonomiske, politiske, sociale og kulturelle forandringsprocesser til 
hinanden, 

 

- selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur 
og evt. kilder til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse, 

 

- vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage 
stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 
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- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form, 
 

- selvstændigt samarbejde med andre om at udføre et projekt inden for en given tidsfrist. 
 

- skitsere og anvende en litteratursøgningsmodel, der er gennemtænkt og argumenteret i forhold til 
emne/problemstilling, 

 

- vurdere kvaliteten af den fundne litteratur. 

Undervisningens organisering  
 
Undervisningen er tilrettelagt som seminar med oplæg fra underviser) og studerende, samt efterfølgende 
problemorienteret projektarbejde under vejledning inden for seminarets emneområde(r). 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
 
Som ramme om projektet udbydes et seminar, afgrænset geografisk og tematisk. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Forventninger om den konkrete udmøntning af kursets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af 
konfrontationstimer, læsning af pensum, øvelsesarbejde, eventuel eksamensforberedelse og – deltagelse.  
 
Pensum omfatter såvel brede værker/et bredt værk som videnskabelige artikler og kilder, i alt ca. 700 sider. 
Herudover består pensum af den litteratur og de kilder, den studerende anvender i projektrapporten, svarende 
til ca. 800 sider. Samlet pensum: Ca. 1.500 sider.  
 
Pensum indgår i grundlaget for den mundtlige prøve. 
 
Vægt: 15 ECTS. 
 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer 
 
Konfrontationstimer: 40 timer 

Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer 

Udarbejdelse af projekt, inklusiv læsning af 800 siders ekstra litteratur: 270 timer  
 
Eksamen incl. forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur 
 
Videnskabelige artikler, som findes under hver kursusgang. 

 

Eksamen 
 
Her gengives studieordningens beskrivelse af prøve- og bedømmelsesform. Hvis kurset ikke evalueres særskilt 
men fx i form af en projekteksamen eller sammen med et andet kursus, anføres dette.  
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12: 
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Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er begrundet ud fra 
faglitteraturen og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante 
faglitteratur og evt. kildemateriale er fundet, og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af 
litteratur og evt. kilder. Den studerende kan relatere begreber og fænomener i perioden til hinanden og med 
udgangspunkt heri vurdere forklaringer på samfundsændringer i perioden. Der konkluderes på grundlag af 
egne analyser sammenholdt med den historiske faglitteratur. Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et 
klart og præcist sprog, og historiefagets konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation 
klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat. 
 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
Den studerende kan præsentere eget projekt som en tolkning, dvs. udpege de centrale elementer i egen 
argumentation. Den studerende kan sammenfatte viden om perioden og sammenligne forklaringer i 
litteraturen og eget projekt. Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og præcist sprog, samt 
demonstrere evne til at indgå selvstændigt i samarbejde med andre. 
 
Målopfyldelse til karakteren 02: 
 
Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling. Analysen opregner og beskriver forhold, der er 
relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur er fundet og inddraget i analysen. 
Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af noter og 
litteraturliste. 
 
Den mundtlige præsentation og eksamination 
Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt. Den studerende kan referere pensums 
præsentation af perioden. Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere 
evne til at samarbejde med andre. 
 

Prøveform:  
 
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.  

Projektrapportens omfang: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 sider for 2 studerende, 40 sider for 3 
studerende og 50 normalsider for 4 studerende.  

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende og 60 minutter for 4 studerende.  

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten 
og 2) en eksamination. Den mundtlige præsentation tager udgangspunkt i en kilde eller et væsentligt delemne 
i projektet og nuancerer og perspektiverer ved at relatere til en bred historisk kontekst. Den efterfølgende 
eksamination tager udgangspunkt i det samlede pensum.  

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Vægt: 15 ECTS. 
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Modul 17: Introduktion til brug af 
arkiver og materiel kulturarv samt 

forskningsøvelse 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Modul 17: Introduktion til brug af arkiver og materiel kulturarv samt forskningsøvelse 

5 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
 
6. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Line Vestergaard Knudsen 
 
Will Kynan-Wilson 
 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Line Vestergaard Knudsen 
 
Will Kynan-Wilson 
 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk og engelsk 

Mål 

Målet er at give deltagerne redskaber til at fremfinde, vurdere og arbejde med såvel arkivalier/kildemateriale 
som den materielle kulturarv (både den faste og den flytbare), herunder land- og bymiljø. Deltagerne trænes 
således i at arbejde med primært kildemateriale (skriftligt og/eller eksempler på materiel kulturarv og 
bygningsmiljø). 

 

 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 45 

Læringsmål: 

Viden 

• ud fra viden om forskellige arkivers arbejdsområder og arkiveringsprincipper vha. søgebaser, 
registraturer og andre hjælpemidler fremfinde relevante arkivalier/kildemateriale og vurdere dette 
materiale, 

• arbejde med digitale og digitaliserede kilder publiceret på internettet og vurdere dette materiale, 
• ud fra viden om forskellige registreringsprincipper og søgebaser fremfinde til relevant 

kildemateriale fra den materielle kulturarv og vurdere dette materiale, 

 Færdigheder 

• anvende primært kildemateriale, enten utrykte skriftlige kilder eller materiel kulturarv, til belysning 
af en historisk problemstilling, 

• selvstændigt formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, 
litteratur og prprimært kildemateriale til belysning af problemstillingen, samt gennemføre en 
analyse, 

• sætte den valgte problemstilling ind i en bredere historisk kontekst, 

Kompetencer 

• vurdere den videnskabelige holdbarhed af andres tolkninger af problemstillingen, herunder tage 
stilling til deres kilde- og teoretisk-metodiske grundlag, 

• formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form. 

Undervisningens organisering 
 
Seminar og workshops med oplæg fra studerende og underviser(e), hvor praktiske øvelser, casestudier og 
ekskursioner indgår som en central del af undervisningen. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modulet skal introducere institutionen arkiv og arkiveringssystemer (bl.a. proveniensprincippet) samt 
introducere redskaber til at benytte arkiverne (søgedatabaser, registraturer og andre indgange). Der gives 
eksempler på de mange forskellige typer af informationer, arkiver rummer, og eksempler på, hvordan de kan 
benyttes i konkrete historiske undersøgelser. Herudover introduceres nogle af de mange digitale og 
digitaliserede kilder, der er tilgængelige via internettet og der introduceres til metoder til at vurdere disse. 

Modulet introducerer desuden idéer om den materielle kulturarv og dens anvendelse (herunder idéer om 
materialitet) og introducerer redskaber til at fremfinde denne (databaser m.v.) Der gives eksempler på 
forskellige typer af den materielle kulturarv og vises eksempler på, hvordan denne kan benyttes i konkrete 
undersøgelser. Undervisningen har form af seminarundervisning. Med baggrund i disse introduktioner skal 
deltagerne derefter finde utrykt skriftligt kildemateriale og/ eller eksempler på materiel kulturarv, som er 
relevant for belysning af en selvvalgt historisk problem-stilling, og endeligt anvende dette materiale til at 
analysere og besvare denne problemstilling. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Vægt: 5 ECTS i alt 135 timer 

 
Konfrontationstimer: 28 timer 
 
Øvelsesarbejde: 50 timer 
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Eksamen inkl. forberedelse og deltagelse: 50 timer 
 
Pensum: 500-750 sider 
 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Fælles pensum findes på Moodle under den enkelte kursusgang. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier:  
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på arkivalsk materiale: Den studerende kan 
demonstrere forståelse for og diskutere arkivers arbejdsmetoder og arkiveringssystemer og bruge disse 
aktivt til at fremfinde materiale samt finde relevant materiale på internettet og kritisk vurdere det 
tilgængeliggjorte materiale.  
 
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på materiel kulturarv: Den studerende kan 
demonstrere forståelse for og diskutere forskellige former for materiel kulturarv og bygningsmiljø samt 
demonstrere indsigt i metoder til at fremfinde disse; den studerende kan også demonstrere forståelse for og 
diskutere, hvordan den materielle kulturarv kan benyttes i historiske undersøgelser.  
 
For alle studerende: Den studerende kan lave en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der er 
begrundet ud fra faglitteraturen og den historiske kontekst. Analysen inddrager den relevante historiske 
kontekst, den relevante faglitteratur og primære kilder (i form af skriftligt kildemateriale), og der 
argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger af litteratur og kilder. Den studerende kan relatere begreber 
og fænomener til hinanden og med udgangspunkt heri vurdere forklaringer på det valgte 
undersøgelsesspørgsmål. Der konkluderes på grundlag af egne analyser sammenholdt med den historiske 
faglitteratur. Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog, og historiefagets 
konventioner er overholdt, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som 
litteraturliste og noteapparat.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på arkivalsk materiale: Den studerende kan 
redegøre for arkivers arbejdsmetoder og arkiveringssystemer og bruge disse aktivt til at fremfinde materiale 
samt finde relevant materiale på internettet.  
 
For studerende, der har valgt at basere deres ugeopgave på materiel kulturarv: Den studerende kan redegøre 
for forskellige former for materiel kulturarv og bygningsmiljø samt for metoder til at fremfinde disse; den 
studerende kan også demonstrere forståelse for, hvordan den materielle kulturarv kan benyttes i historiske 
undersøgelser.  
 
For alle studerende: Den studerende kan formulere en begrundet problemstilling. Analysen opregner og 
beskriver forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen. Relevant litteratur og primært 
kildemateriale er fundet og inddraget i analysen. Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under 
overholdelse af fagets konventioner i form af noter og litteraturliste. 
 
Prøveform:  

 

Skriftlig eksamen 
For at kunne gå til eksamen i dette modul skal deltagerne aflevere et tilfredsstillende skriftligt oplæg, som 
redegør for deres søgestrategi samt giver en oversigt over det fundne materiale. Dette oplæg kan udformes 
individuelt eller i grupper på op til 4 deltagere. 

Omfang: Max. 4 normalsider for 1 studerende, 6 sider for 2 studerende, 8 sider for 3 studerende og 10 
normalsider for 4 studerende. 
De studerende får derefter udleveret en problemformulering, som skal besvares som en individuel, 
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bunden, skriftlig ugeopgave. 
 
Opgavens omfang: max. 15 normalsider. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Vægt: 10 ECTS. 
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Modul 18: Formidling af historien 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Modul 18: Formidling af historien 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse 
 
6. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan formidle historie gennem både skriftlige og ikke-skriftlige former. 

Læringsmål: 
 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden om forskellige skriftlige og ikke-skriftlige formidlingsformer 

- identificere forskellige skriftlige samt ikke-skriftlige mediers målgrupper 

- identificere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe 

- identificere et afgrænset budskab, som skal formidles 

- udføre den valgte formidling tilfredsstillende gennem tre forskellige øvelser, som hver især skal 
benytte forskellige medier. 

Undervisningens organisering  
 
Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. 
Minimum én øvelsesopgave skal tage form af formidling af resultaterne fra en af de(n) studerendes egne 
tidligere projektrapporter. 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre 
 
Hensigten er at skabe indsigt i det enkelte kursus for den studerende og at skabe mulighed for at forstå kurset 
i forhold til det øvrige semester og uddannelsen som helhed. 

Omfang og forventet arbejdsindsats 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 
Vægt: 5 ECTS i alt 135 timer 
 
Konfrontationstimer: 32 timer 
 
Læsning og forberedelse forud for kursusgangene: 40 timer 
 
Øvelsesarbejde: 63 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur 
 
Den anvendte litteratur angives under den enkelte kursusgang på Moodle. Der benyttes både trykt og utrykt 
materiale. 

Eksamen 
 

Prøveform: 
 
Modulet bestås ved aktiv deltagelse. Modulet evalueres som led i undervisningen (porteføljeeksamen). 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. 

For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles 
der spørgsmål af samme type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes bestået / ikke-bestået.  
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Studieaktivitetsmodellen illustrerer hvilke aktiviteter, der er forbundet med et studium på Aalborg Universitet. 

Formålet med modellen er at synliggøre aktiviteter, som ikke nødvendigvis fremgår af skemaer.   
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Semesterbeskrivelse for 8. Semester. Foråret 2020 

   Almen Historie, 8. semester 

Oplysninger om semesteret  
Skole: Statskundskab 
Studienævn: Historie 
Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet 
(December 2017).  

Semesterets temaramme  

8. semester består af en række specialiseringer: 

1. Informationsforvaltning 

Den overordnede temaramme er relationer mellem registrering og tilgængeliggørelse samt formidling af 

kulturarv. Det afspejles i indholdet for semesterets moduler: Arkiver og informationsstrukturer (Modul D2) og 

Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E).  

Modul D2 fokuserer således på at give de studerende viden og forståelse for informationshåndtering, 

registrering og tilgængeliggørelse. Det vil sige hvordan man registrerer/gemmer information på en måde, 

som sikrer hurtig genfinding og udnyttelse af den information, et dokument indeholder. Arkivbeskrivelser, 

metadata, tilgængeliggørelse af e-arkivalier og retrodigitaliserede arkiver er således centrale elementer i 

modulet. Modulet munder ud i en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal demonstrere viden om og 

forståelse af centrale teorier, metoder og praksisser indenfor informationshåndtering, registrering og 

tilgængeliggørelse. 

Modul E sigter imod at give de studerende redskaber til at analysere og udvikle strategier for formidling og 

kommunikation af arkivalsk kulturarv. Kurset indeholder således en række tematisk og kronologisk 

forskellige eksempler på formidling af kulturarv, som den praktiseres på museer og arkiver i Danmark. 

Modulet afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere formidling af materiel og 

skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvsformidling. 

Semesterets 3. modul Projekt i informationsforvaltning (Modul F2) samler trådene fra de øvrige moduler samt 

fra Arkivsystemer og –processer (Modul C2) fra 7. semester, idet, der tematisk kan vælges problemstillinger fra 

alle 3 moduler i udarbejdelsen af en projektrapport (gerne udarbejdet i gruppe med andre). De studerende 

kan således vælge hvorvidt projektet skal behandle eksempelvis arkivdannelse, bevaring og kassation eller 

informationshåndtering, registrering og tilgængeliggørelse samt kulturhistoriske formidlingspraksisser. 

Projektet udarbejdes under vejledning og projektet diskuteres løbende på workshops/statusseminarer. 

Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten. 

2. Kulturarvsformidling: 

Den overordnede temaramme er bevaring og formidling af kulturarv. Det afspejles i indholdet for semesterets 

moduler: Museal kommunikation (Modul D1) og Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E).  

Modul D1 fokuserer på museumsinstitutionen og dens udstillinger Den studerende lærer at ’læse’ museale 

udstillinger ud fra forskellige optikker. Forskellige kommunikationsformer og –medier præsenteres og 

diskuteres. Desuden diskuteres forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem 

oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse, og hvordan dette forhold forløses i praksis. Modulet 
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afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere en given udstillingspraksis med 

udgangspunkt i teorier og metoder relateret til museal kommunikation.  

Modul E sigter imod at give de studerende redskaber til at analysere og udvikle strategier for formidling og 

kommunikation af arkivalsk kulturarv. Kurset indeholder således en række tematisk og kronologisk 

forskellige eksempler på formidling af kulturarv, som den praktiseres på museer og arkiver i Danmark. 

Modulet afsluttes med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere formidling af materiel og 

skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvsformidling. 

Semesterets 3. modul Projekt i Kulturarvsformidling (Modul F1) samler trådene fra de øvrige moduler samt 

fra Museal Kultur (Modul C1) fra 7. semester. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal udformes med 

baggrund i de foregående modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have form af en 

udstilling, en foredragsrække, digital formidling, en film, én eller flere kronikker el.lign. Projektet udarbejdes 

under vejledning og projektet diskuteres løbende på workshops/statusseminarer. Modulet afsluttes med en 

mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten. 

 

3. Almen historie: 

Den overordnede temaramme er fordybelse og selvstændigt analysearbejde med historiske kilder. Der sigtes 

mod at øve den studerende i at frembringe ny historisk viden ved brug af fagets metoder og teorier. Det 

afspejles i indholdet for semesterets moduler: Modul I: Projekt og Modul J: Kildeanalyse.  

Modul I knytter den studerende til en af studiets to forskningsenheder (CEPS og CHI). Det faglige indhold 

aftales med vejleder og arbejdet munder ud i en videnskabelig artikel, der publiceres i et forskningstidsskrift 

eller på hjemmesiden for CEPS eller CHI. Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet. 

Modul J fokuserer på at øve den studerende i at vurdere, vælge og anvende kilder i forhold til en given 

problemstilling. Ydermere kan den studerende reflektere metodisk over egen kildeudnyttelse. Formålet med 

dette modul er at støtte den studerendes arbejde med kilderne i modul I. Der lægges vægt på diskussion af 

kildegrundlag, -typer, -udvælgelse og -udnyttelse. 

 

Både Modul I og J sigter overordnet mod en specialisering inden for et bestemt historisk område. Den 

studerende kan følge undervisningsudbud i moderne eller før-moderne historie og arbejdet med kilder og 

videnskabelig artikel diskuteres i workshops, der arrangeres af den enkelte forskningsenhed. 

 

4. Selvvalgt specialisering: 

 
Den studerende sammensætter et særligt forløb, evt. på en anden uddannelsesinstitution, der godkendes af 

Studienævn for Historie. 
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

1. Informationsforvaltning 

Arkiver og informationsstrukturer (Modul D2): 

Undervisningen i dette modul består af 6 seminarer af 3 timers varighed, hvor søgningers forudsætninger og 

validitet problematiseres og afprøves både i traditionelt arkivregi, i andre organisationer/administrationer 

og i andre faglige sammenhænge. Seminarerne vil typisk tage form af 1 times forelæsning, 1 time med 

øvelser/opgaver samt 1 times afsluttende diskussion og opsamling. Undervisningen varetages primært af 

Aalborg Stadsarkiv med enkelte gæsteforelæsere. Desuden skal den studerende forberede sig til seminarerne 

ved at læse pensumlitteraturen på ca. 1000 sider, som også danner grundlag for besvarelse af ugeopgaven, 

der besvares individuelt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E): 
 
Undervisningen består af 10 seminarer, der både vil tage form af forelæsninger samt øvelsesopgaver. Den 

studerende skal herudover læse pensumlitteraturen som udgør ca. 1000 sider og som danner grundlag for 

besvarelse af den individuelle ugeopgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Projekt i informationsforvaltning (Modul F2): 
 

Undervisningen i dette modul består af projektskrivning under vejledning. Det fortløbende arbejde 

præsenteres og diskuteres desuden på 2 workshops/statusseminarer. Projektet kan fokusere på et eller flere 

genstandsfelter inden fra undervisningen på 7.-8. semester: a) Arkivsystemer og –processer, b) Arkiver og 

informationsstrukturer og c) Kulturhistoriske formidlingspraksisser. Pensum udgøres af den litteratur, den 

studerende anvender i projektet (800-1000 sider) og danner sammen med projektet grundlag for den 

mundtlige eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

De 3 moduler på 8. semester støtter hinanden på flere måder og trækker samtidig på viden som den 

studerende tilegnede sig på det foregående semester. Det er således også en forudsætning for 8. semester at 

7. semester er gennemført. Projekt i informationsforvaltning (Modul F2) binder de foregående moduler 

sammen og projektet trækker på den studerendes forståelse af metoder, teorier, praksisser samt færdigheder 

som den studerende har tilegnet sig på 7. og 8. semester – det vil sige viden om og forståelse for hele den 

arkivalske livscyklus fra arkivdannelse til registrering og tilgængeliggørelse samt formidling af arkivalsk 

kulturarv. 

 
 

2. Kulturarvsformidling: 

Museal kommunikation (Modul D1): 

Undervisningen i dette modul består af 7 seminarer af 2 eller 4 timers varighed, Undervisningen varetages 

primært af historiestudiet med enkelte gæsteforelæsere. Desuden skal den studerende forberede sig til 

seminarerne ved at læse pensumlitteraturen på ca. 1000 sider, som også danner grundlag for besvarelse af 

ugeopgaven, der besvares individuelt og bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Kulturhistoriske formidlingspraksisser (Modul E): 
 

Undervisningen består af 10 seminarer, der både vil tage form af forelæsninger samt øvelsesopgaver. Den 

studerende skal herudover læse pensumlitteraturen som udgør ca. 1000 sider og som danner grundlag for 

besvarelse af den individuelle ugeopgave, som bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

Projekt i kulturarvsformidling (Modul F1): 
 
Undervisningen i dette modul består af projektskrivning under vejledning. Det fortløbende arbejde 

præsenteres og diskuteres desuden på workshops/statusseminarer. Projektet kan fokusere på et eller flere 

genstandsfelter inden fra undervisningen på 7.-8. semester. Pensum udgøres af den litteratur, den studerende 

anvender i projektet (800-1000 sider) og danner sammen med projektet grundlag for den mundtlige 

eksamen, der bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 

3. Almen historie:  

Se under temaramme. 

 

4. Selvvalgt specialisering:  

Varierende alt efter den studerendes valg. 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

 

Modul D1: Line Vestergaard Knudsen (vestergaard@dps.aau.dk)  

 

Modul F1: Camilla Andersen (camillaa@dps.aau.dk) 

Modul D2: Marianne Paasch (paasch@dps.aau.dk), Jesper Thomassen (Jesper.Thomassen@aalborg.dk), 

Rasmus Grunwald Falk (Rasmus.Falk@aalborg.dk), Simon Stigsing Hansen (simon.hansen@aalborg.dk)  

 

Modul F2: Marianne Paasch (paasch@dps.aau.dk) 

 

Modul E: Line Vestergaard Knudsen (vestergaard@dps.aau.dk), Marianne Paasch (paasch@dps.aau.dk), 

Bente Jensen (bentejensen@dps.aau.dk)  

 

Kandidatkoordinator: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk) 

 

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk)  
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mailto:paasch@dps.aau.dk
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mailto:paasch@dps.aau.dk
mailto:bentejensen@dps.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:byrresen@cgs.aau.dk


Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 57 

 

Kulturarvsformidling 

Modul D1: Museal kommunikation: 
udstilling og formidling 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Museal kommunikation: Udstilling og formidling 
 
10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

8. semester  

Kursusansvarlig 
 
Line Vestergaard Knudsen 

Underviser 
 
Line Vestergaard Knudsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker, 

- identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes i anvendelse 
i museal formidling, i forhold til bestemte målgrupper, 

- - diskutere forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og 
samfundsmæssig dannelse og kritisk vurdere, hvordan dette forhold forløses i praksis.  

Undervisningens organisering 
 
Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, oplæg fra studerende og praktiske øvelser. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
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Det overordnede fokus for dette kursus er museet og dets formidling. Den studerende lærer at ’læse’ og 
analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker. Forskellige kurateringsprincipper samt 
kommunikationsformer og –medier præsenteres og diskuteres. Desuden diskuteres forskellige former for 
museal kommunikation i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse, og hvordan 
dette forhold forløses i praksis.  

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet. 

Konfrontationstimer: 28 timer (7 lektioner à 4 timer) 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Se de enkelte kursusgange. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker.  
Den studerende kan identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes 
i anvendelse i en udstillingssammenhæng, i forhold til bestemte målgrupper,  
Den studerende kan diskutere forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem 
oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse og kritisk vurdere, hvordan dette forhold forløses i praksis.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan identificere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes i anvendelse 
i en udstillingssammenhæng, i forhold til bestemte målgrupper.  
Den studerende kan demonstrere viden om forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet 
mellem oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse. 
 
Prøveform:  
 

Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt, og som kan forudsætte et besøg på et museum. 

Opgavens omfang: Max. 12 normalsider. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul E: Kulturhistoriske 
formidlingspraksisser 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Modul E: Kulturhistoriske formidlingspraksisser  
 
10 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
8. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Line Vestergaard Knudsen og Marianne Paasch  

Underviser 
 
Line Vestergaard Knudsen, Marianne Paasch og Bente Jensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 

Den studerende kan analysere og udvikle strategier for formidling og kommunikation af museal og arkivalsk 
kulturarv på analoge og digitale platforme. 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis, 

- analysere formidling af kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvs- og arkivformidling 

- analysere crowdsourcing og brugerinddragelses metoder 

- anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd 

- udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere 
brugergrupper.  

Undervisningens organisering 
 

Seminarer, hvor det teoretiske og metodiske stof diskuteres, og praktiske øvelser, hvor forskellige 
kulturarvspraksisser analyseres og praktiseres.  
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset indeholder en række tematiske og kronologiske eksempler på formidling af kulturarv, som den 
praktiseres på museer og arkiver i Danmark og i udlandet. Eksemplerne diskuteres med udgangspunkt i teorier 
om kulturarvs- og arkivformidling og generelle teorier om hvilke elementer, der indgår i formidling med 
forskelligt sigte (læring, underholdning, oplevelse). I kurset diskuteres også, hvordan potentialerne i 
digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af såvel arkivmateriale som materiel og 
immateriel kulturarv kan realiseres både for sig eller i en kommunikationsstrategi sammen med analoge 
medier. Der lægges vægt på at diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser. Kurset 
indeholder endvidere teorier og eksempler på crowdsourcing og brugerinddragelse. Yderligere introduceres 
metoder til at indsamle viden om og analysere publikums- og brugeradfærd. Praktiske øvelser i analyse af 
brugeradfærd og i at kommunikere med og/eller formidle til forskellige grupper af brugere (publikum) indgår 
i kurset. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 700 sider. Hertil kommer den litteratur, 
den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 1.100 sider, samt ikke-skriftligt materiale. 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point) 

 

Konfrontationstimer: 8 kursusgange af 4 timer = 32 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 188 timer 

Øvelsesarbejde: 12 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 50 timer (forberedelse/synopsis = 13 timer og ugeeksamen = 37 
timer) 

 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

 

Se under de enkelte kursusgange. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan analysere formidling af materiel og skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om 
kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan analysere crowdsourcing og brugerinddragelses 
metoder. Den studerende kan anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd. Den 
studerende kan udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller 
flere brugergrupper.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan gøre rede for teorier om kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan gøre rede 
for crowdsourcing og brugerinddragelses metoder. Den studerende kan gøre rede for metoder til at indsamle 
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viden om og analysere brugeradfærd. Den studerende kan gøre rede for kommunikationsstrategier for 
formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere brugergrupper. 

 
Prøveform:  

 

Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum. Omfang: Max. 15 
normalsider inklusive litteraturliste. 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul F1: Projekt i 
kulturarvsformidling 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Projekt i kulturarvsformidling 
 
10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

8. semester  

Kursusansvarlig 
 
Camilla Andersen 

Underviser 
 
Camilla Andersen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Den studerende kan realisere et praktisk projekt i kulturarvsformidling. 
 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om kulturarvsformidling, 

- igangsætte og realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme, 

- diskutere, argumentere for og evaluere projektets valg af kommunikationsstrategi, 

- diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og 
kulturelle forhold i nutiden, 

- -formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.  

Undervisningens organisering 
 
Projektarbejde, statusseminarer inkl. Afleveringsopgaver og vejledning. 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
I dette semester realiseres projektet i kulturarvsformidling, skitseret i modul F0: Forprojekt i 
kulturarvsformidling. Fokus er på, hvordan projektet konkret skal udformes med baggrund i de foregående 
modulers teoretiske og metodiske overvejelser. Projektet kan have form af en udstilling, et foredrag, digital 
formidling, en film, én eller flere kronikker, en byvandring el. lign.  
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point) 

Konfrontationstimer: 8 timer (2 statusseminarer à 4 timer) samt 2-3 timers vejledning pr. projekt. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Pensum udgøres af relevant kommunikationsteoretisk og museologisk litteratur samt litteratur om tidligere 
formidlinger af dette eller lignende historiske genstandsfelter (ca. 1.000 sider). 

De studerende finder selv relevant litteratur i henhold til de enkelte projekter. 

Eksamen 
 
Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan igangsætte og realisere et teoretisk og metodisk reflekteret projekt i kulturarvsformidling 
inden for en given tidsramme.  
Den studerende kan diskutere og argumentere for projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, 
politiske og kulturelle forhold i nutiden.  
Den studerende kan argumentere for og reflektere over den valgte kommunikationsstrategi samt kritisk 
diskutere de kommunikationsstrategiske perspektiver, der ligger til grund for projektet.  
 
Den studerende kan kritisk evaluere og vurdere projektets kommunikationsplanlægning og – strategi på 
baggrund af erfaringer fra projektprocessen.  
Den studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget, på en klar og præcis 
måde.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan diskutere og reflektere over den 
kommunikationsstrategi, der er valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan 
diskutere og reflektere over hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan formidle tolkningen i et klart og 
præcist sprog.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan realisere et projekt i kulturarvsformidling inden for en given tidsramme.  
Den studerende kan gøre rede for den tolkning af fortiden, der er gjort til genstand for formidling, og for 
projektets betydning i forhold til sociale, økonomiske, politiske og kulturelle forhold i nutiden,  
Den studerende kan formidle til personer, der ikke selv arbejder dagligt med historiefaget.  
 
Den mundtlige præsentation og eksamination: Den studerende kan redegøre for den kommunikationsstrategi, 
der er  
valgt i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. Den studerende kan redegøre for hovedlinjerne i pensum. 
Den  
studerende kan beskrive eget projekt i et forståeligt sprog. 
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Prøveform:  
 

Mundtlig fremlæggelse af kulturarvsformidlingsprojektet. Evalueringen tager udgangspunkt i en 
dokumentation af projektet og en skriftlig rapport, som blandt andet skal indeholde en redegørelse for de 
teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag kulturarvsformidlingsprojektet, herunder den valgte 
kommunikationsstrategi. Rapporten skal endvidere indeholde en kort sammenfatning af den historisk-faglige 
baggrund i projektet (som er blevet udfoldet i modul F0: Projekt i kulturarvsformidling I i det foregående 
semester). Hvis projektet er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel 
bedømmelse af den mundtlige præstation. Projekt kan også udarbejdes individuelt med individuel 
eksamination. 

Omfang af den skriftlige rapport: Max. 20 normalsider for 1 studerende, 30 normalsider for 2 studerende og 40 
normalsider for 3 studerende. Projektrapporten fra modul F0 vedlægges som bilag. 

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende og 60 
minutter for 3 studerende. 

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i 
kulturarvsformidlingsprojektet og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation lægges vægt på evne til 
formidling til én eller flere brugergrupper. 

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Informationsforvaltning 

Modul D2: Arkiver og 
informationsstrukturer 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Modul D2: Arkiver og informationsstrukturer 

10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i Almen Historie, Historiestudiet, CGS, AAU 

8. semester 

Kursusansvarlig 
 
Aalborg Stadsarkiv & Marianne Paasch 

Underviser 
 
Aalborg Stadsarkiv (Jesper Thomassen, Rasmus Grunwald Falk, Simon Stidsing Hansen) og Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

 

Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for informationshåndtering, registrering, bevaring, 
anvendelse og tilgængeliggørelse – i forhold til både analoge og digitale arkiver, samt anvende teorier og 
metoder inden for området fra både dansk og international forskning og praksis. 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter endt undervisning: 

- demonstrere viden om og forståelse for centrale teorier, metoder og praksisser inden for 
informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse uanset medie og i en 
både dansk og international kontekst. 

- kritisk vurdere og tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, anvendelse og 
tilgængeliggørelse. 



Semesterbeskrivelse – Historie – 2. semester 

 66 

Undervisningens organisering 
 

Seminarer og workshops, hvor stoffet relateres til og hvor der indgår øvelsesopgaver fra konkrete cases fra 
såvel offentlige som private arkiver og arkivskabere samt eksempler fra både dansk og international praksis. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningens omdrejningspunkt er relationer mellem informationshåndtering, registrering, bevaring, 
anvendelse og tilgængeliggørelse, dvs. hvordan registreres, gemmes og dokumenteres information (uanset 
medie) på en måde, som sikrer læsbarhed, genfinding og anvendelse af den information, et 
informationsobjekt indeholder? Hvordan beskrives og registreres informationsobjekter på en måde, der 
sikrer bevaring af informationer i deres kontekst og dermed giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret 
udnyttelse af den information, informationsobjektet indeholder? Hvad er arkivskaberes og arkivers rolle i 
denne proces?  
Arkivbeskrivelser, metadata, bevaringsstrategier, tilgængeliggørelse og anvendelse er centrale elementer i 
kurset. Desuden introduceres til design af informationsarkitektur. Teorier og metoder relateres til håndtering 
af både digitale og analoge arkivalier samt til international forskning og metode. 
Modul D2 hænger sammen med Modul C2 og Modul E, hvor alle tre moduler til sammen udgør et samlet hele 
ift. den arkivalske livscyklus. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 

Forventninger om den konkrete udmøntning af kursets ECTS-belastning, hvilket omfatter antallet af 
konfrontationstimer, læsning af pensum, øvelsesarbejde, eventuel eksamensforberedelse og –deltagelse. 

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point) 

Konfrontationstimer: 18 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 253 timer (typisk vil 50 sider pr. kursusgang være forventeligt. Man vil 
(afhængigt at sværhedsgraden) typisk kunne læse 50 sider på 5 timer (læsehastighed: 10 sider i timen).  

Øvelsesarbejde: 5 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 37 timer (bunden, 7-dages, skriftlig eksamen) 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Findes beskrevet under de enkelte kursusgange i moodle. 

Eksamen 

 

Vurderingskriterier: 

Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for centrale teorier, metoder og praksisser inden for 
informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse for analoge og digitale 
arkiver samt relatere stoffet til international forskning og/eller praksis.  
 
Den studerende kan kritisk vurdere og tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, 
anvendelse og tilgængeliggørelse og komme med nye løsningsmodeller  
Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets 
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konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og 
noteapparat.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan gøre rede for centrale teorier, metoder og praksisser inden for informationshåndtering, 
registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse for både analoge og digitale arkiver samt relatere 
stoffet til international forskning og/eller praksis.  
 
Den studerende kan tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, anvendelse og 
tilgængeliggørelse.  
Den studerende kan udforme en besvarelse (ugeopgaven) i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets 
konventioner i form af noter og litteraturliste. 

Prøve: 

Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt. 

Opgavens omfang: max 12 normalsider 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen 
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Modul E: Kulturhistoriske 
formidlingspraksisser 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Modul E: Kulturhistoriske formidlingspraksisser  
 
10 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
8. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Line Vestergaard Knudsen og Marianne Paasch  

Underviser 
 
Line Vestergaard Knudsen, Marianne Paasch og Bente Jensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 

Den studerende kan analysere og udvikle strategier for formidling og kommunikation af museal og arkivalsk 
kulturarv på analoge og digitale platforme. 

Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om kulturhistorisk formidlingspraksis, 

- analysere formidling af kulturarv med udgangspunkt i teorier om kulturarvs- og arkivformidling 

- analysere crowdsourcing og brugerinddragelses metoder 

- anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd 

- udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere 
brugergrupper.  

Undervisningens organisering 
 

Seminarer, hvor det teoretiske og metodiske stof diskuteres, og praktiske øvelser, hvor forskellige 
kulturarvspraksisser analyseres og praktiseres.  
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset indeholder en række tematiske og kronologiske eksempler på formidling af kulturarv, som den 
praktiseres på museer og arkiver i Danmark og i udlandet. Eksemplerne diskuteres med udgangspunkt i teorier 
om kulturarvs- og arkivformidling og generelle teorier om hvilke elementer, der indgår i formidling med 
forskelligt sigte (læring, underholdning, oplevelse). I kurset diskuteres også, hvordan potentialerne i 
digitalisering og digital formidling (web, sociale medier, apps) af såvel arkivmateriale som materiel og 
immateriel kulturarv kan realiseres både for sig eller i en kommunikationsstrategi sammen med analoge 
medier. Der lægges vægt på at diskutere eksempler på kulturhistoriske formidlingspraksisser. Kurset 
indeholder endvidere teorier og eksempler på crowdsourcing og brugerinddragelse. Yderligere introduceres 
metoder til at indsamle viden om og analysere publikums- og brugeradfærd. Praktiske øvelser i analyse af 
brugeradfærd og i at kommunikere med og/eller formidle til forskellige grupper af brugere (publikum) indgår 
i kurset. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
Pensum omfatter den litteratur, der er anvendt i undervisningen, ca. 700 sider. Hertil kommer den litteratur, 
den studerende anvender i eksamensopgaven. Samlet pensum: Ca. 1.100 sider, samt ikke-skriftligt materiale. 
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point) 

 

Konfrontationstimer: 8 kursusgange af 4 timer = 32 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 188 timer 

Øvelsesarbejde: 12 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 50 timer (forberedelse/synopsis = 13 timer og ugeeksamen = 37 
timer) 

 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

 

Se under de enkelte kursusgange. 

Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 
 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
Den studerende kan analysere formidling af materiel og skriftlig kulturarv med udgangspunkt i teorier om 
kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan analysere crowdsourcing og brugerinddragelses 
metoder. Den studerende kan anvende metoder til at indsamle viden om og analysere brugeradfærd. Den 
studerende kan udvikle kommunikationsstrategier for formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller 
flere brugergrupper.  
 
Målopfyldelse til karakteren 02:  
Den studerende kan gøre rede for teorier om kulturarvs- og arkivformidling. Den studerende kan gøre rede 
for crowdsourcing og brugerinddragelses metoder. Den studerende kan gøre rede for metoder til at indsamle 
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viden om og analysere brugeradfærd. Den studerende kan gøre rede for kommunikationsstrategier for 
formidling af materiel og skriftlig kulturarv til en eller flere brugergrupper. 

 
Prøveform:  

 

Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, hvor der stilles spørgsmål i det samlede pensum. Omfang: Max. 15 
normalsider inklusive litteraturliste. 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul F2: Projekt i 
informationsforvaltning 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Modul F2: Projekt i informationsforvaltning 

10 ECTS  

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i Almen Historie, Anvendt historie, Toning i informationsforvaltning  

8. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 

Den studerende kan gennemføre et projekt i informationsforvaltning. 

Læringsmål: 

Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

1) Arkiver og informationsstrukturer 

-beskrive og analysere informationshåndtering, registrering og tilgængeliggørelse i offentligt eller privat regi, 

- diskutere registreringspraksis i forhold til søgemuligheder og konsekvenser heraf for vidensdeling og 
rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning, 

- udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye løsningsmodeller, 

- igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme. 
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2) Kulturhistoriske formidlingspraksisser 

- beskrive og analysere potentialer i digital tilgængeliggørelse af kulturarv, 

- diskutere formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen, 

- udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye formidlingsformer, 

- igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme. 

Undervisningens organisering 
 

Projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på 
workshops/statusseminarer. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 

Projektet kan fokusere på et eller flere af følgende genstandsfelter: 

1) Arkiver og informationsstrukturer 

Den studerende skal arbejde med en problematik inden for registrering, søgeord og informationsarkitektur. I 
projektet undersøges, hvordan registreringspraksis påvirker muligheder for at søge i arkivalier, såvel 
administrative som historiske. Bl.a. undersøges brug af fritekstsøgning og struktureret søgning med emneord i 
administrative og historiske databaser, og der gives en kritisk vurdering af søgemulighederne og konsekvenserne 
heraf for vidensdeling og rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning. 

2) Kulturhistoriske formidlingspraksisser 

Den studerende skal i projektet afsøge potentialer i digital tilgængeliggørelse af kulturarven, både digitaliserede 
dokumenter mv. og originale e-arkiver. Der udarbejdes forslag til formidling af udvalgte dele af et arkivs 
samlinger. Forslaget skal begrundes i teoretiske refleksioner og eventuelle erfaringer fra praksis. Projektets 
genstandsfelt må ikke være sammenfaldende med ugeopgaven i modul E. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
 

Konfrontationstimer: 8 timer 

Læsning forud for kursusgangene: 5 timer forud for hvert statusseminar  

Øvelsesarbejde: 22 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 

Eksamen (forberedelse og deltagelse): 261 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i projektet (800-1000 sider). 
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Eksamen 
 

Vurderingskriterier: 

Målopfyldelse til karakteren 12:  

a) Arkiver og informationsstrukturer  

Den studerende kan beskrive og analysere informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og 
tilgængeliggørelse i offentligt eller privat regi,  

Den studerende kan diskutere håndterings- og registreringspraksis i forhold til søgemuligheder, anvendelse og  

konsekvenser heraf for vidensdeling og rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning,  

Den studerende kan udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye løsningsmodeller,  

Den studerende kan igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.  

Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets  

konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og 
noteapparat.  

 

b) Kulturhistoriske formidlingspraksisser  

Den studerende kan beskrive og analysere potentialer i digitalisering og digital formidling samt anvendelse af 
den arkivalske kulturarv  

Den studerende kan diskutere formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i 
organisationen  

Den studerende kan udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til nye formidlingsformer eller 
kommunikationsstrategier  

Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets 
konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og 
noteapparat.  

 

Målopfyldelse til karakteren 02:  

a) Arkiver og informationsstrukturer  

Den studerende kan beskrive informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse 
i offentligt eller privat regi,  

Den studerende kan gøre rede for håndterings- og registreringspraksis i forhold til søgemuligheder, anvendelse 
og konsekvenser heraf for vidensdeling og rekonstruktion af sagsforløb og/eller historisk forskning,  

Den studerende kan udarbejde begrundet forslag til nye løsningsmodeller,  
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Den studerende kan igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.  

Den studerende kan udforme en besvarelse (projektrapporten) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.  

 

b) Kulturhistoriske formidlingspraksisser  

Den studerende kan beskrive potentialer i digitalisering og digital formidling samt anvendelse af den arkivalske 
kulturarv  

Den studerende kan gøre rede for formidlingspraksis i forhold til målsætninger og strategiske overvejelser i 
organisationen  

Den studerende kan udarbejde begrundet forslag til nye formidlingsformer eller kommunikationsstrategier  

Den studerende kan igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme.  

Den studerende kan udforme en besvarelse (projektrapporten) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste. 

 

Prøve: 

Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en 
gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination. 

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten 
og 2) en eksamination. 

Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Semesterbeskrivelse for 8. Semester. Foråret 2020 

   8. Semester, gymnasielæreruddannelsen 

Oplysninger om semesteret  
Skole: Statskundskab 

Studienævn: Historie 

Studieordning: Studieordning for kandidatuddannelsen i Historie som centralt fag og sidefag 

ved Aalborg Universitet (December 2017).  

Semesterets temaramme  

Semesteret har sit fokus på uddannelsen som gymnasielærer, dels gennem styrkelsen af deltagernes 

formidlingsevner, og dels gennem et kursus som giver teknologihistoriske- og samfundsvidenskabelige redskaber. 

Dertil kommer det specialeforberedende modul, hvis målrettede indhold opkvalificerer den studerende i forhold til 

den kommende specialeafhandling og yderligere i forhold til praktikophold. I modsætning til tidligere semestres 

fokus på bestemte historiske perioder, er 8. semester således tematisk bygget op. 

Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Supplerende metodefag (modul 15):  

Supplerende metodefag består af 10 seminarer, der sigter imod at sikre, at den studerende stifter bekendtskab med 

begreber og teorier fra ”grænseflader” mellem historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige 

discipliner. Kurset bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning 

til undervisningen. Underviseren udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv 

deltagelse.  

- Formidling af historien (modul 18):  

Formidling af historien består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver, der 

introducerer de studerende til en række kommunikationsformer, -teknikker og -medier, der anvendes i moderne 

historieformidling. Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at 

kommunikere præcist og effektivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem både skriftlige og ikke-skriftlige 

medier (herunder digitale medier). Pensum er på ca. 400 sider. 

 

- Specialeforberedende modul (modul 19):  

Modulet udgøres af en række workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg, der har til formål at sætte 

den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere, afviklingen af et afrundet 

forskningsarbejde med fast deadline. Modulet sigter imod at forberede den studerende på den kommende 

specialeafhandling ved at introducere metoder og modeller for problemformulering, litteratursøgning og –

behandling, kildeforståelse, indsamling og etablering af empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes 

introducere til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering af forskningsarbejde og vejledningsformer. Den 
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studerende kobles sammen med en specialevejleder og en specialekontrakt udfærdiges. Modulet bestås ved aktiv 

deltagelse. 

 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

 

Modul 15:  

 

Modul 18: Poul Duedahl (duedahl@cgs.aau.dk), Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk),  

 

Modul 19: Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@cgs.aau.dk) 

 

 

 

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:heinsen@cgs.aau.dk
mailto:byrresen@cgs.aau.dk
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Modul 15: Supplerende metodefag 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Supplerende metodefag: Teknologi og kultur i historien 

 

5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i historie 

8. semester 

Kursusansvarlig 

 
 

Underviser 
 
 

Undervisningssprog 
 

Dansk 

Mål 

 

Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra "grænseflader" mellem 
historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.  Studienævnet udbyder to række 
seminarer som valgfag, og indholdet i dem besluttes løbende af studienævnet: Modul a: Supplerende 
metodefag (5 ECTS) (V) Modul b: Supplerende metodefag (5 ECTS) (V).  

 

Læringsmål: 
 

Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

 

Formålet med kurserne i valgfag/supplerende metodefag (modul 14) er at understøtte arbejdet med at finde 

og tolke kildemateriale og med selvstændigt at rekonstruere et stykke fortidig virkelighed. I kurserne 

introduceres til arbejdet med meget forskellige typer af kildemateriale (inkl. litteratur) og diskuteres 

forskellige måder at analysere og anvende et kildemateriale på. 
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Undervisningens organisering 
 

Seminarer med tilknyttede øvelser. Derudover skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen. 

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
I denne kursusrække introduceres de studerende til en række grundlæggende kvalitative forskningsmetoder: 
Interview, feltobservation, oral history og visual methology. Gennem pensumlitteraturen, forelæsninger samt 
en række øvelser og refleksioner stifter de studerende bekendtskaber med metoderne.  De kvalitative 
metoder sættes i relation til historiske problemfelter og undersøgelsesinteresser. Kurset tager sigte på at give 
en basis introduktion til de nævnte kvalitative metoder, der vil sætte den studerende i stand til at anvende 
metoderne i fremtidigt projektarbejde. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 

 

Vægt: 5 ECTS 

5 ECTS svarer til i alt 135 timer 

Konfrontationstimer: 20 timer  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

 

Se under de enkelte kursusgange. 

 

Eksamen 

 
Prøveform:  

 

Hvert af de supplerende metodefag vægter 5 ECTS og bestås ved aktiv deltagelse. For dem, der ikke består 
kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig prøve. Til den skriftlige prøve stilles der spørgsmål af samme 
type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes 
med bestået/ikke-bestået 
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Modul 18: Formidling af historien 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Formidling af historien 

 

5 ECTS 

Placering  
 

Historie  

 

8. Semester 

Kursusansvarlig 

 
Poul Duedahl og Johan Heinsen  

Underviser 
 
Poul Duedahl og Johan Heinsen 

Undervisningssprog 
 

Dansk  

Mål 

 

Målet er, at den studerende kan formidle historie gennem både skriftlige og ikke-skriftlige former. 

Læringsmål: 
 

Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

- demonstrere viden om forskellige skriftlige og ikke-skriftlige formidlingsformer 

- identificere forskellige skriftlige samt ikke-skriftlige mediers målgrupper 

- identificere den rette formidlingsform for den udvalgte målgruppe 

- identificere et afgrænset budskab, som skal formidles 

- udføre den valgte formidling tilfredsstillende gennem tre forskellige øvelser, som hver især skal benytte 

forskellige medier.  

Undervisningens organisering 
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Undervisningen består af en kombination af forelæsninger og seminarer med tilknyttede øvelsesopgaver. Minimum 

én øvelsesopgave skal tage form af formidling af resultaterne fra en af de(n) studerendes egne tidligere projektrap- 

porter.  

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 

Den studerende trænes gennem undervisning og besvarelse af tre øvelsesopgaver i at kommunikere præcist og effek- 

tivt til en på forhånd defineret målgruppe gennem både skriftlige og ikke-skriftlige medier (herunder digitale medier). 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 

 

Vægt: 5 ECTS 

5 ECTS svarer til i alt 135 timer 

Konfrontationstimer: 12 timer 

Læsning forud for undervisning: 60 timer 

Øvelsesopgaver: 63 timer 

 

Pensum er på ca. 400 sider og kan indeholde ikke-trykt materiale (blog-indlæg, podcasts etc), svarende til i alt ca. 400 

sider litteratur. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

 

Den anvendte litteratur angives under den enkelte kursusgang på Moodle. Der benyttes både trykt og utrykt 
materiale. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
 

Modulet evalueres som led i undervisningen (porteføljeeksamen). 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.  

For dem, der ikke består kurset ved aktiv deltagelse, afholdes en prøve. Til denne prøve stilles der spørgsmål af samme 

type og sværhedsgrad som spørgsmålene i øvelsesopgaverne.  

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået.  
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Modul 19: Specialeforberedende kursus 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Specialeforberedende kursus (modul 19) 

Thesis Preparing Course (module 19) 

5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i historie 

8. semester 

Kursusansvarlig 

 
Torben Kjersgaard Nielsen 

Underviser 
 

Torben Kjersgaard Nielsen 

Undervisningssprog 
 

Dansk (dele af pensum dog på engelsk) 

Mål 

 

Kompetenceprofil:  Den studerende kan efter endt undervisning definere, afgrænse, organisere og problemanalysere 

afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. 

 

Læringsmål: 
 

Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
 

Den studerende har efter gennemførelse af modulet defineret og afgrænset et emne og etableret en provisorisk 

problemformulering. Den studerende har efter gennemførelse af modulet igangsat egne forarbejder til den studerendes 

specialeafhandling. 

Undervisningens organisering 
 
Workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
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Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes egen input om deres kommende specialeafhandling introduceres metoder 

og modeller for problemformulering, litteratursøgning og –behandling, kildeforståelse, indsamling og etablering af 

empiri til brug i undersøgelser. Kurset vil ligeledes introducere til forskellige arbejdsstile, modeller for organisering 

af forskningsarbejde og vejledningsformer. Derved bindes dette modul tæt sammen med det efterfølgende modul L 

(specialet) i 10. semester. 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 

 

Kurset vægter 5 ECTS, dvs. 1/6 af jeres samlede semesterbelastning. I skal således regne med at bruge mellem 175 

og 180 timer på modulet. Disse kan - som eksempel - fordeles som følger: 

Deltagelse i workshops: ca. 20 timer 

Læsning forud for workshops: ca. 60 timer 

Identifikation, lokalisering, organisering og bestemmelse af materiale til brug i speciale-semesteret: ca. 60 

Synopsis og andre skriftlige opgaver: ca. 35 timer  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

Der linkes til materiale fra moodle-siden, materiale uploades på moodle og/eller udleveres i kopi i 

undervisningen. Eventuel grundbog annonceres før kursusstart og vil kunne købes i Factum Books, Fibigerstræde 15. 

Eksamen 

 

Prøveform:  
 

Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal skriftlige opgaver i tilknytning til 

undervisningen. Underviser udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse. 

For studerende, som ikke består modulet ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig ugeprøve. 

Denne prøve bedømmes ved intern censur som bestået/ikke-bestået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


