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§ 17. Historiebrug og historieformidling (The Application and Communication of History) 
 
a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 3. semester. Vægtning: 5 ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal efter endt kursus 

- være bevidst om, hvordan fortiden overordnet altid indgår i givne samfunds måde at 
forstå sig selv på, 

- i konkrete tilfælde at kunne analysere, hvilke funktioner fortiden tillægges og hvilke 
interesser, der måtte være på spil, 

- på elementært niveau kunne løse mundtlige eller skriftlige formidlingsopgaver inden 
for et afgrænset felt, 

- demonstrere viden om den særlige rolle som faghistorikeren spiller og har spillet i 
formidlingsmæssig henseende. 

   
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset er bevidst tillagt en åben indholdsbeskrivelse for at give 

bredest mulighed for at kunne løse opgaver af både teoretisk og praktisk art. Det vil kunne ske 
ved at inddrage brugen af fortiden, som den har fundet sted og stadig finder sted i f.eks. 
undervisning, på museer, i fiktion og i erindringskultur. Hvis et praktisk projektforløb kan 
opfylde målbeskrivelsens indhold, vil et sådant også kunne forekomme. En eller flere 
øvelsesopgaver indgår i kurset. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger, seminarorienteret undervisning, øvelser eller 

i projektform. 
 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser læreren, hvilket pensum, 

der skal opgives. Omfang: ca. 500 sider. 
 
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 

bacheloruddannelsens 3. semester lægges der vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation 
lever op til målbeskrivelsen. Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen. 
Af de i § 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kurset navnlig understøtte punkt 
nr. 6 og 8. Af de faglige alle. 

 



g) Eksamensbestemmelser: Kurset afsluttes med en hjemmeopgave, som stilles af underviseren 
eller af et undervisningsbaseret projektforløb, der afsluttes med en individuel rapport. 
Underviseren meddeler ved undervisningens begyndelse den valgte form. 

  
 Prøveform: individuel bunden hjemmeopgave eller projektrapport 
 Varighed: 72 timer (ved hjemmeopgaven) 
 Sideomfang pr. opgave: max. 10 sider 

Censur: intern prøve med to eksaminatorer 
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 5 ECTS 

 
Rettelser er godkendt af Studienævnet for Historie, Klassiske studier og Marinarkæologi den 30. 
oktober 2014.  
Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 17. november 2014.  
 


