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Velkommen til 1. semester på Historiestudiet! 
 
Hjerteligt velkommen på dit nye studium. I denne semesterbeskrivelse finder du 
informationer om de kurser, som du skal have på dit første semester, og om 
gruppedannelse, eksamen og meget mere. Har du spørgsmål, er du altid meget 
velkommen til at spørge din underviser, din koordinator for 1. semester Poul 
Duedahl (duedahl@cgs.aau.dk) eller studievejleder Camilla Bøgeskov (hist-
studievejl@cgs.aau.dk). Du kan også spørge studiesekretær Susanne Broberg 
Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk), som har kontor på Fibigerstræde 5, lokale 64. 
 
Moodle 
Fra sidst i august skal du tilmelde dig dine kurser i Moodle og du vil herefter kunne 
se dit skema i Moodle-kalenderen. Du tilmelder dig kurserne ved at gå ind i 
Studierum for Historie. Her finder du under 1. semester linket ”Kursusliste for 1. 
semester og 1. semester sidefag”. Herefter skal du klikke på alle de kursuslinks, der 
er på listen, og tilmelde dig kurserne. Når du er på forsiden af Moodle, vil du nu i 
kalenderfunktionen kunne se dit samlede skema med alle kursusgangene i alle 
kurser. Når du går ind i de forskellige kurser, ændres kalenderen til kun at vise 
kursusgangene for det pågældende kursus. Læs mere om, hvordan du bruger Moodle 
her: http://www.studerende.aau.dk/it/studerende/ 
Du skal selv tjekke Moodle løbende for at holde dig ajourført med studiet. Her vil din 
eksamensplan f.eks. blive offentliggjort. Moodle er koblet sammen med din AAU-mail 
(student-mail), så det er vigtigt, at du tjekker din mail regelmæssigt. Alle nye 
historiestuderende vil få en introduktion til Moodle på jeres første dag. 
 
STADS-selvbetjening 
De personlige og individuelle oplysninger om dit studieforløb finder du på STADS-
selvbetjening. På STADS-selvbetjening kan du bl.a. se eksamensresultater, udskrive 
en studiejournal, udskrive en indskrivningsbekræftelse, se eksamensstatistik, 
registrere telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde STADS her: 
http://www.studerende.stads.aau.dk/  
 
Studieordningen 
Efterårssemesteret udgør 1. semester af bacheloruddannelsen i historie, og dets 
indhold er fastsat i studieordningen. Du kan finde studieordningen for 1. semester 
på Moodle under ’Studierum for Historie’. 

 

http://www.studerende.aau.dk/it/studerende/
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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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Introduktion til Historiestudiet 
 
 
Der er to eksaminer på 1. semester: 

 En skriftlig 48-timers hjemmeopgave i Modul 1 (Oversigtsforløb i 
globaliseringens historie) med besvarelse af et spørgsmål, som eksaminator 
har formuleret. Den skriftlige eksamen er placeret i januar. 

 En mundtlig eksamen med udgangspunkt i det projekt, der er skrevet i Modul 
2 (Kulturmøder i historien). Projektet kan enten skrives i gruppe eller 
individuelt; hvis projektet er skrevet af en gruppe, eksamineres gruppen 
samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Den 
mundtlige prøve vil ligge i januar, mens projektet skal afleveres kort før jul. 

 
Som 1. semesterstuderende er du automatisk tilmeldt alle eksamener på 1. semester 
på Historiestudiet. Du kan ikke afmelde dig. 
 
I vil på forhånd være delt ind i to læsegrupper: én til Modul 2 (Kulturmøder i 
historien) og én til de øvrige tre moduler, dvs. Modul 1 (Oversigtsforløb i 
globaliseringens historie), Modul 3 (Introduktion til problemorienteret 
projektarbejde) og Modul 4 (Introduktion til historiefaget). I kan med fordel bruge 
disse læsegrupper til at forberede jer til undervisningen og til at diskutere de 
øvelsesopgaver, der vil være i de to moduler. 
 
Vi anbefaler, at projektskrivningen i Modul 2 (Kulturmøder i historie) også foregår i 
grupper. Her behøver I ikke at bruge de ovennævnte læsegrupper, men kan selv 
vælge jeres projektgruppe. Der vil blive afholdt en kursusgang om gruppedannelse i 
uge 41, hvor I vil få hjælp til gruppedannelsesprocessen og valg af emner for 
projektskrivningen. Der vil også blive afholdt et statusseminar, hvor grupperne 
fremlægger problemformuleringer m.v. for hinanden. 
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Semesterbeskrivelse for 1. semester. Efteråret 2019 
 

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

Semesterets temaramme  

Det overordnede tema i dette semester er globalisering og kulturmøder.  
 
Historiestuderende følger derfor et oversigtsforløb (Modul 1: Oversigtsforløb i globaliseringens historie), der skal 
gøre den enkelte i stand til at forstå og formidle hovedtræk af globaliseringens historie samt en række forskellige 
perspektiver på fænomenet global historie. Forelæsningerne er kronologisk fremadskridende – fra de tidligste 
udvekslinger af varer og ideer på tværs af kontinenter til fods og på kamelryg og frem til i dag, hvor det er muligt 
at komme i kontakt med mennesker i andre verdensdele på et splitsekund via internettet. 
 
Et af globalhistoriens centrale begreber er begrebet ”kulturmøde”. Når mennesker mødes på tværs af nationale 
og kontinentale grænser – uanset om mødet har været fredeligt eller voldeligt – kan de nemlig ikke undgå at gøre 
indtryk på hinanden og påvirke hinanden med nye produkter, nye teknologier og nye ideer. Faktisk er 
kulturmøder, ifølge den engelske globalhistoriker Patrick O’Brien, selve oprindelsen til mange af de økonomiske, 
sociale, politiske, militære, kulturelle, religiøse og teknologiske ændringer, som historikere interesserer sig for. 
 
Semestrets andet kursusforløb, Kulturmøder i historien (Modul 2: Kulturmøder i historien), fokuserer derfor på 
netop denne udveksling af ideer. I modsætning til oversigtsforløbet fokuserer dette kursus i højere grad på helt 
konkrete eksempler på kulturmøder. Formålet er at gøre den studerende i stand til selv at analysere, hvordan 
forskelligartede samfund eller kulturer helt konkret har påvirket hinanden.  
 
Endeligt vil alle historiestuderende følge Modul 3 (Introduktion til problemorienteret projektarbejde), hvor 
forelæseren blandt andet vil tale om, hvordan man finder og begrunder en problemformulering i forbindelse med 
et projekt, og Modul 4 (Introduktion til historiefaget), som skal gøre den studerende i stand til at søge og orientere 
sig i den historiske litteratur og udarbejde et historieprojekt. 
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Oversigtsforløb i globaliseringen historie (modul 1): 

Dette modul består af 8 seminarer af 4 timers varighed og 2 seminarer af 2 timers varighed. Modulet tager 
udgangspunkt i to grundbøger og en række supplerende tekster, som så danner baggrund for en gennemgang og 
diskussion af hovedtræk i globaliseringens historie. Foruden at gå til forelæsningerne skal den studerende læse 
pensumlitteraturen, som er på ca. 750 sider. Dette pensum er grundlaget for den skriftlige eksamen, der afslutter 
kurset og bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Kulturmøder i historien (modul 2): 

Dette modul består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg fra forelæsere, der 
sigter imod at give den studerende indsigt i det specifikke tema. Seminarerne vil også involvere aktiviteter fra de 
studerendes side, gruppediskussioner m.v. Mens oversigtsforløbet sigter mod at give et overblik over en række 
vigtige begivenheder og strukturelle udviklinger, giver modul 2 mulighed for fordybelse i et mere fokuseret 
område indenfor temaet. Undervisningen vil 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, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Introduktion til problemorienteret projektarbejde (modul 3): 

Dette modul består af 5 seminarer af 4 timers varighed, herunder en undervisningsgang om litteratursøgning. 
Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger og workshops, som sigter mod at give den 
studerende indsigt i processen omkring konstrueringen af en problemformulering. Derudover skal modulet give 
den studerende redskaber til at arbejde reflekteret og konstruktivt individuelt og i grupper. Pensum er på ca. 500 
sider. Modulet bestås ved aktiv deltagelse. 

- Introduktion til historiefaget (modul 4): 

Dette modul består af 6 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen foregår som en kombination af 
forelæsninger og workshops, som sigter mod at træne den studerende i at opbygge og formidle et historieprojekt. 
Modulet bestås ved aktiv deltagelse.  

 

Pensum kan købes hos Factum Books. Enkelte tekster vil desuden kunne findes på Moodle. Se nærmere 
information på Moodle under det enkelte modul. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 
Modul 1: Bo Poulsen (bpoulsen@cgs.aau.dk), Carsten Hjort Lange (lange@cgs.aau.dk) og Aske Laursen Brock 
(brock@cgs.aau.dk)  

Modul 2: Carsten Hjort Lange (lange@cgs.aau.dk), Torben K. Nielsen (tkn@cgs.aau.dk), Will Kynan-Wilson 
(wkw@cgs.aau.dk) og Poul Duedahl (duedahl@cgs.aau.dk) 

Modul 3: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk) 

Modul 4: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk), Mogens Rüdiger (rudiger@cgs.aau.dk) og Johan Heinsen 
(heinsen@cgs.aau.dk) 

 

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

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

 

mailto:bpoulsen@cgs.aau.dk
mailto:lange@cgs.aau.dk
mailto:brock@cgs.aau.dk
mailto:lange@cgs.aau.dk
mailto:tkn@cgs.aau.dk
mailto:wkw@cgs.aau.dk
mailto:duedahl@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:rudiger@cgs.aau.dk
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Modul 1: Oversigtsforløb i 
globaliseringens historie 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Oversigtsforløb i globaliseringens historie. 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
1. semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Undervisere 
 
Bo Poulsen 
Carsten Hjort Lange  
Aske Laursen Brock 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan gøre rede for og diskutere væsentlige træk af globaliseringen historie. 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- Gøre rede for (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk af globaliseringens historie 
- Identificere og argumentere for centrale forandringer i globaliseringens historie 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. 

Undervisningens organisering 
 
Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen. 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningen gennemgår og diskuterer hovedtræk af globaliseringens historie. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende 
Forelæsninger: 36 timer 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 56 timer 
Udarbejdelse af hjemmeopgave: 48 timer 
 
I alt: 140 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- J.R. McNeill & William H. McNeill, The Human Web. A Bird’s-Eye View of World History. New York & 

London: W.W. Norton & Co, 2003. 
- Eric Vanhaute, World History: An Introduction. London: Routledge, 2013.  
- Supplerende litteratur findes i Moodle under hver kursusgang. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Kurset afsluttes med en individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af 
eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum.  
Opgavens omfang: max. 10 normalsider. 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinskalaen. 
 

Vurderingskriterier:  
Målopfyldelse til karakteren 12: 
- Den studerende har – inden for det felt, eksamensspørgsmålet omfatter – inddraget og argumenteret for 

alle de væsentlige 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 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 beskrivelse af centrale forandringer i 

globaliseringens historie. 
- Den studerende kan formidle den tilegnede viden i et rimeligt korrekt sprog. 
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Modul 2: Kulturmøder i historien 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Kulturmøder i historien. 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
 
1. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Poul Duedahl 

Undervisere 
 
Carsten Hjort Lange 
Torben K. Nielsen 
Will Kynan-Wilson 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk + to kursusgange på engelsk 

Mål 
 
Kursets overordnede målsætning er at gøre den studerende i stand til at analysere samfund og kulturer, der er 
fremmede i tid og/eller rum i forhold til nutidens vestlige samfund. 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- Demonstrere viden om og indsigt i moderne samfund og kulturer, der er fremmede i tid og/eller rum i 
forhold til nutidens vestlige samfund. 

- Demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at vurdere kildemateriale, der 
belyser kulturmøder. 

- Anvende historiefaglige teorier, begreber og metoder til at vurdere og tolke forandringsprocesser. 
- Anvende metoder til at vurdere kildemateriale i konkrete analyser af kulturmøder. 
- Formulere en historisk problemstilling, vælge og begrunde metode og evt. teori, litteratur og kilder til 

belysning af problemstillingen, samt gennemføre en analyse. 
- 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. Herunder reflektere over 
gruppeprocessen i et procesafsnit i projektrapporten. 

Undervisningens organisering  
 
Undervisningen foregår over 10 kursusgang, som afholdes som seminarer med indlagte øvelser. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Det overordnede tema for modulet er kulturmøder, dvs. møder mellem forskellige kulturer og den gensidige 
påvirkning, der fører til historisk forandring. Gennem undervisningen gives der en fælles introduktion til 
begreberne 'kultur' og 'kulturmøder' samt eksempler på en række kulturmøder i tiden fra antikken til i dag. 
Undervisningsforløbet vil således introducere en række samfundsformationer, der er forskellige i tid og rum fra 
vores nutidige, og nogle teorier, begreber og metoder, der er forbundet med analysen af dem.  

Forløbet afsluttes med projektarbejde (i grupper med op til fire personer), hvor de studerende selv vælger et 
konkret kulturmøde, som de ønsker at analysere. Herefter skriver projektgruppen under vejledning af en 
underviser sit projekt, og her vil gruppen kunne trække på indsigter fra Modul 3 og 4 om hhv. arbejdsproces, 
udformning af projekt og problemformulering og formidling af historisk viden.  

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 40 timer 
Læsning af pensumlitteratur: 90 timer 
øvelsesarbejde: 230 timer (udarbejdelse af projektrapport) 
Eksamen (forberedelse og deltagelse): 45 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 AUB’s 
artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Eksamen foregår som en 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. 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. 

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.  
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Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Vægt: 15 ECTS. 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12:  

- Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling, der tager 
udgangspunkt i et eller flere historiske kulturmøder. 

- Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur er fundet, og den 
studerende kan beskrive og sammenfatte hovedtræk af og udvikling i de analyserede samfund/kulturer. 

- Begrebet ”kulturmøder” er defineret og anvendes stringent i projektets analyser, og den studerende kan 
reflektere over, hvordan forskellige måder at definere og forstå ”kulturmøde” på giver forskellige 
metoder, forskellige måder at strukturere historiske fremstillinger og tolke kildemateriale på. 

- Kildematerialet er analyseret med udgangspunkt i en bevidst forholden sig til den valgte/anvendte 
tekstlæsningsmetode. 

- 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. 

- Projektet indeholder et procesafsnit med en vurdering af og refleksion over gruppens arbejdsprocesser 
og brug af vejleder. 

 
Den mundtlige præsentation og eksamination 

- Den studerende kan sammenfatte og reflektere over den relevante historiske kontekst. 
- Den studerende kan præsentere en tolkning af kildemateriale med udgangspunkt i argumenterede valg 

af teorier og metoder og relatere denne tolkning til den historiske kontekst. 
- 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 problemstilling, der tager udgangspunkt i et eller flere historiske 
kulturmøder.  

- Begrebet ”kulturmøde” er defineret, relevant faglitteratur er fundet, og den studerende kan på grundlag 
af litteraturen beskrive forhold, der er relevante for at belyse problemstillingen.  

- Relevant kildemateriale er inddraget og anvendt til at belyse kulturmødet/kulturmøderne.  
- Projektrapporten er skrevet i et forståeligt sprog under overholdelse af fagets konventioner i form af 

noter og litteraturliste.  
- Projektrapporten indeholder et procesafsnit med en beskrivelse af gruppens arbejdsprocesser og brug af 

vejleder. 
  
Den mundtlige præsentation og eksamination 

- Den studerende kan gøre rede for et delemne inden for eget projekt og relatere det til den historiske 
kontekst.  

- Den studerende kan beskrive hovedtræk i den relevante pensumlitteratur.  
- Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at 

samarbejde med andre.  
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Modul 3: Introduktion til 
problemorienteret projektarbejde 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Introduktion til problemorienteret projektarbejde. 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
1. semester 

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch. 

Underviser 
 
Marianne Paasch og evt. gæsteforelæser.  

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende opnår grundlæggende viden om dokumentation og afgrænsning af en 
videnskabelig problemformulering, samt viden om styring og ledelse et gruppearbejde på et grundlæggende 
niveau. 

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- Redegøre for, hvad det betyder at dokumentere, begrunde og afgrænse en problemformulering. 
- Redegøre for forskellen mellem forskellige typer af samfundsvidenskabelige problemformuleringer. 
- Redegøre for forskelle mellem videnskabelig argumentation og holdninger. 
- Demonstrere viden om styring og ledelse af projektarbejde på et grundlæggende niveau. 

Undervisningens organisering 
 

Modulet består af seks undervisningsgange, herunder en undervisningsgang om litteratursøgning, og foregår 
som en kombination af forelæsninger og workshops.  
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Dette modul har to hovedelementer. For det første skal det give jer indsigt i, hvordan man konstruerer, 
dokumenterer og afgrænser en problemformulering, og undervisningen vil derfor præsentere en række 
forskellige typer af problemformuleringer, som man kan arbejde med i samfundsvidenskaben (herunder 
historie). For det andet skal modulet give jer redskaber til at arbejde reflekteret og konstruktivt individuelt og 
i grupper.  
På Historiestudiet skal I på hvert semester på bacheloruddannelsen skrive en projektrapport om et emne, 
som i selv har valgt. På dette kursus vil I få vist, hvordan man laver en problemformulering - altså det 
spørgsmål, som jeres projektarbejde og projektrapport centrerer sig om. Kurset vil derfor vise, hvordan man 
konstruerer, dokumenterer og afgrænser en problemformulering, og I vil blive præsenteret for en række 
forskellige typer problemformuleringer, som man kan arbejde med i samfundsvidenskaben. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 24 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur samt udarbejdning af øvelsesopgaver: 111 timer. 
 
I alt: 135 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

- Anita Mac og Peter Hagedorn-Rasmussen (red.), Projektarbejdets kompleksitet - viden, værktøjer og læring. 
Samfundslitteratur, 2013. 

- Lotte Rienecker, Problemformulering på de samfundsvidenskabelige uddannelser. Samfundslitteratur, 2005. 
- Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen, Den gode opgave - håndbog i opgaveskrivning på videregående 

uddannelser, 4. udgave. Samfundslitteratur, 2012. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. deltagelse i undervisningsgangene samt tilfredsstillende løsning af 
de øvelsesopgaver, som indgår i modulet. Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en 
skriftlig omprøve af samme type og sværhedsgrad som det samlede antal øvelsesopgaver. 

 
 
 
 
 
 
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

16 

 

Modul 4: Introduktion til historiefaget 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Introduktion til problemorienteret projektarbejde. 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
1. semester 

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch 
Mogens Rüdiger 
Johan Heinsen 

Underviser 
 
Marianne Paasch 
Mogens Rüdiger 
Johan Heinsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Formålet med dette modul er at træne jer i at opbygge og formidle et historieprojekt.  
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- Demonstrere viden om og forståelse for opbygning af et historieprojekt. 
- Anvende tidligere forskning (en forskningsoversigt) i arbejdet med en historisk problemstilling. 
- Konstruere en historiefaglig argumentation i et klart og præcist sprog. 
- Overholde videnskabelige konventioner med hensyn til dokumentation i tekst, noter og litteraturliste.  

Undervisningens organisering 
 
Modulet består af seks undervisningsgange, som foregår som en kombination af forelæsninger og 
workshops.  
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
I dette modul trænes de studerende i at opbygge og formidle et historieprojekt - en viden, som så skal bruges i 
praksis i Modul 2: Kulturmøder i historien. Det suppleres af Modul 3: Introduktion til problemorienteret 
projektarbejde, som fokuserer på udformning af problemformulering og arbejdsprocesser. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 24 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur samt udarbejdning af øvelsesopgaver: 111 timer. 
 
I alt: 135 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

- Kursuslitteraturen består af en grundbog, nemlig John Tosh, The Pursuit of History. Yderligere litteratur 
angives på Moodle under hver enkelt kursusgang. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. deltagelse i undervisningsgangene samt tilfredsstillende løsning af 
de øvelsesopgaver, som indgår i modulet. Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en 
skriftlig omprøve af samme type og sværhedsgrad som det samlede antal øvelsesopgaver. 
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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 3. Semester. Efteråret 2019 

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

Semesterets temaramme  

Semesteret har sit fokus på perioden 1648 til 1914. To af semestrets moduler tager udgangspunkt i denne 

periode: Oversigtsforløb: Danmark og Europa 1648 til 1914 (modul 8) og Moderne periode 1648 til 1914 (modul 9). 

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 i perioden 1648 til 1914, mens 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 afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor den 

studerende skal demonstrere en grundlæggende viden om periodens historie. Periodemodulet udmønter sig 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 

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). Dette 

arbejde støttes af semesterets tredje modul: Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse (modul 7, 

II). Dette modul har til hensigt at træne den studerende i at læse og analysere historiske fremstillinger – dvs. den 

type tekster og analyser historikere producere. 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 på at give den studerende grundlæggende indsigt i samfundsudviklingen i perioden 

1648 til 1914. Sammen med de respektive periodeudbud og oversigtsforløb på hhv. 2. Semester (efter 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 1648 til 1914 (modul 8):  

Undervisningen i dette modul består af 12 forelæsninger, der gennemgår og diskuterer hovedtræk af dansk og 
europæisk historie i perioden 1648 til 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 1648 til 1914 (modul 9): 

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 skal give et overblik over en 

række vigtige begivenheder og strukturelle udviklinger, giver periodekurset (modul 9) mulighed for fordybelse i 

et mere fokuseret område og tema indenfor perioden. Der udbydes to forskellige udbud med forskellige temaer 

inden for perioden 1648 til 1914. 

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 eksamen, som bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

- Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse (modul 7, II): 

Undervisningen i dette forløb består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne indeholder oplæg fra 

underviserne, der introducerer centrale redskaber til brug i fremstillingsanalyse, 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. Øvelser skal træne den studerende i at anvende de introducerede greb og teorier. Desuden skal 

øvelserne træne den studerende i en stringent skriftlig formidling. De studerende modtager individuel skriftlig 

feedback på øvelsesopgaverne, der desuden gennemgås i 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 følger op på 2. semester af modulet Historisk videnskabsteori og metode: Kildeanalyse 

(modul 7, I). I dette modul lærte de studerende metodiske færdigheder i brugen af historiske kilder. 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,II den studerende afgørende færdigheder i læsningen af historisk 

forskningslitteratur – færdigheder, som igen skal benyttes i periodeudbuddets projektarbejde. 
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Pensum kan købes hos Factum Books. Enkelte tekster vil desuden kunne findes på Moodle. Se nærmere 

information på Moodle under det enkelte modul. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

Modul 8: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk), Emilie Luther Søby (soeby@cgs.aau.dk) og Lars Andersen 

(la@cgs.aau.dk) 

Modul 9A: Maria Simonsen (simonsen@cgs.aau.dk) 

Modul 9B: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk), Emilie Luther Søby (soeby@cgs.aau.dk) og Poul Duedahl 

(duedahl@cgs.aau.dk)  

Modul 7,II: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk), Lars Andersen (la@cgs.aau.dk) og Maria Simonsen 

(simonsen@cgs.aau.dk) 

 

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

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk)  
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Modul 8: Oversigtsforløb i dansk og 
europæisk historie 1648 til 1914 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Oversigtsforløb i dansk og europæisk historie 1648 til 1914 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
3. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan Heinsen 

Underviser 
 
Lars Andersen 
Johan Heinsen 
Emilie Luther Søby 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan redegøre for og diskutere hovedtræk af dansk og europæisk historie i 
perioden fra Westfalske Fred 1648 til Første Verdenskrig 1914. 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
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- demonstrere viden om (beskrive, sammenfatte og sammenligne) væsentlige træk i periodens historie, 
- identificere og argumentere for centrale forandringer i historien i perioden 1648 til 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. 

Undervisningens organisering 
 
Forelæsninger. Ud over forelæsningerne skal den studerende selvstændigt læse pensumlitteraturen. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Oversigtsforløbet i Dansk og europæisk historie 1648-1914 introducerer til en række centrale udviklingstræk 
ved denne periode på knap 270 år. I perioden fra 1648 til 1914 blev Europa og Danmark for alvor moderne, 
og flere af kursets temaer har fokus på moderniseringsprocesser af politisk, økonomisk og kulturel art. 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
5 ECTS svarer til i alt 135 timer. 
Forelæsninger: 24 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 75 timer. 
Eksamen (forberedelse og deltagelse): 35 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Helge Paludan m.fl., Danmarks historie – i grundtræk. Århus: Århus Universitetsforlag, 2002. 
- Hertil kommer udvalgte artikler, der findes på Moodle under de enkelte kursusgange.  

Eksamen 
 

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 ½ times 
forberedelse med henblik på fremlæggelse. Den mundtlige evaluerings omfang: max. 30 minutter, inklusive 
votering. 
Bedømmelse: intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 

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.  
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- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 9A: Bogens historie, 1648 til 1914 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Bogens historie, 1648-1914. Bøger kultur og viden. 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
 
3. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Maria Simonsen 

Underviser 
 
Maria Simonsen 
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Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan analysere moderne samfund og kulturer i perioden 1648 til 1914.  
 

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

Undervisningens organisering  
 
Seminar med oplæg fra underviser og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under 
vejledning inden for seminariets emneområde. 

 
 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Periodekurset “Bogens historie 1648-1914 – bøger, kultur og viden” består af to dele, der løber parallelt igennem 
hele kurset. Den ene del giver et alment indblik i bogens historie fra 1648 til 1914 og de faktorer (økonomiske, 
politiske, kulturelle og sociale) som påvirker produktionen, udgivelsen og udbredelsen af trykt materiale i 
perioden. I kurset arbejder vi os kronologisk igennem bogens historie fra den tidlige bogtrykkerkunst, over 
barokken til industrialiseringen, og frem til begyndelsen af det 20 århundrede, hvor både billige bøger, 
pragtudgaver, piratudgaver og alverdens tidsskrifter og aviser fandtes side om side på bogmarkedet. Den anden 
del er en fordybelse i bogens historie i det før-revolutionære Frankrig, hvor vi med afsæt i Robert Darntons A 
Literary Tour de France. The World of Books on the Eve of The French Revolution (2018) følger Favagers rejse fra 
Schweiz og igennem Frankrig og dermed få indblik i, hvordan vi kan forstå den kommunikative kraft som bøger 
og andre trykte dokumenter har spillet igennem historien.  

 
Kurset skal ses i sammenhæng med oversigtsforløbet, som perspektivere perioden i tid. 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  
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

31 

 

1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
15 ECTS svarer til i alt til 405 timer. 
Forelæsninger: 40 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer. 
Udarbejdelse af projekt, inklusive læsning af 700 siders ekstra litteratur: 270 timer.  
Eksamen inklusive forberedelse: 15 timer. 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

- Robert Darnton, A Litterary Tour de France. The World of Books on the Eve of The French Revolution. 
Oxford University Press, 2018. 

- Kursuslitteraturen består desuden af 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 
AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem.  

Eksamen 
 

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. 

 

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

 
Målopfyldelse for 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. 
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Modul 9B: Forbrydelse og straf i 
Danmark, 1648 til 1914 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Forbrydelse og Straf i Danmark, 1648 til 1914  
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
3. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Poul Duedahl 

Underviser 
 
Emilie Luther Søby 
Lars Andersen 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan analysere moderne samfund og kulturer i perioden 1648 til 1914.  
 

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. 

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  
 
I kurset Forbrydelse og Straf i Danmark bruger vi et kultur- og socialhistorisk blik til at belyse det danske 
samfunds skyggesider i perioden fra 1648 til 1914. Vi bevæger os ned i fortidens kriminelle miljøer og møder 
dets medlemmer – deserterede soldater, omvandrende småkriminelle, skælmske sømænd, prostituerede og 
mange andre. Vi gransker efterforskningens og processens historie og ser dele af det moderne politi- og 
retsvæsen blive til. Og vi bevæger os helt ind bag tremmerne i fængslerne, hvis regime af tvangsarbejde og 
frihedsberøvelse i perioden afløser blodige kropsstraffe som den dominerende straffeform. Tilsammen gør 
denne rejse os klogere på forholdet mellem menneske og stat på tærsklen til det moderne samfund. 
Kriminalitetens danmarkshistorie er selvfølgelig ikke løsrevet, hvad der foregår i andre lande, 
idet internationale trends gør sig gældende i den nationale forståelse af kriminalitet og i litteraturen om den. 

 
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. 
Forelæsninger: 40 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 100 timer. 
Udarbejdelse af projekt, inklusive læsning af 700 siders ekstra litteratur: 250 timer.  
Eksamen inklusive forberedelse: 15 timer. 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

- Bogen Den glemte inkvisition (2019) kan evt. købes til første undervisningsgang. 

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

 

Vurderingskriterier:  
Målopfyldelse for 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. 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 dokumenteret 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 for 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. 
 
Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 
 
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 7,II: Historisk videnskabsteori og 
metode 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Historisk videnskabsteori og metode: Fremstillingsanalyse 
 
10 ECTS 

Placering  
 
Bacheloruddannelse i historie  
 
3. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Johan Heinsen 
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Lars Andersen 
Maria Simonsen 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
Lars Andersen 
Maria Simonsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan reflektere over forskellige historiefaglige traditioners kildebrug, 
fortolkninger, historieforståelse og teoretiske grundlag. Den studerende kan desuden reflektere over disse 
traditioners brug af narrative former.  
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere viden om historiefaglige traditioners kildebrug, fortolkninger, historieforståelse og teoretiske 

grundlag,  
- analysere de metoder, der er anvendt i forskellige typer af historisk faglitteratur, herunder vurdere denne 

litteratur med henblik på at analysere forholdet mellem problemstilling, fortolkning, argumentation og 
dokumentation.  

- analysere historisk faglitteratur med henblik på dennes videnskabsteoretiske grundlag og 
historieforståelse.  

- reflektere over historisk faglitteraturs brug af forskellige fremstillingsstrategier. 

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

 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Efterårssemesterets kursus i historisk videnskabsteori- og metode ligger i forlængelse af forårssemestrets 
metodeundervisning. Hvor vi i forårssemestret fokuserede på den kildekritiske metode, fokuserer vi 
efterårssemestret på historiske fremstillingsformer. Efterårets modul har derfor et teoretisk sigte, som skal 
gøre jer i stand til at identificere det teoretiske grundlag for forskellige typer af historiske fremstillinger og 
historiefaglige traditioner, for eksempel mikrohistorie, kulturhistorie og klassehistorie. Kurset fokuserer på 
historiske fremstillinger, herunder den historiefaglige traditions historieforståelse, samtidsforståelse og 
teoretiske grundlag. Kurset danner grundlag for, at de studerende kan identificere epistemologiske og 
ontologiske problemstillinger i forskellige, historiefaglige traditioner og bruge disse i deres 
eget projektarbejde, i særdeleshed i forbindelse med udarbejdelse af forskningsoversigter.  
I kurset er der indlagt to øvelsesopgaver, som træner jer i at genkende og analysere de forskellige traditioner i 
konkrete, historiske fremstillinger. Vi opfordrer jer til at arbejde i små grupper, da det kan være en fordel at 
have sparringspartnere i processen.  
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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. 
Forelæsninger: 40 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 70 timer.  
Øvelsesarbejde (fx. forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver): 90 timer.  
Eksamen (forberedelse og deltagelse): 70 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Individuel, bunden, skriftlig ugeopgave, der indeholder en analyse af historisk faglitteratur, der udleveres ved 
ugens begyndelse. Opgavens omfang: Max. 10 normalsider.  
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12:  

- Den studerende kan analysere og reflektere nuanceret og stringent over den måde. 

- Den historiske faglitteratur har tolket og fremstillet fortidige begivenheder og fænomener, herunder 
vurdere forholdet imellem problemstilling, argumentation, kildeudnyttelse og narrativ form.  

- Den studerende kan desuden reflektere systematisk og stringent over den grundlæggende 
historieforståelse og videnskabsteori bag denne faglitteratur. Ar-gumenterne er formidlet på en klar og 
velstruktureret måde.  

 
Målopfyldelse til karakteren 02:  

- Den studerende kan redegøre for problemstilling, fortolkning, argumentation og dokumentation i 
faghistoriske fremstillinger.  

- Argumenterne er formidlet i et forståeligt sprog. 
 

 

 

 

30/08 2019 
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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 for 5. Semester. Efteråret 2019 

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

Semesterets temaramme  
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På dette semester vil de studerende skulle skrive deres bachelorprojekt. I modsætning til 2., 3. og 4. 

semester har dette semester derfor ikke fokus på en bestemt periode. Bachelorprojektmodulet (modul 

13) vil blive indledt med et seminar, hvor de studerende vil få mulighed for at vælge et emne afgrænset 

geografisk og tematisk, som skal danne rammen for deres bachelorprojekt. Desuden vil de studerende 

skulle følge 3 moduler med fokus på teori og metode: Økonomi, politologi og sociologi (modul 14), 

Supplerende metodefag (modul 15a) og Introduktion til visuel- og materiel kultur (modul 15b). Mens 

Supplerende metodefag (modul 15a) bygger videre på modulerne Historisk videnskabsteori- og metode 

7.I og 7.II, sigter Økonomi, politologi og sociologi (modul 14) imod at give de studerende en viden om og 

forståelse for samfundsvidenskabernes udvikling i historisk perspektiv. Introduktion til visuel- og 

materiel kultur (modul 15b) har til formål at give de studerende kendskab til, hvorfor historikere skal 

inddrage visuel- og materiel kultur i arbejdet med historiske kilder.   

 

På baggrund af de historiefaglige kompetencer, som de studerende har tilegnet sig på de foregående 

semestre, skal de studerende på 5. semester være 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.   
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Bachelorprojekt (modul 13):  

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

undervisere og studerende, efterfulgt af projektarbejde under vejledning. Pensum er på i alt ca. 1500 sider, hvoraf 

de 500 knytter sig specifikt til undervisningen og de resterende 1.000 udpeges af den studerende selv og anvendes 

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

- Økonomi, politologi og sociologi (modul 14) 

Undervisningen i dette forløb består af 8 seminarer af 2 timers varighed. Seminarerne indeholder oplæg fra 

underviserne og øvelsesopgaver. Udover at gå til forelæsninger skal den studerende læse pensumlitteraturen, 

som er på i alt ca. 500 sider. Modulet afsluttes med en bunden, skriftlig, 48-timers hjemmeopgave med besvarelse 

af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum, og bedømmes 

efter 7-trinsskalaen. 

- Supplerende metodefag (15a) 

Undervisningen i dette forløb består af 6 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg fra 
undervisere og studerende med tilknyttede øvelsesopgaver. Modulet bestås ved aktiv deltagelse. 

- Introduktion til visuel- og materiel kultur (15b)  

Undervisningen i dette forløb består af 5 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne vil indeholde oplæg fra 
undervisere og studerende med tilknyttede øvelsesopgaver. Modulet bestås ved aktiv deltagelse. 

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

information under de enkelte kursusgange på Moodle. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

Modul 13: Carsten Hjort Lange (lange@cgs.aau.dk), Torben K. Nielsen (tkn@cgs.aau.dk), Mogens Rüdiger 

(rudiger@cgs.aau.dk) og Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk)  

Modul 14: Ivan Lind Christensen (ilc@cgs.aau.dk) 

Modul 15A: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk), Aske Laursen Brock (brock@cgs.aau.dk) og Marianne Paasch 

(paasch@cgs.aau.dk)  

Modul 15B: Will Kynan-Wilson (wkw@cgs.aau.dk)  

 

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

Studiesekretær: Susanne Broberg Byrresen (byrresen@cgs.aau.dk) 
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Modul 13: Bachelorprojekt  
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Bachelorprojekt 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
5. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Carsten Hjort Lange 
Torben K. Nielsen 
Mogens Rüdiger 
Johan Heinsen 

Underviser 
 
Carsten Hjort Lange 
Torben K. Nielsen 
Mogens Rüdiger 
Johan Heinsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan gennemføre en mindre, selvstændig historisk analyse under vejledning. 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden om og indsigt i bachelorprojektets emne/problemstilling,  
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- demonstrere forståelse for og refleksion over teorier og metoder til at analysere emnet/problemstillingen,  

- anvende de teoretiske og metodiske færdigheder, der er øvet under studiets tidligere dele, på en 
afgrænset historisk problemstilling,  

- 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,  

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form,  

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

Undervisningens organisering 
 
Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende, efterfulgt af problemorienteret projektarbejde under 
vejledning. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
De studerende vil blive præsenteret for fire forskellige emner, som er afgrænset geografisk og tematisk, 
hvorefter de studerende vil vælge en vejleder og dermed emnet for deres bachelorprojekt. De fire forskellige 
emner er (1) Krig, (2) Korstog, kolonisering, kongemagt – og paver, (3) Hverdag og (4) Tvangens tidsalder.  
På baggrund af de historiefaglige kompetencer, som de studerende har tilegnet sig på de foregående 
semestre, skal de studerende på 5. semester være 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.   

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende.  
Workshops og seminarer: 40 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 80 timer 
Udarbejdelse af projekt, inklusive læsning af 1.000 siders ekstra litteratur: 270 timer  
Eksamen inklusive forberedelse: 15 timer 

I alt: 405 timer 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen består af en række artikler og anden litteratur, der alt sammen kan downloades under 

de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes 
et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  



Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

48 

 

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.  
25 normalsider for 1 studerende, 40 sider for 2 studerende, 55 sider for 3 studerende og 70 sider for 4 eller 5 
studerende  
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter for 1 studerende, 50 minutter for 2 studerende, 60 
minutter for 3 studerende, 70 minutter for 4 studerende og 80 minutter for 5 studerende.  
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i 
projektrapporten og 2) en eksamination. I den mundtlige præsentation fremlægger den studerende 
hovedresultaterne af egen analyse, forholder sig til forskningen om emnet/problemstillingen og relaterer 
egne undersøgelser hertil. Eksaminationen tager udgangspunkt i det metodiske og teoretiske grundlag for 
projektet, men inddrager også den realhistoriske kontekst gennem en vurdering af argumentation og 
dokumentation i relevante faghistoriske fremstillinger.  
Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12:  
- Den studerende kan vurdere formulering og afgrænsning af projektets problemstilling i forhold til 

faglitteraturen og den historiske kontekst.  
- Hvis projektet inddrager kildemateriale, kan den studerende argumentere for valg af kilder og tolke 

kildematerialet teoretisk og metodisk stringent.  
- Er projektet baseret på andres fremstillinger, kan den studerende argumentere for valg af faglitteratur og 

argumentere for egen tolkning.  
- Den studerende kan anvende sin realhistoriske viden til at argumentere for og vurdere det metodiske og 

teoretiske grundlag, herunder det kildegrundlag, andres tolkninger hviler på, og sammenligne med egen 
tolkning.  

- 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 emnet/problemstillingen og vurdere fortolkninger 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:  
- Den studerende kan formulere og afgrænse en problemstilling.  
- Hvis projektet inddrager kildemateriale, kan den studerende anvende kilderne til at beskrive og 

sammenfatte et historisk hændelsesforløb eller et historisk fænomen.  
- Er analysen baseret på andres fremstillinger, kan den studerende argumentere for valg af faglitteratur og 

sammenfatte den viden, andres fremstillinger repræsenterer.  
- 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 redegøre for og sammenfatte eget projekt.  
- Den studerende kan referere andres fortolkninger af problemstillingen.  
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- Den studerende kan beskrive eget projekt mv. i et forståeligt sprog og demonstrere evne til at samarbejde 

med andre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 14: Økonomi, politologi og 
sociologi 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Økonomi, politologi og sociologi 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historiestudiets bacheloruddannelse  
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5. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Ivan Lind Christensen 

Underviser 
 
Ivan Lind Christensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan demonstrere viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, politologi 
og sociologi.  

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere viden om og forståelse for samfundsvidenskabernes udvikling i et historisk perspektiv,  
- identificere og anvende centrale økonomiske politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber,  
- diskutere teoridannelsers og grundbegrebers indflydelse på politik og politisk diskurs.  

Undervisningens organisering  
 

Seminarer med øvelsesopgaver. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kursets overordnede mål er, at den studerende opnår viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, 
politik og sociologi. Modulet indeholder for det første en introduktion til samfundsvidenskabelige klassikere og 
en diskussion af samfundsvidenskabernes betydning for historisk forandring. For det andet introduceres centrale 
økonomiske, politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber, og disses indflydelse på politik og 
politisk diskurs analyseres med udgangspunkt i konkrete cases/eksempler. 
 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 16 timer. 
Studenterforberedelse til hver lektion: 111 timer. 
Øvelser: 8 timer. 

I alt: 135 
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Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Hector Estrup, Jesper Jespersen og Peter Nielsen, Den økonomiske teoris historie – en introduktion. Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2013. 
- Jens Frølund Thomsen, Politologi – en introduktion. Hans Reitzels Forlag, 2013. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. 
Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum. Opgavens omfang: max. 10 normalsider. Bedømmelse: 
Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul 15a: Supplerende metodefag 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Supplerende metodefag 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
5. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Johan Heinsen 
Aske Brock 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
Aske Brock 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra ”grænseflader” mellem 
historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner.  

Undervisningens organisering 
 
Seminarer med tilknyttede øvelser. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset introducerer til historiefagets potentialer i lyset af digital samfunds- og humanvidenskab. Kurset bygger 
videre på modul 7,I og 7,II og giver den studerende kompetencer til at bruge digitale redskaber til analyse af 
historisk materiale. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
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1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 24 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 50 timer. 
Øvelsesarbejde: 61. 

I alt: 135 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Litteraturen fremgår af Moodle under den enkelte kursusgang og består af videnskabelige artikler. 

Forberedelsen inkluderer udforskning af udleverede datasæt. 

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 15b: Introduktion til visuel- og 
materiel kultur 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Introduktion til visuel- og materiel kultur 
 
5 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
5. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Will Kynan-Wilson 

Underviser 
 
Will Kynan-Wilson 

Undervisningssprog 
 
Engelsk 

Mål 
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Målet er, at den studerende stifter bekendtskab med begreber og teorier fra ”grænseflader” mellem 
historiefaget og andre beslægtede samfundsvidenskabelige discipliner. Det mere specifikke mål med 
modul 15b er at introducere den studerende til studiet af visuel og materiel kultur som historiske kilder. 
Det vil træne den studerendes evne til at 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

-  demonstrere viden om, samt evne til at bruge begreber og teorier fra studier af visuel og materiel kultur. 

- integrere brugen af visuelle og materielle i det mere traditionelle skriftlige kildearbejde. 
 

Undervisningens organisering 
 
Seminarer med tilknyttede øvelser. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset introducerer til historiefagets potentialer i lyset af digital samfunds- og humanvidenskab. Kurset bygger 
videre på modul 7,I og 7,II og giver den studerende kompetencer til at bruge digitale redskaber til analyse af 
historisk materiale. 
 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 20 timer. 
Læsning af fælles pensumlitteratur: 100 timer. 
Øvelsesarbejde: 15. 

I alt: 135 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Litteraturen fremgår af Moodle under den enkelte kursusgang og består af videnskabelige artikler. 

Forberedelsen inkluderer udforskning af udleverede datasæt. 

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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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 7. Semester. Efteråret 2019 

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

Semesterets temaramme  

7. semester består af en række specialiseringer: 

1. Informationsforvaltning 

På dette semester vil de studerende blive introduceret for arkivverden gennem semestrets moduler Arkivsystemer 

og -processer (Modul C2) og Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker (Modul A).  

Modul C2 fokuserer således på at give de studerende viden om og forståelse for, at forskellige forståelser af 
indsamling og bevaring af arkiver har været medbestemmende for udvikling af internationale, statslige, 
regionale og kommunale forvaltningsmæssige lovgivninger og praksisser. Ethvert informationsobjekt uanset 
medie er bærer af en mening, der understøttes af de strukturer, objektet i sin 
tilblivelse og anvendelse indgår i. Denne viden om kontekst skal fastholdes, når et informationsobjekt indgår i 
en ny struktur i et administrativt eller historisk arkiv, hvis ikke den viden eller mening, informationsobjektet 
oprindelig var bærer af, skal gå tabt undervejs. Varetagelse af bevaring og kassation er en central proces både i 
administrative arkiver, hvor der løbende kasseres samtidig med, at viden skal fastholdes og videregives, og i den 
historiske arkivfunktion, der skal sikre, at relevant arkivalsk materiale kan bevares, stilles til rådighed og 
anvendes af arkivets brugere.  
Modul A indeholder en introduktion til begrebet kulturarv, dets historie og aktuelle betydninger. Der gives en 
historisk gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens 
kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for 
udøvelse af kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og 
kommunalt plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de 
lovgivningsmæssige rammer for brug af kulturarven. 

Modulet Skriftlig historieformidling (modul B) vil sigte imod at skærpe de studerendes egen sprogbehandling og 

træne professionsrelaterede skriftlige formidlingsopgaver. 
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2. Kulturarvsformidling: 

På dette semester vil de studerende blive introduceret for den museale verden gennem semestrets moduler 

Museal praksis: strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning (Modul C1) og Kulturarvs- og 

informationsforvaltningspolitikker (Modul A). 

Modul C1 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 afsluttes 

med en individuel ugeopgave, hvor den studerende skal analysere en given udstillingspraksis med udgangspunkt 

i teorier og metoder relateret til museal kommunikation.  

Modul A indeholder en introduktion til begrebet kulturarv, dets historie og aktuelle betydninger. Der gives en 

historisk gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens 

kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for 

udøvelse af kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og kommunalt 

plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de lovgivningsmæssige rammer 

for brug af kulturarven. 

 

Semestret vil desuden indeholde modulet Forprojekt i kulturarvsformidling (modul F0), hvor de studerende vil 

vælge et eksempel på materiel eller skriftlig kulturarv, der gøres til genstand for et praktisk projekt i 

Kulturarvsformidling, som vil blive realiseret på 8. semester. Endvidere vil modulet Skriftlig historieformidling 

(modul B) sigte imod at skærpe de studerendes egen sprogbehandling og træne professionsrelaterede skriftlige 

formidlingsopgaver. 

 

3. Almen historie: 

Den overordnede temaramme er fordybelse og selvstændigt analysearbejde med historiefaglig 

forskningslitteratur. Der sigtes mod at øve den studerende i udarbejdelsen af videnskabelige artikler med 

udgangspunkt i eksisterende forskning.  

Modul G 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 H fokuserer på at øve den studerende i at skrive videnskabelige anmeldelser. 

 

Begge moduler vil blive understøttet af modul B Skriftlig historieformidling, som sigter imod at skærpe de 

studerendes egen sprogbehandling og træne professionsrelaterede skriftlige formidlingsopgaver. 
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4. Selvvalgt specialisering: 

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

Studienævn for Historie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

1. Kulturarvsformidling: 
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- Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker (A): 

Undervisningen i dette modul består af 8 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen foregår som en 

kombinations af seminarer, oplæg fra studerende og øvelser. 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. 

 

- Museal praksis (C1): 
 

Undervisningen består af 8 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen foregår som en kombination af 
seminarer, oplæg fra studerende, praktiske øvelser og ekskursioner til relevante museale 
institutioner. Derudover skal den studerende læse pensumlitteraturen, som er på ca. 1000 sider. Modulet 
afsluttes med en mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i projektrapport og pensum. Eksamen bedømmes 
internt efter 7-trinsskalaen. 
 

- Forprojekt kulturarvsformidling (F0): 
 

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

Undervisningen består af seminarer og workshops med oplæg fra undervisere og studerende, efterfulgt af 

problemorienteret projektarbejde under vejledning. Derudover skal den studerende læse pensumlitteraturen på 

ca. 200 sider. Modulet afsluttes med en mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i projektrapport og pensum. 

Eksamen bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 

 

- Skriftlig historieformidling (B):  
 

Undervisningen i dette modul består 6 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen består af seminarer og 

praktiske øvelser. Desuden skal den studerende læse pensumlitteratur på ca. 500 sider. Modulet bestås ved aktiv 

deltagelse. 

 

2. Informationsforvaltning 

- Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker (A): 

Undervisningen i dette modul består af 8 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen foregår som en 

kombinations af seminarer, oplæg fra studerende og øvelser. 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. 

 

- Arkivsystemer og -processer (C2): 
 
Undervisningen består af 10 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen består af seminarer, hvor stoffet 

relateres til konkrete cases fra såvel offentlige som private arkiver. Derudover skal den studerende læse 

pensumlitteraturen, som er på ca. 1000 sider, og herudover skal den studerende selv finde 500 sider i forbindelse 
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med projektskrivning. Modulet afsluttes med projektarbejde under vejledning, der afsluttes med en mundtlig 

eksamen, der bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 

 

- Skriftlig historieformidling (B):  
 

Undervisningen i dette modul består 6 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen består af seminarer og 

praktiske øvelser. Desuden skal den studerende læse pensumlitteratur på ca. 500 sider. Modulet bestås ved aktiv 

deltagelse. 

 

 

3. Almen historie:  

- Skriftlig historieformidling (B):  
 

Undervisningen i dette modul består 6 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen består af seminarer og 

praktiske øvelser. Desuden skal den studerende læse pensumlitteratur på ca. 500 sider. Modulet bestås ved aktiv 

deltagelse. 

 

- Projekt (G):  
 

Den studerende tilknyttes en forskningsenhed på Historiestudiet. Det faglige indhold i projektet aftales med 
vejlederen fra den valgte forskningsenhed. Arbejdet med projektet munder ud i en videnskabelig artikel. 
Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i arbejdet med projektet. Pensum er på ca. 1500 
sider og danner grundlaget for den mundtlige evaluering. Eksamen bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 
  

- Periode (H): 
 

Den studerende følger undervisningsudbud i før-moderne eller moderne historie med henblik på udarbejdelse 

af en anmeldelse af et eller flere centrale værker inden for udbuddets tematik. Den studerende skal desuden 

læse pensumlitteratur på ca. 1000 sider. Den skriftlige anmeldelse bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

 

Modul A: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk), Michael Riber Jørgensen (mrj@cgs.aau.dk) og Martin Ottovay 

Jørgensen (moj@cgs.aau.dk)  

 

Modul C1: Michael Riber Jørgensen (mrj@cgs.aau.dk)  

Modul C2: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk)  

 

mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:mrj@cgs.aau.dk
mailto:moj@cgs.aau.dk
mailto:mrj@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
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Modul F0: Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk) og Poul Duedahl (duedahl@cgs.aau.dk)  

 

Modul B: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk)  

  

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

 

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

 

Kulturarvsformidling 

Modul A: Kulturarvs- og 
informationsforvaltningspolitkker  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker 
 
10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. semester  

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Michael Riber Jørgensen 
Martin Ottovay Jørgensen 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

mailto:heinsen@cgs.aau.dk
mailto:duedahl@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:byrresen@cgs.aau.dk


Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

66 

 

Mål 
 
Det overordnede mål med modulet er, ifølge studieordningen, at den studerende kan gøre rede for 
kulturarvsbegrebets forskellige og skiftende betydninger og reflektere over lovgivnings- og 
forvaltningsmæssige rammer og praksisser inden for museums- og arkivområdet. 

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet, 
- gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale 

samlinger, 
- gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 

informationsforvaltningsområdet, 
- foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv, 
- formidle resultatet af analysen. 

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

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modul A sigter mod at give kandidatstuderende på Historiestudiets kandidatspecialiseringen i 
Kulturarvsformidling og Informationsforvaltning en grundlæggende forståelse af kulturarvsfeltet, startende 
med en forståelse af begrebet 'kulturarv' (i dets forskellige historiske og nutidige former). Derudover sigter 
modulet mod at give de studerende en forståelse af de politiske, centraladninistratoriske og øvrige 
organisatoriske rammer, som kulturarvs- og informationspolitiske tiltag foregår i. Der gives en historisk 
gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens 
kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for 
udøvelse af kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og 
kommunalt plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de 
lovgivningsmæssige rammer for brug af kulturarven. I undervisningen fokuseres på kulturarvsbegrebets 
skiftende historiske betydninger og anvendelser i specifikke kontekster, herunder specielt hvordan 
immateriel og materiel kulturarv er blevet anvendt af forskellige aktører i en lokal, national og/eller global 
kontekst. Herudover diskuterer undervisningen de museale og arkivalske institutioners relationer til deres 
omverden. 

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

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 



Semesterbeskrivelse – Historie – 1. semester 

67 

 

- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  

Skriftlig, bunden, individuel 7-dages prøve (ugeopgave) inden for en arkiv- og/eller museumhistorisk 
problematik. Prøven tager udgangspunkt i det fælles pensum og i evt. supplerende materiale, som vedlægges 
opgaveformuleringen. 

Opgavens omfang: Max. 15 normalsider. 

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

 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12: 

- Den studerende kan gøre detaljeret rede for udviklingen af kulturarvsbegrebet og demonstrere indsigt i, 
hvordan begrebet er blevet anvendt af forskellige aktører i skiftende historiske kontekster. 

- Den studerende kan gøre detaljeret rede for lovgivningen på kulturarvs- og 
informationsforvaltningsområdet og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og de 
forvaltningsmæssige praksisser i offentlige institutioner, der er underlagt denne lovgivning. 

- Den studerende kan foretage en teoretisk reflekteret og nuanceret analyse af et eller flere eksempler på 
brug af kulturarv. 

- 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: 

- Den studerende kan gøre rede for betydninger af kulturarvsbegrebet og demonstrere viden om, hvordan 
begrebet er blevet anvendt af aktører i historien. 

- Den studerende kan gøre rede for lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 
informationsforvaltningsområdet. 

- Den studerende kan foretage og formidle en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv. 

- Den studerende kan udforme en besvarelse (ugeopgaven) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.  
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Modul C1: Museal praksis 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Museal praksis: strategier og praksis for registrering, indsamling og forskning 
 
10 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
7. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Michael Riber Jørgensen  

Underviser 
 
Michael Riber Jørgensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 
 
Den studerende kan demonstrere indsigt i forskellige former for håndtering af museale hovedopgaver samt 
anvende gængse værktøjer til musealt indsamlings- og registreringsarbejde.  
 
Læringsmål: 

Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere indsigt i og reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere 

dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst, 

- diskuterer principper bag centrale museale opgaver ud fra museologiske teorier, 

- kritisk vurdere og anvende gængse registrerings- og informationssøgningsværktøjer i forbindelse med 
museale hovedopgaver.  

Undervisningens organisering 
 
Seminarer med oplæg fra undervisere og studerende, museumsbesøg og praktiske øvelser, efterfulgt af 

problemorienteret projektarbejde under vejledning. 
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Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset introducerer museernes lovfæstede forpligtelser til at indsamle, bevare, forske og formidle og diskuterer 
den historiske udvikling i museumsloven ud fra relevante udviklinger i museologisk teori og kulturpolitik. Kurset 
gennemgår museernes lovfæstede forpligtelser med særligt fokus på forpligtelserne til at indsamle, registrere, 
bevare og forske. På kurset præsenteres og diskuteres museale genstandsforståelser, klassifikationssystemer og – 
principper, ligesom museernes og deres samlingers funktioner analyseres i et historisk og sociologisk perspektiv. 
Kurset diskuterer desuden museal informationsindsamling, museale registreringsværktøjer og databaser, samt 
indsamlings- og registreringsstrategier. Herudover fokuserer undervisningen på, hvordan forskellige forståelser 
af indsamling og bevaring har været medbestemmende for udvikling af internationale, statslige, regionale og 
kommunale forvaltningsmæssige lovgivninger og praksisser. Modulet kan afvikles i samarbejde med en eller flere 
udvalgte kulturarvsinstitutioner. 

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: 32 timer (8 lektioner af 4 timer). 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan 
hente dem. 

Eksamen 
 

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 præsentation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination. 

Projektrapportens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende, 20 sider for 2 studerende, 25 sider for 3 
studerende, 30 sider for 4 eller 5 studerende. 

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende + 10 minutter pr. studerende derudover. 

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 et oplæg fra de(n) studerende. Den 
efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i pensum og projektrapporten. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12: 

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

- Analysen inddrager den relevante museologiske og historiske kontekst samt den relevante faglitteratur, 
og der argumenteres teoretisk-metodisk for tolkninger.  

- Den studerende kan reflektere over principper og historie bag centrale museale opgaver og diskutere 
dem i forhold til den samfundsmæssige kontekst og i forhold til museologisk teori. 

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

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

 
Den mundtlige præsentation:  

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

- Den studerende kan sammenfatte viden om emnet og vurdere forklaringer i litteraturen og eget projekt. 

- 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: 

- Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling.  

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

- Den relevante litteratur er fundet og inddraget i analysen.  

- Den studerende kan gøre rede for centrale museale opgaver og sætte dem i en samfundsmæssig 
kontekst. 

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

 
Den mundtlige præsentation:  

- Den studerende kan sammenfatte og redegøre for eget projekt.  

- Den studerende kan referere hovedlinjerne i pensum.  

- Den studerende kan beskrive eget projekt i et forståeligt sprog.  
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Modul F0: Forprojekt i 
kulturarvsformidling 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Forprojekt i kulturarvsformidling 
 
5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. semester  

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Formålet med modulet er at gøre de studerende i stand til at udføre et praktisk projekt i kulturarvsformidling 
(F1), som realiseres i det følgende semester, herunder at tilvejebringe det fornødne historisk-faglige materiale, 
som skal danne basis for projektet i kulturarvsformidling. 
 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere faglig viden om kulturarvsformidling, 

- selvstændigt formulere en historisk problemstilling, som skal formidles, 

- kritisk vurdere og vælge den tolkning af fortiden (kulturen/kulturarven), der er gjort til genstand for 
formidling, 

- udforme og argumentere for et planlagt projekt i kulturarvsformidling, 

- udforme en plan for realisering af et projekt i kulturarvsformidling, 
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- selvstændigt udarbejde et forslag til modtagergruppe og formidlingsform, 

- formidle den tilegnede viden i skriftlig og mundtlig form 

Undervisningens organisering 
 
Seminarer og workshops med oplæg fra underviser(e) og studerende, efterfulgt af problemorienteret 
projektarbejde under vejledning. Pensum består af ca. 200 siders fælles pensum samt den litteratur (og, hvis 
relevant, det kildemateriale), som den studerende anvender i projektrapporten (ca. 500 sider), i alt svarende 
til ca. 700 sider. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Kurset introducerer de studerende til centrale idéer og begreber inden for projektstyring og 
projektrealisering. På kurset vælger den studerende desuden et eksempel på materiel eller skriftlig kulturarv, 
der gøres til genstand for et praktisk projekt i kulturarvsformidling, som realiseres i det følgende semester.  

I dette modul udarbejdes en rapport, som indeholder en analyse af den historiske problemstilling, der skal 
formidles i det praktiske kulturarvsformidlingsprojekt. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 
5 ECTS = i alt 135 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point).  

Konfrontationstimer = 15 timer (2 * statusseminar + individuel vejledning). 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
Pensum fra model A og C1 udgør pensum for dette modul. 

Eksamen 
 
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. 
Omfang af den skriftlige rapport: Max. 15 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som 
gruppeprojekt er maximum på 20 sider for 2 studerende, 25 sider for 3 studerende og 30 sider for 4 eller 5 
studerende. 
 
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i 
grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5. 
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 et oplæg fra 
de(n) studerende. Den efterfølgende eksamination tager udgangspunkt i pensum og projektrapporten. 
Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Vurderingskriterier:  
Målopfyldelse til karakteren 12: 

- Projektrapporten indeholder en klar og præcis bearbejdning af en problemstilling.  

- Den studerende kan identificere det centrale budskab, der skal formidles i det praktiske 
kulturarvsformidlingsprojekt.  

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

- Den studerende kan identificere og diskutere de centrale fremstillinger, kilder (hvis relevant) og 
genstande (hvis relevant) inden for det valgte emne.  

- Den studerende kan identificere og diskutere de centrale forskningsdiskussioner inden for det valgte 
emne og diskutere dem kritisk ud fra den historiografiske kontekst, og den studerende kan kritisk 
vurdere og vælge den tolkning af fortiden, der er gjort til genstand for formidling. 

- Projektrapporten er velstruktureret, skrevet i et klart og præcist sprog under overholdelse af fagets 
konventioner 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 emnet og vurdere forklaringer i litteraturen og eget 
projekt. 

- 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: 

- Projektrapporten indeholder en begrundet problemstilling.  

- Den studerende kan identificere det centrale budskab, der skal formidles i det praktiske 
kulturarvsformidlingsprojekt.  

- Den studerende kan identificere de centrale fremstillinger, kilder (hvis relevant) og genstande (hvis 
relevant) inden for det valgte emne. Den studerende kan identificere de centrale 
forskningsdiskussioner inden for det valgte emne.  

- 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 hovedlinjerne i pensum. Den studerende kan beskrive eget projekt i et 
forståeligt sprog. 
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Modul B: Skriftlig historieformidling  
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Skriftlig historieformidling 
 
5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. semester  

Kursusansvarlig 
 
Johan Heinsen 
Poul Duedahl 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Den studerende kan analysere forskellige kommunikationsstrategier og omsætte dem i praksis. 

  

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet, 
- gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale 

samlinger, 
- gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 

informationsforvaltningsområdet, 
- foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv, 
- formidle resultatet af analysen. 

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

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Gennem udvalgte eksempler introduceres nogle af historieskrivningens forskelligartede genrer. Genrernes 
bagvedliggende kommunikationsstrategier i form af formål, målgruppe, opbygning og kvalitetskriterier 
gennemgås, og forskellige sproglige virkemidlers styrker og svagheder diskuteres i forhold til at formidle 
historisk viden til henholdsvis faghistorikere og ikke-specialister. En af de formidlingsformer, der diskuteres, 
er interviewartiklen, og de studerende introduceres derfor til interviewteknik. Kurset indeholder desuden en 
række praktiske skriveøvelser, hvor den studerende skærper sin egen sprogbehandling og træner 
professionsrelaterede skriftlige formidlingsopgaver såsom pressemeddelelser, webkommunikation, herunder 
sociale medier, præsentationsfoldere, kronikker, debatindlæg, leksikonopslag, populærvidenskabelige 
artikler, videnskabelige artikler, drejebøger, og anmeldelser mv.  

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

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til 
undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv 
deltagelse. Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig omprøve af samme type 
og sværhedsgrad som øvelsesopgaverne. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. 
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Informationsforvaltning 

Modul A: Kulturarvs- og 
informationsforvaltningspolitkker  

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker 
 
10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. semester  

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch 

Underviser 
 
Michael Riber Jørgensen 
Martin Ottovay Jørgensen 
Marianne Paasch 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Det overordnede mål med modulet er, ifølge studieordningen, at den studerende kan gøre rede for 
kulturarvsbegrebets forskellige og skiftende betydninger og reflektere over lovgivnings- og 
forvaltningsmæssige rammer og praksisser inden for museums- og arkivområdet. 

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet, 
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- gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale 
samlinger, 

- gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 
informationsforvaltningsområdet, 

- foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv, 
- formidle resultatet af analysen. 

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

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modul A sigter mod at give kandidatstuderende på Historiestudiets kandidatspecialiseringen i 
Kulturarvsformidling og Informationsforvaltning en grundlæggende forståelse af kulturarvsfeltet, startende 
med en forståelse af begrebet 'kulturarv' (i dets forskellige historiske og nutidige former). Derudover sigter 
modulet mod at give de studerende en forståelse af de politiske, centraladninistratoriske og øvrige 
organisatoriske rammer, som kulturarvs- og informationspolitiske tiltag foregår i. Der gives en historisk 
gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens 
kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for 
udøvelse af kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og 
kommunalt plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de 
lovgivningsmæssige rammer for brug af kulturarven. I undervisningen fokuseres på kulturarvsbegrebets 
skiftende historiske betydninger og anvendelser i specifikke kontekster, herunder specielt hvordan 
immateriel og materiel kulturarv er blevet anvendt af forskellige aktører i en lokal, national og/eller global 
kontekst. Herudover diskuterer undervisningen de museale og arkivalske institutioners relationer til deres 
omverden. 

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

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  

Skriftlig, bunden, individuel 7-dages prøve (ugeopgave) inden for en arkiv- og/eller museumhistorisk 
problematik. Prøven tager udgangspunkt i det fælles pensum og i evt. supplerende materiale, som vedlægges 
opgaveformuleringen. 
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Opgavens omfang: Max. 15 normalsider. 

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

 

Vurderingskriterier: 
Målopfyldelse til karakteren 12: 

- Den studerende kan gøre detaljeret rede for udviklingen af kulturarvsbegrebet og demonstrere indsigt i, 
hvordan begrebet er blevet anvendt af forskellige aktører i skiftende historiske kontekster. 

- Den studerende kan gøre detaljeret rede for lovgivningen på kulturarvs- og 
informationsforvaltningsområdet og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og de 
forvaltningsmæssige praksisser i offentlige institutioner, der er underlagt denne lovgivning. 

- Den studerende kan foretage en teoretisk reflekteret og nuanceret analyse af et eller flere eksempler på 
brug af kulturarv. 

- 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: 

- Den studerende kan gøre rede for betydninger af kulturarvsbegrebet og demonstrere viden om, hvordan 
begrebet er blevet anvendt af aktører i historien. 

- Den studerende kan gøre rede for lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 
informationsforvaltningsområdet. 

- Den studerende kan foretage og formidle en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv. 

- Den studerende kan udforme en besvarelse (ugeopgaven) i et forståeligt sprog under overholdelse af 
fagets konventioner i form af noter og litteraturliste.  
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Modul C2: Arkivsystemer og -processer 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Arkivsystemer og -processer 
 
15 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch  

Underviser 
 
Marianne Paasch samt undervisere fra Aalborg Stadsarkiv 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 
 
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for digital og analog informationshåndtering, 
arkivdannelse, bevaring og kassation, samt anvende teorier og metoder inden for området i en både dansk og 
international kontekst. 

 
Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere viden om og forståelse for centrale grundbegreber, teorier, metoder og praksisser inden for 

informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation, i en både dansk og international kontekst  

- demonstrere viden om og forståelse for lovgivning og standarder for administrative og historiske arkiver samt 
i både offentligt og privat regi. 

- kritisk vurdere og tage stilling til konkrete bevarings- og kassationsbeslutninger, 

- relatere beskrivelser af en konkret arkivfaglig praksis til den relevante kontekst, 

- diskutere praksis i forhold til relevant arkivlovgivning, standarder mv., samt målsætninger og strategiske 
overvejelser i organisationen, 
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- udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til løsningsmodeller, 

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

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 i dansk og international kontekst. Efterfulgt af 
projektskrivning under vejledning. Arbejdet med projektet præsenteres og diskuteres på 
workshops/statusseminarer. 
 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Undervisningen i modul C2, D2 og E udgør et sammenhængende hele, hvor udgangspunktet er den arkivalske 
livscyklus. 

Modul C2 indeholderen række grundbegreber: Hvad er et arkiv, og hvad er forskellen på administrative og 
historiske dokumenter? Sagsbegrebet, proveniensprincippet og forskellige nationale praksisser bruges til at 
illustrere, hvordan forskellige praksisser giver forskellige muligheder for at genfinde informationer, rekonstruere 
viden og konstruere ny viden. Det grundlæggende spørgsmål er: Hvilken viden har værdi for hvem - internt i 
organisationen og eksternt i forhold til brugere, kunder og borgere? Hvad skal bevares, hvorfor og 
hvordan? Lovgivning og standarder for offentlige og private arkiver gennemgås medhenblik på at diskutere 
principielle spørgsmål og overvejelser over, hvorfor noget skal gemmes og hvordan. 

Ethvert dokument er bærer af en mening, der understøttes af den struktur, dokumentet i sin tilblivelse indgår i. 
Denne viden om konteksten skal fastholdes, når et dokument ender i en ny struktur i et administrativt eller 
historisk arkiv, ellers går den viden eller mening, dokumentet oprindelig var bærer af, tabt undervejs. Bevaring 
og kassation er en central proces både i administrative arkiver, hvor der løbende kasseres samtidig med, at viden 
skal fastholdes og videregives, og i den historiske arkivfunktion, der skal sikre struktur og viden om det, der skal 
bevares for eftertiden, og muliggøre tilgængelighed og formidling inden for og på tværs af landegrænser. 

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

15 ECTS = i alt 405 timer for hele modulet (27 timer pr. ECTS-point). 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

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 præsentation. 
Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination. Projektrapportens omfang: Max. 25 
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normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 35 sider for 2 
studerende, 45 sider for 3 studerende og 55 sider for 4 eller 5 studerende. 
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i 
grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5. Den mundtlige 
evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en 
eksamination. 

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

Vurderingskriterier:  

Målopfyldelse til karakteren 12: 

- Den studerende kan beskrive og analysere informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation 
i offentligt eller privat regi, 

- Den studerende kan diskutere praksis i forhold til relevant arkivlovgivning, standarder mv., samt 
målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen, 

- 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. 

 
Målopfyldelse til karakteren 02: 

- Den studerende kan beskrive informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation i offentligt 
eller privat regi, 

- Den studerende kan gøre rede for praksis i forhold til relevant arkivlovgivning, standarder mv., samt 
målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen, 

- Den studerende kan udarbejde begrundet forslag til nye løsningsmodeller, 

- 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. 
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Modul B: Skriftlig historieformidling  
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Skriftlig historieformidling 
 
5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

7. semester  

Kursusansvarlig 
 
Johan Heinsen 
Poul Duedahl 

Underviser 
 
Johan Heinsen 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Den studerende kan analysere forskellige kommunikationsstrategier og omsætte dem i praksis. 

  

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet, 
- gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale 

samlinger, 
- gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og 

informationsforvaltningsområdet, 
- foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv, 
- formidle resultatet af analysen. 

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

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Gennem udvalgte eksempler introduceres nogle af historieskrivningens forskelligartede genrer. Genrernes 
bagvedliggende kommunikationsstrategier i form af formål, målgruppe, opbygning og kvalitetskriterier 
gennemgås, og forskellige sproglige virkemidlers styrker og svagheder diskuteres i forhold til at formidle 
historisk viden til henholdsvis faghistorikere og ikke-specialister. En af de formidlingsformer, der diskuteres, 
er interviewartiklen, og de studerende introduceres derfor til interviewteknik. Kurset indeholder desuden en 
række praktiske skriveøvelser, hvor den studerende skærper sin egen sprogbehandling og træner 
professionsrelaterede skriftlige formidlingsopgaver såsom pressemeddelelser, webkommunikation, herunder 
sociale medier, præsentationsfoldere, kronikker, debatindlæg, leksikonopslag, populærvidenskabelige 
artikler, videnskabelige artikler, drejebøger, og anmeldelser mv.  

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

10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til 
undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv 
deltagelse. Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig omprøve af samme type 
og sværhedsgrad som øvelsesopgaverne. 

Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes med bestået/ikke-bestået. 
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Semesterbeskrivelse 
 

Historiestudiet 
 

9. semester Almen Historie – efteråret 2019 
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Aalborg Universitet 

2019 

Indholdsfortegnelse 

Studieaktivitetsmodel     

     3 

Semesterbeskrivelse                         

   4 

Modul 19: Specialeforberedende modul     

   7 

Modul K: Valgfrit model – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet 9 
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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 9. Semester. Efteråret 2019 

   Almen Historie, 9. semester 

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

Semesterets temaramme  

9. semester består af en række specialiseringer. 

1. Kulturarvsformidling, Informationsforvaltning og Selvvalgt specialisering 

På dette semester vil praktik være det helt store fokus. De studerende kan vælge at komme i praktik på danske 

museer, arkiver mv. Projektorienterede forløb og studieophold i udlandet vil også være muligt. Praktikmodulet 

sigter imod at forberede den studerende til arbejdet som historiker efter endt uddannelse, hvortil den 

studerende får mulighed for at anvende de tillærte videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder 

på en historiefaglig arbejdsplads. Dette skal alt sammen munde ud i en projektrapport, som udgør grundlaget 

for den mundtlige evaluering, som udgør modulets afsluttende prøve. Udover forberedelsen til erhvervslivet, vil 

semesteret også indeholde et specialeforberedende modul, som er rettet mod specialearbejdet det følgende 

semester.  

2. Historie 

På dette semester vil praktik være det helt store fokus. De studerende kan vælge at komme i praktik på danske 

museer, arkiver mv. Projektorienterede forløb og studieophold i udlandet vil også være muligt. Praktikmodulet 

sigter imod at forberede den studerende til arbejdet som historiker efter endt uddannelse, hvortil den 

studerende får mulighed for at anvende de tillærte videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder 

på en historiefaglig arbejdsplads. Dette skal alt sammen munde ud i en projektrapport, som udgør grundlaget 

for den mundtlige evaluering, som udgør modulets afsluttende prøve. 
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Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

1. Kulturarvsformidling: 

- Specialeforberedende modul (Modul 19): 

Undervisningen i dette modul består af 4 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen varetages af 

specialekoordinator Torben K. Nielsen, og består af workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg. 

Modulet bestås ved aktiv deltagelse og vurderes bestået/ikke bestået. 

 

- Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet (Modul 
K): 

 
Undervisningen på modul K er erstattet af studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer om 

ugen) følger og tager del i arbejde i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet. 

 
 
 

2. Informationsforvaltning:  

- Specialeforberedende modul (Modul 19): 

Undervisningen i dette modul består af 4 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen varetages af 

specialekoordinator Torben K. Nielsen, og består af workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg. 

Modulet bestås ved aktiv deltagelse og vurderes bestået/ikke bestået. 

 

- Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet (Modul 
K): 

 
Undervisningen på modul K er erstattet af studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer om 

ugen) følger og tager del i arbejde i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet. 

 
 

3. Almen historie:  
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- Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet (Modul 
K): 

 
Undervisningen på modul K er erstattet af studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer om 

ugen) følger og tager del i arbejde i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet. 

 
 

4. Selvvalgt specialisering:  

- Specialeforberedende modul (Modul 19): 

Undervisningen i dette modul består af 4 seminarer af 4 timers varighed. Undervisningen varetages af 

specialekoordinator Torben K. Nielsen, og består af workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg. 

Modulet bestås ved aktiv deltagelse og vurderes bestået/ikke bestået. 

 

- Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet (Modul 
K): 

 
Undervisningen på modul K er erstattet af studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer om 

ugen) følger og tager del i arbejde i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet. 

 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
  

mailto:tkn@cgs.aau.dk
mailto:vestergaard@cgs.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:byrresen@cgs.aau.dk
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Modul 19: Specialeforberedende modul 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Specialeforberedende modul 
 
5 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i almen historie - museer og kulturarvsformidling 

9. semester  

Kursusansvarlig 
 
Torben K. Nielsen 

Underviser 
 
Torben K. Nielsen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er at sætte den studerende i stand til at definere, afgrænse, organisere og problemanalysere 
afviklingen af et afrundet forskningsarbejde med fast deadline. Det er herudover et mål, at den studerende 
igangsætter egne forarbejder til det senere arbejde med specialeafhandlingen (modul L). 

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- demonstreret viden om at afgrænse et emne og en provisorisk problemformulering. 

- igangsat egne forarbejder til den studerendes specialeafhandling. 

Undervisningens organisering 
 
Undervisningen foregår som en kombination af workshops med tilknyttede (skriftlige) øvelser og oplæg. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
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Modul 19 kaldes et specialeforberedende modul. Det betyder, at indholdet af undervisningen er rettet imod 
jeres kommende speciale-arbejde. Undervejs i løbet af de fire undervisningsgange skal vi arbejde ad to spor: 
Dels skal vi arbejde mere overordnet i forhold til, hvordan man kan etablere, organisere og afvikle afrundede 
projektarbejder med faste deadlines, og dels skal vi arbejde mere specifikt historiefagligt med hvordan 
forskellige historiografiske traditioner og arbejdsformer kan sættes i spil i jeres kommende speciale-arbejder. 
Med udgangspunkt i bl.a. de studerendes eget 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. På grundlag af den studerendes input 
kobles den studerende efterfølgende sammen med en specialevejleder (jf. bestemmelserne for modul L) og en 
specialekontrakt udfærdiges. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
 
5 ECTS svarer til i alt 135 timer. 
 
Konfrontationstimer: 16 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

- Charlotte Wegener, Skriv med glæde. En guide til akademisk skrivning. Forlaget Samfundslitteratur, 
2016. 

- Øvrig kursuslitteratur kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan 
hente dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til 
undervisningen. Koordinator 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. 
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Modul K: Valgfrit modul – 
projektorienteret forløb/studieophold i 

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

Titel, ECTS-angivelse 
 
Valgfrit modul – projektorienteret forløb/studieophold i udlandet 
 
25 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
9. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Marianne Paasch  

Underviser 
 
- 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 
 
Den studerende kan demonstrere kompetence til at indgå i faglige, tværfaglige og/eller professionelle 
sammenhænge uden for historiestudiet på Aalborg Universitet. 

 
Læringsmål: 

 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 

- mestre kandidatspecialiseringens videnskabelige metoder, redskaber og generelle færdigheder, der 
knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet, 

- vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle 
færdigheder, samt opstille nye løsningsmodeller, 
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- formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med 
både fagfæller og ikke-specialister, 

- selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt 
ansvar, 

- selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

Undervisningens organisering 
 

Undervisningen på Modul K er erstattet af en studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer 
om ugen) følger og tager del i arbejdet i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet.  

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
I projektperioden arbejder den studerende med den relevante kandidatspecialiserings teorier og metoder i 
praksis. 
Det nærmere indhold i forløbet aftales mellem værtsorganisationen og Studienævnet for Historie. Aftalen i form 
af en kontrakt underskrives af en repræsentant for værtsorganisationen/vejlederen og en af studienævnet 
udpeget projektkoordinator. 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 

Undervisningen på Modul K er erstattet af en studiepraktik, hvor den studerende i mindst 3 måneder (37 timer 
om ugen) følger og tager del i arbejdet i en organisation, som er godkendt af Historiestudiet.  

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 

- Den studerende finder selv litteratur til udarbejdelsen af projektrapporten. 

Eksamen 
 

Prøveform:  

Projektorienteret forløb: Del 1: Evaluering (bestået/ikke bestået) af en erfaringsrapport. Omfang max 5 
normalsider. Del 1 består af en erfaringsrapport, der forudsætter færdiggørelsen af et projektorienteret forløb, af 
en varighed på mindst 3 måneder, hos en for specialiseringen faglig relevant institution eller organisation i 
Danmark eller udlandet, 
hvor den studerende har arbejdet med opgaver, der er relevante for den studerendes specialisering på 
kandidatuddannelsen. Fuldførelsen af forløbet skal dokumenteres via en skriftelig udtalelse fra 
værtsorganisationen. Den studerende skal ved afslutningen af det projektorienterede forløb aflevere en rapport 
om erhvervede erfaringer og kompetencer under forløbet på max 5 normalsider. I denne rapport skal den 
studerende reflektere over og forklare praktiske, sociale samt andre relevante erfaringer og kompetencer som 
denne har 
erhvervet under forløbet. 

Del 2: Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en skriftlig projektrapport. Projektrapportens omfang: max 
25 normalsider. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 40 minutter. Den mundtlige evaluering består af to 
dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i opgaven og 2) en eksamination. Projektrapporten kan 
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ikke evalueres førend Del 1 er bestået. Bedømmelse: Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
Del 2 består af en projektrapport, der er baseret på en problemstilling, der er relevant ift. værtsorganisationen. 
Projektrapporten skal skrives inden for den specialisering på kandidatuddannelsen som den studerende har 
valgt. Projektrapporten skal udarbejdes selvstændigt. 

 

Vurderingskriterier:  

Erfaringsrapport (Del 1): 

- Den studerende skal ved afslutningen af det projektorienterede forløb aflevere en rapport om 
erhvervede erfaringer og kompetencer under forløbet på max 5 normalsider. Desuden skal fuldførelsen 
af forløbet dokumenteres via en skriftlig udtalelse fra værtsorganisationen. Erfaringsrapporten vurderes 
med bestået/ikke-bestået. 

 
Projektrapport (Del 2): 
Målopfyldelse til karakteren 12: 

- Den studerende kan mestre kandidatspecialiseringens videnskabelige metoder, redskaber og generelle 
færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet. 

- Den studerende kan vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og 
generelle færdigheder, samt opstille nye løsningsmodeller. 

- Den studerende kan formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige 
problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister. 

- Den studerende kan selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage 
sig professionelt ansvar. 

- Den studerende kan selvstændigt tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 
 
Målopfyldelse til karakteren 02: 

- Den studerende kan gøre rede for kandidatspecialiseringens videnskabelige metoder, redskaber og 
generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for fagområdet. 

- Den studerende kan vælge blandt fagområdets videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle 
færdigheder, samt opstille løsningsmodeller. 

- Den studerende kan formidle forskningsbaseret viden til både fagfæller og ikke-specialister. 

- Den studerende kan gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde. 

- Den studerende kan tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering. 

 
 

 

31/08 2019 
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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 9. Semester. Efteråret 2019 

   9. Semester, gymnasielæreruddannelsen 

Oplysninger om semesteret  
Institut: 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. Den studerende vil få teoretisk såvel som praktisk 

indsigt i historiedidaktiske problemstillinger knyttet til undervisning i gymnasieverden. Desuden skal den 

studerende følge et modul, hvis overordnede mål er, at den studerende opnår viden om centrale teorier og 

begreber inden for økonomi, politik og sociologi. Modulet indeholder for det første en introduktion til 

samfundsvidenskabelige klassikere og en diskussion af samfundsvidenskabernes betydning for historisk 

forandring. Semesterets tredje modul (modul 21) tager forener semestrets moduler ved, at den studerende skal 

skrive et flerfagligt projekt, som inddrager teorier og teoretiske diskussioner fra ét af de øvrige moduler. 

Semesteret vil desuden indeholde en praktikperiode. 

Semesterets organisering og forløb  

Semesterets undervisning forløber som følger:  

- Økonomi, politologi og sociologi (modul 14):  

Undervisningen i dette forløb består af 8 seminarer af 2 timers varighed. Seminarerne indeholder oplæg fra 

underviserne og øvelsesopgaver. Udover at gå til forelæsninger skal den studerende læse pensumlitteraturen, 

som er på i alt ca. 500 sider. Modulet afsluttes med en bunden, skriftlig, 48-timers hjemmeopgave med besvarelse 

af et af eksaminator formuleret spørgsmål. Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum, og bedømmes 

efter 7-trinsskalaen. 

- Flerfagligt projekt (modul 21):  

Dette modul består af et enkelt seminar, hvor de studerende bliver introduceret til det flerfaglige projekt. 

Efterfølgende vil modulet bestå af selvstændigt arbejde med det flerfaglige projekt. Modulet afsluttes med en 

mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i projektrapporten. Prøven vurderes internt efter 7-trinsskalaen. 

 

- Introduktion til gymnasieundervisning (modul 22):  
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Dette modul består af 6 seminarer af 4 timers varighed og en praktikperiode. Seminarerne indeholder oplæg fra 

underviser. Modulets teoretiske del giver en introduktion til almendidaktiske læringsteorier, historiedidaktik, 

samt en teoretisk indføring i opbygning af undervisningspraksis. Praktikdelen består i at iagttage og analysere 

undervisning i en gymnasieklasse, samt afholde selvstændig undervisning. Modulet evalueres med en afsluttende 

opgave, som bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 

 

 

Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 

 

Modul 14: Ivan Lind Christensen (ilc@cgs.aau.dk)  

 

Modul 21: Lars Andersen (la@cgs.aau.dk)   

 

Modul 22: Lasse Taagaard Jensen (taagaard@cgs.aau.dk)  

 

 

 

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

 
  

mailto:ilc@cgs.aau.dk
mailto:la@cgs.aau.dk
mailto:taagaard@cgs.aau.dk
mailto:byrresen@cgs.aau.dk
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Modul 14: Økonomi, politologi og 
sociologi 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Økonomi, politologi og sociologi 
 
5 ECTS 

Placering  
 

Historiestudiets kandidatuddannelse 
 
9. Semester  

Kursusansvarlig 
 
Ivan Lind Christensen 

Underviser 
 
Ivan Lind Christensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende kan demonstrere viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, politologi 
og sociologi.  

 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere viden om og forståelse for samfundsvidenskabernes udvikling i et historisk perspektiv,  
- identificere og anvende centrale økonomiske politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber,  
- diskutere teoridannelsers og grundbegrebers indflydelse på politik og politisk diskurs.  

Undervisningens organisering  
 

Seminarer med øvelsesopgaver. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
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Kursets overordnede mål er, at den studerende opnår viden om centrale teorier og begreber inden for økonomi, 
politik og sociologi. Modulet indeholder for det første en introduktion til samfundsvidenskabelige klassikere og 
en diskussion af samfundsvidenskabernes betydning for historisk forandring. For det andet introduceres centrale 
økonomiske, politologiske og sociologiske teoridannelser og grundbegreber, og disses indflydelse på politik og 
politisk diskurs analyseres med udgangspunkt i konkrete cases/eksempler. 
 
 

Omfang og forventet arbejdsindsats  
 
1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for den studerende. 
Forelæsninger: 16 timer. 
Studenterforberedelse til hver lektion: 111 timer. 
Øvelser: 8 timer. 

I alt: 135 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Hector Estrup, Jesper Jespersen og Peter Nielsen, Den økonomiske teoris historie – en introduktion. Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag, 2013. 
- Jens Frølund Thomsen, Politologi – en introduktion. Hans Reitzels Forlag, 2013. 

Eksamen 

 

Prøveform:  
Individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksaminator formuleret spørgsmål. 
Opgaven skal kunne besvares på grundlag af pensum. Opgavens omfang: max. 10 normalsider. Bedømmelse: 
Intern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
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Modul 21: Flerfagligt projekt 
Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 
Flerfagligt projekt 
 
15 ECTS 

Placering  
 
Historie  
 
9. Semester 

Kursusansvarlig 
 
Lars Andersen  

Underviser 
 
Lars Andersen 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 

 
Målet er, at den studerende kan anlægge et historisk perspektiv på et andet fags genstandsfelter og 
problemstillinger. 

Læringsmål: 
Den studerende kan efter at have gennemført modulet: 
- demonstrere viden om flerfaglighed som tilgang til projektskrivning, 
- anvende sin historiefaglige viden, både empirisk og teoretisk-metodisk viden, til at udforske og sætte 

historisk perspektiv på genstandsfelter og/eller problemstillinger, der arbejdes med i et andet fag, 

- med udgangspunkt i et andet fags metoder og/eller teorier stille nye spørgsmål til historien. 

Undervisningens organisering 
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Undervisningen består af et enkelt seminar med introduktion fra underviser, hvorefter de studerende selvstændigt 
skal arbejde med projektrapporten. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 

Projektet skal være forankret i en historiefaglighed og inddrage enten 1) en eller flere teoretiske diskussioner eller 
teorier fra politologi, sociologi og/eller økonomi, eller 2) teoretiske diskussioner eller teorier fra sidefaget. 

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

Vægt: 15 ECTS. 

Konfrontationstimer: 4 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  

 

- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 
copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 

Prøveform:  

 

Prøven består af en skriftlig opgave og en mundtlig evaluering. Den mundtlig evaluering 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 sider for 4 eller 5 studerende.  
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende, 40 minutter for 2 studerende, 50 
minutter for 3 studerende, 60 minutter for 4 studerende og 70 minutter for 5 studerende.  
 
Den mundtlige evaluering består af to dele:  
1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.  
 
Bedømmelse: prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 
 
 

Vurderingskriterier:  

Målopfyldelse til karakteren 12:  
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- Projektrapporten indeholder en klart formuleret historiefaglig problemstilling, der analyseres med 
inddragelse af en-ten 1) politologiske, sociologiske og/eller økonomiske teorier, eller 2) sidefagets teorier og 
problemstillinger.  

- Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur fra de inddragne fag er 
fundet, og den studerende kan på grundlag af faglitteraturen beskrive og analysere den valgte problemstilling 
samt diskutere betydningen af de anvendte teorier for analysen af den historiske udvikling.  

- Der argumenteres metodisk-teoretisk for projektets konklusion, og den tilegnede viden er formidlet klart og 
præcist. Samtidig er historiefagets konventioner overholdt, således at tolkninger og argumentation klart 
dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og noteapparat.  

 
Den mundtlige præsentation og eksamination:  
- Med udgangspunkt i argumenterede valg af teori og metode kan den studerende præsentere projektets 

konklusion som en tolkning og relatere denne tolkning til den historiske kontekst.  
- Den studerende kan formidle den tilegnede viden på en klar og præcis måde.  

 
Målopfyldelse til karakteren 02:  

- Projektrapporten indeholder en historisk problemstilling, der inddrager enten 1) politologiske, sociologiske 
og/eller økonomiske teorier, eller 2) sidefagets teorier og problemstillinger.  

- Analysen inddrager den historiske kontekst, relevant faglitteratur fra de inddragne fag er fundet, og den 
studerende kan på grundlag af faglitteraturen beskrive den valgte problemstilling og redegøre for de 
inddragne fags metoder og teorier i et historisk perspektiv.  

- Den tilegnede viden er formidlet under overholdelse af historiefagets konventioner, hvad angår henvisninger 
i form af noter, litteraturliste mv.  

 
Den mundtlige præsentation og eksamination:  

- Den studerende kan gøre rede for projektets konklusioner og sætte dem ind i en bredere historisk kontekst.  
- Den studerende kan formidle den tilegnede viden. 
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Modul 22: Introduktion til 
gymnasieundervisning 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

Titel, ECTS-angivelse 
 

Introduktion til gymnasieundervisning  

10 ECTS 

Placering  
 

Kandidatuddannelsen i historie 

9. semester 

Kursusansvarlig 
 
Lasse Taagaard Jensen 

Underviser 
 
Lasse Taagaard Jensen 

Undervisningssprog 
 
Dansk  

Mål 
 
Målet er at give den studerende teoretisk såvel som praktisk indsigt i historiedidaktiske problemstillinger 
knyttet til undervisning i gymnasieskolen.  
 

Læringsmål: 
Den studerende har efter at have gennemført modulet: 

- Viden om almen- og fagdidaktiske traditioner med dertil knyttede teorier, modeller og begreber, 
- Evne til at kunne analysere og vurdere andres undervisning ved hjælp af teorier, begreber og iagttagelser, 
- Evne til at kunne begrunde valg af metode og den praktiske tilrettelæggelse af det undervisningsforløb, den 

studerende selv holder. 

Undervisningens organisering 
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Undervisningen består af en kombination af seminarer med oplæg fra underviser og en praktikperiode. 

Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 
Modulet består af en kursusdel og en praktikdel på ca. 3 uger. Kursets teoretiske del giver en introduktion til 
almendidaktiske læringsteorier, historiedidaktik, samt en teoretisk indføring i opbygning af 
undervisningspraksis. Praktikdelen består i at iagttage og analysere undervisning i en gymnasieklasse, samt 
afholde selvstændig undervisning. 

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

Kurset vægter 10 ECTS = 270 timer. 

Konfrontationstimer: 28 timer. 

Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur  
 
- Kursuslitteraturen kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde hvor 

copyrightloven ikke tillader upload af artikler findes et link til AUB’s artikeldatabase, hvor I selv kan hente 
dem. 

Eksamen 
 
Prøveform:  

Modulet evalueres med en afsluttende opgave, som indeholder en didaktisk analyse og teoretiske refleksioner 
over egen undervisning inkl. en udspecificeret undervisningsplan for egen undervisning (15 sider) + en 
beskrivelse og analyse af observeret undervisning (5 sider). 

Bedømmelse: prøven bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. 

 

31/08 2019 
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