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Velkommen til 1. semester på Historiestudiet! 
 
Hjerteligt velkommen på dit nye studium. I denne semesterbeskrivelse finder du in-
formationer om de kurser, som du skal have på dit første semester, og om gruppe-
dannelse, eksamen og meget mere. Har du spørgsmål, er du altid meget velkommen 
til at spørge din underviser, din koordinator for 1. semester Iben Fonnesberg-
Schmidt (ifs@dps.aau.dk) eller studievejleder Camilla Bøgeskov (hist-studie-
vejl@cgs.aau.dk). Du kan også spørge studiesekretær Betinna Olesen 
(bo@id.aau.dk), som har kontor på Fibigerstræde 5, lokale 36 eller studienævnsse-
kretær Susanne Byrresen (byrresen@id.aau.dk). 
 
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 Studie-
rum 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 kur-
susgangene 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 histo-
riestuderende vil få en introduktion til Moodle som del af introduktionen til studiet. 
 
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, regi-
strere telefonnummer og e-mailadresse. Du kan finde STADS her: http://www.stu-
derende.stads.aau.dk/  
 
 
 
Studieordningen 

http://www.studerende.aau.dk/it/studerende/
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Efterårssemesteret udgør 1. semester af bacheloruddannelsen i historie, og dets ind-
hold er fastsat i studieordningen. Du kan finde studieordningen for 1. semester på 
Moodle under ’Studierum for Historie’. 

 

 
 
Studieaktivitetsmodellen illustrerer hvilke aktiviteter, der er forbundet med et studium på Aal-

borg Universitet. Formålet med modellen er at synliggøre aktiviteter, som ikke nødvendigvis 

fremgår af skemaer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Introduktion til Historiestudiet 
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Der er to eksaminer på 1. semester: 

 En skriftlig 48-timers hjemmeopgave i Modul 1 (Oversigtsforløb i globaliserin-
gens historie) med besvarelse af et spørgsmål, som eksaminator har formule-
ret. 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 indivi-
duelt; 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 histo-
rien) 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 for-
berede 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 projekt-
skrivningen. Der vil også blive afholdt et statusseminar, hvor grupperne fremlægger 
problemformuleringer m.v. for hinanden. 

 
 
 
 
 
 

Semesterbeskrivelse for 1. semester. Efteråret 2020 
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Oplysninger om semesteret  
Institut: Institut for Politik og Samfund 
Studienævn: Historie 
Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet (sep-
tember 2020). 

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 kulturmø-
der, 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 fore-
læseren 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 ud-
gangspunkt 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  9 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 om-
råde inden for temaet. Undervisningen vil blive fulgt op af problemorienteret projektarbejde og vejledning. Pen-
sum 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 stude-
rende 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 forelæs-
ninger og workshops, som sigter mod at træne den studerende i at opbygge og formidle et historieprojekt. Modu-
let bestås ved aktiv deltagelse.  

 

Pensum kan købes hos Factum Books. Nogle tekster vil skulle downloades fra Moodle. Se nærmere information 
på Moodle under det enkelte modul. 
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Semesterkoordinator og sekretariatsdækning  

Undervisere: 
Modul 1: Carsten Hjort Lange (lange@cgs.aau.dk), Johan L. Heinsen (heinsen@dps.aau.dk), Martin Ottovay Jør-

gensen (moj@dps.aau.dk) og Aske Laursen Brock (brock@dps.aau.dk). 

 
Modul 2: Torben Kjersgaard Nielsen (tkn@cgs.aau.dk), Poul Duedahl (duedahl@cgs.aau.dk), Maria Simonsen                    
(simonsen@dps.aau.dk) og  Aske Laursen Brock (brock@dps.aau.dk). 

Modul 3: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk) og Iben Fonnesberg-Schmidt (ifs@dps.aau.dk). 

Modul 4: Marianne Paasch (paasch@cgs.aau.dk), Johan Heinsen (heinsen@cgs.aau.dk) og Iben Fonnesberg-
Schmidt (ifs@dps.aau.dk). 

 

 

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

Studiesekretær: Betinna Olesen (bo@id.aau.dk) 

 

mailto:lange@cgs.aau.dk)
mailto:heinsen@dps.aau.dk)
mailto:moj@dps.aau.dk)
mailto:brock@dps.aau.dk
mailto:tkn@cgs.aau.dk
mailto:duedahl@cgs.aau.dk
mailto:simonsen@dps.aau.dk
mailto:brock@dps.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:ifs@dps.aau.dk
mailto:paasch@cgs.aau.dk
mailto:ifs@dps.aau.dk
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Modul 1: Oversigtsforløb i globaliserin-
gens historie 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 

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

Placering  
 
Historie  
 
1. semester 

Kursusansvarlig 
 
Bachelorkoordinator Johan L. Heinsen 

Undervisere 
 
Carsten Hjort Lange  
Johan Lund Heinsen 
Martin Ottovay Jørgensen 
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 vel-

struktureret 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. 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:  
Kurset afsluttes med en individuel, bunden, skriftlig 48-timers hjemmeopgave med besvarelse af et af eksami-
nator 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 mel-

lem 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 glo-

baliseringens 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 
 
Iben Fonnesberg-Schmidt 

Undervisere 
 
Torben Kjersgaard Nielsen 
Maria Simonsen 
Aske Laursen Brock 
Poul Duedahl 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

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 bely-
ser 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 kursusgange, 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 på-
virkning, der fører til historisk forandring. Gennem undervisningen gives der en fælles introduktion til begre-
berne 'kultur' og 'kulturmøder' samt eksempler på en række kulturmøder i tiden fra antikken til i dag. Undervis-
ningsforløbet vil således introducere en række samfundsformationer, der er forskellige i tid og rum fra vores nu-
tidige, 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 under-
viser sit projekt, og her vil gruppen kunne trække på indsigter fra Modul 3 og 4 om hhv. arbejdsproces, udform-
ning 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 kan downloades under de enkelte kursus-
gange på Moodle. I de tilfælde, hvor copyrightloven ikke tillader upload af artikler, findes et link til AUB’s artikel-
database, 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 præ-
station. 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 stude-
rende og 50 normalsider for 4 studerende. Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 stude-
rende, 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 udgangs-
punkt i et eller flere historiske kulturmøder. 

- Analysen inddrager den relevante historiske kontekst, den relevante faglitteratur er fundet, og den stu-
derende 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 meto-
der, forskellige måder at strukturere historiske fremstillinger og tolke kildemateriale på. 

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

- 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 kultur-
møder.  

- 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 no-

ter 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 kon-
tekst.  

- 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 samar-

bejde med andre.  
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Modul 3: Introduktion til problem- 
orienteret 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 

Undervisningssprog 
 
Dansk 

Mål 
 
Målet er, at den studerende opnår grundlæggende viden om dokumentation og afgrænsning af en videnskabe-
lig 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, doku-
menterer 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 spørgs-
mål, som jeres projektarbejde og projektrapport centrerer sig om. Kurset vil derfor vise, hvordan man kon-
struerer, dokumenterer og afgrænser en problemformulering, og I vil blive præsenteret for en række forskel-
lige 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. 

Supplerende litteratur findes i Moodle under hver kursusgang. 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. 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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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 
Iben Fonnesberg-Schmidt  
Johan L. Heinsen 

Underviser 
 
Marianne Paasch 
Iben Fonnesberg-Schmidt  
Johan L. 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 work-
shops.  
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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 pro-
jektarbejde, 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 kan downloades under de enkelte kursusgange på Moodle. I de tilfælde, hvor copyrightlo-
ven 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. 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. 

 

Modul 20: Historisk teori og metode for 
sidefagsstuderende 

Kursus beskrivelse (Læringsmål, Indhold, Eksamen mv.) 
 Titel, ECTS-angivelse  
 Modul 20 
 Historisk teori og metode for sidefagsstuderende 
 10 ECTS  

 Placering  
 BA-uddannelse i historie 
 1. Semester sidefag (jf. studieordning 2017) 

 Kursusansvarlig 
 Lars Andersen ( la@dps.aau.dk )  

 Underviser 
 Do. 

  
 Undervisningssprog 

mailto:la@dps.aau.dk
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 Dansk 

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

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

 Fagindhold og sammenhæng med øvrige moduler/semestre  
 Undervisningen i dette forløb består af 9 seminarer af 4 timers varighed. Seminarerne indeholder oplæg fra un-
derviserne, der introducerer centrale redskaber til brug i kildeanalyse, men seminarerne vil også indeholde min-
dre øvelser eller diskussioner i grupper. Undervisningen varetages af Lars Andersen. Pensum er på ca. 500 sider. 
Et vigtigt element i dette modul er skriftlige øvelsesopgaver. De studerende udarbejder i løbet af semesteret 2 
skriftlige øvelsesopgaver, gerne i grupper. Øvelserne vil involvere konkret arbejde med kilder. Disse øvelser skal 
træne den studerende i at anvende de introducerede metodiske greb. Desuden skal øvelserne træne den stude-
rende i en stringent skriftlig formidling. De studerende modtager individuel skriftlig feedback på øvelsesopga-
verne, der desuden gennemgås på plenum. Besvarelsernes omfang er på ca. 10 sider pr. øvelse. Kurset afsluttes 
med en skriftlig ugeprøve af samme omfang og karakter. Denne bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 Omfang og forventet arbejdsindsats (1 ECTS svarer til 27 arbejdstimer for  
den studerende) 
 10 ECTS = i alt 270 timer for hele modulet 
 Konfrontationstimer: 36 timer 
 Læsning forud for kursusgangene: 114 timer 
 Øvelsesarbejde: 50 timer (fx forberedelse til øvelser, afleveringsopgaver, portfolioopgaver) 
 Eksamen (forberedelse og deltagelse): 70 timer 

 Angivelse af anvendt og anbefalet litteratur 
 Se de enkelte kursusgange 

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

 Opgavens omfang: Max 10 normalsider. 

 Bedømmelse: Ekstern censur. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen 

 
 
 

 
Rigtig god fornøjelse med studiet  

 


