
Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense  
(grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. 
 

For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget §14 Informationssøgning og dokumentation: 
 
Reeksamen i næstfølgende eksamensterminer: 
 
Undervisningsdeltagelse: 
Prøveform: Ugeopgave 
Sideomfang pr. studerende: max. 7,5 sider 
vægtning: 2,5 ECTS 
Censur: Intern 
Bedømmelse: B/Ib 
 
Porteføljeevaluering: 
 
Valgfrihed mellem Porteføljeevaluering (som allerede beskrevet i studieordningen) og hjemmeopgave. 
 
Prøveform: Hjemmeopgave 
Varighed: 2 døgn 
vægtning: 2,5 ECTS 
Censur: Intern 
Bedømmelse: B/Ib 
 
For studerende påbegyndt 2010 og senere: 
 
Fagene der var beskrevet i §10 (analysestrategier 1) og §14 (Informationssøgning og dokumentation) integreres i et nyt fag, 

der beskrives i en ny §10. 
 



§ 10. Analysestrategier 1 og Historisk Informationssøgning (Historical Methods and Theory 1 and Historical 
Information) 

Den samlede prøve indgår i førsteårsprøven. Se afsnit C, Særlige definitioner og eksamensbestemmelser (i studieordningen). 
 
A. Introduktion til historisk kildekritik og informationssøgning 
 

a) Undervisningens omfang: ca. 20 timer (fordelt på holdundervisning og øvelser, kurset afvikles i de to første uger af efterårssemestret) 
 
 

b) Målbeskrivelse: 
Den studerende skal efter kurset 
- have et første, elementært indtryk af historisk kildekritik  
- have en første, elementær forståelse for kritisk informationssøgning 

 
c) Undervisningsfagets indhold: 

Kursets formål er at give den studerende en første introduktion til kildekritik med fokus på ophavsanalyse samt til en kritisk anvendelse 
af elektroniske hjælpemidler med henblik på besvarelse af historiske spørgsmål. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsform: Kurset afvikles som en blanding af holdundervisning og øvelser. 

 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Der læses i fællesskab udvalgte tekster, der udleveres ved kursets begyndelse. 

 
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 1. 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. 5 og 8. Af de faglige 
alle. 

 
g) Eksamensbestemmelser: Opgaven stilles af læreren.  

 
Prøveform:  individuel 3-dages opgave (72 timer)  



Sideomfang: max. 5 normalsider  
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået/ikke bestået 
Vægtning: 2 ECTS 
Evt. re-eksamen afholdes i forbindelse med studieugen. 

 
B . Analysestrategier 1 (Historical Methods and Theory 1) 
Prøven indgår i førsteårsprøven. Se afsnit C, Særlige definitioner og eksamensbestemmelser. 
 
a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 4 ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse:  

Den studerende skal efter endt kursus 
- have en grundlæggende forståelse for historie som videnskabelig disciplin med vægt på fagets fundamentale målsætninger og 

fremgangsmåder, 
- kunne læse og analysere faghistoriske tekster og være fortrolig med gængse argumentationsformer og -mønstre, 
- være bevidst om historikerens rolle i den videnskabelige produktionsproces samt om eget og andres genrevalg. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset giver en introduktion til historie som videnskabelig disciplin. Det koordineres med de øvrige udbudte 

discipliner i semestret, f.eks. i form af udveksling af materiale og arbejdsspørgsmål med Område 1-kurserne, Europa i Verden og Historisk 
Informationssøgning. Kurset tager udgangspunkt i forløbet i kurset Introduktion til historisk kildekritik og informationssøgning (§10A). 
Mindst en øvelsesopgave indgår i kurset. 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelser. 
 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser læreren, hvilket pensum der skal opgives. Omfang: ca. 500 sider. Den 

studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. 
  



f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 1. 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. 5 og 8. Af de faglige alle. 

 
g) Eksamensbestemmelser: Opgaven stilles af læreren.  
 

Prøveform:  individuel 3-dages opgave  
Sideomfang: max. 5 normalsider  
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået/ikke bestået 
Vægtning: 4 ECTS 

 
C. Historisk informationssøgning (Historical Documentation) 
 
a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 1. semester. Vægtning: 4 ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal efter endt kursus 

- have kendskab til centrale typer af hjælpemidler og informationsmateriale, trykte såvel som elektroniske, 
- være i stand til at vurdere problemstillinger og udforme rationelle litteratursøgestrategier til besvarelse heraf, 
- kunne forholde sig kritisk til egnetheden, brugbarheden og relevansen af trykte og elektroniske hjælpemidler samt til kvaliteten af 

de informationer, de måtte finde herigennem, 
- kunne udforme korrekte og konsekvente referencer til både trykt og elektronisk informationsmateriale, 

  
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset introducerer og træner den studerende i at finde, kombinere, vurdere og dokumentere relevant 

information. Det koordineres med de øvrige udbudte discipliner i semestret, f.eks. i form af udveksling af materiale og arbejdsspørgsmål med 
Analysestrategier 1 og Område 1-kurserne. Kurset tager udgangspunkt i forløbet i kurset Introduktion til historisk kildekritik og 
informationssøgning (§10). 

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen kan tilrettelægges som forelæsninger, instruktortimer eller en kombination heraf.  



 
e) Pensum: Den studerende skal have mulighed for at demonstrere sin evne til at løse mindre opgaver. Der indgives ikke petitum.  
 
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 1. 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. 1, 2, 8 og 9. Af de faglige alle. 

 
g) g)  Eksamensbestemmelser: Bunden hjemmeopgave, som stilles af læreren.  
  
 Prøveform: individuel 28-timers opgave 

Sideomfang pr. opgave: maks. 7,5 normalsider 
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 4 ECTS 
 

 



 

For studerende påbegyndt tilvalgsstudiet 2010 og senere 

(der refereres til studieordningen 2005 med senere rettelser, herunder rettelsesblad 2009) 

§ 22. Analysestrategier og historisk informationssøgning (Historical Methods and Documentation)  
 
a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer i 5. semester. Vægtning: 5 ECTS.  
 
b) Målbeskrivelse:  
Den studerende skal efter endt kursus  
– have en grundlæggende forståelse for historie som videnskabelig disciplin med vægt på fagets fundamentale målsætninger og fremgangsmåder,  
– kunne læse og analysere faghistoriske tekster og være fortrolig med gængse argumentationsformer og -mønstre,  
– være bevidst om historikerens rolle i den videnskabelige produktionsproces samt om eget og andres genrevalg,  
– være i stand til at opstille historiske problemstillinger og udforme rationelle søgestrategier til besvarelse heraf,  
– kunne forholde sig kritisk til egnetheden, brugbarheden og relevansen af trykte og elektroniske hjælpemidler samt til kvaliteten af de 

informationer, han/hun måtte finde herigennem,  
– kunne udforme korrekte og konsekvente referencer til både trykt og elektronisk informationsmateriale.  
 
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset introducerer til historiefaget og træner den studerende i at finde, kombinere, vurdere og dokumentere 

relevant information.  
 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisningen kan tilrettelægges som forelæsninger, instruktortimer eller en kombination heraf.  
 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser læreren, hvilket pensum der skal opgives. Omfang: ca. 500 sider. Den 

studerende eksamineres i det pensum, der er gældende for den eksamenstermin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. Den 
studerende skal i forløbet have mulighed for at demonstrere sin evne til at løse mindre opgaver.  

 



f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på bacheloruddannelsens 5. semester lægges der vægt 
på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen. Bedømmelsen gives i henhold til gradsopfyldelsen af 
målbeskrivelsen. Af de i § 2 nævnte intellektuelle og praktiske kompetencer vil kurset navnlig understøtte punkt nr. 1, 2, 8 og 9. Af de 
faglige alle.  

 
h) Eksamensbestemmelser: Opgaverne stilles af læreren 

A. prøve i analysestrategier 
Prøveform: individuel 2-dages opgave 
Sideomfang: max. 7,5 normalsider 
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået/ikke bestået 
Vægtning: 2,5 ECTS 

 
B. prøve i historisk informationssøgning 
Prøveform: 28-timers opgave 
Sideomfang: max. 7,5 sider 
Censur: intern 
Bedømmelse: bestået/ikke bestået 
Vægtning: 2,5 ECTS 

 
 
 
Godkendt af Studienævn for Historie den 19. marts 2010.  

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 6. juli 2010.  

Rettelsesbladet træder i kraft 1. september 2010 og gælder for de studerende, der optages på studiet fra dette tidspunkt. 



B. Forløbsmodeller og eksamensoversigter 

 
§ 6. Forløbsmodel, Historie som centralt fag (135 ECTS) 
 

Undervisningsfag Undervisningens placering og timetal 
Eksamens

- 
placering 

ECTS-vægt 

Fagets titel 
Disciplinansvarligt 

institut 
Beskrevet i 

§ 
1. 

semester 
2.  

semester 

3.  
semester

* 

4. 
semester 

5. 
semester 

6. 
semester Semester  

Analysestrategier 1 og Historisk 
Informationssøgning 

IHKS 10 2+2**      1. 10 

Europa i verden 1 IHKS 13 4      1. 10 

Område 1 IHKS 15 3      1. 10 

Analysestrategier 2 IHKS 11  2+1     2. 10 

Videnskabsteori 1 IHKS 16  2 (i 6 uger)     2. 5 

Europa i verden 2 IHKS 13  4     2. 10 

Videnskabsteori 2 IHKS 17  2     2. 5 

Analysestrategier 3 IHKS 12   2    3. 5 

Område 2 IHKS 15   3    3. 10 

Område 3 IHKS 15   3    3. 10 

Historiebrug og historieformidling IHKS 18   2    3. 5 

Område 4 IHKS 15    3   4. 10 

Historie og samfundsvidenskab IHKS 19    3   4. 10 

Seminar IHKS 20    2   4. 10 

Bachelorprojekt IHKS 21     Ind. vejl.  5. 15 
 
*) Udlandsophold. Hvis der planlægges udlandsophold, lader det sig bedst gøre i 3. semester. Det anbefales dog at vente til kandidatuddannelsen. 
**) Disse er instruktortimer. 

+1 angiver instruktortimer. 



§ 7. Eksamensoversigt, Historie som centralt fag (135 ECTS) 
 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Analysestrategier 1 og historisk 
informationssøgning* 
A. Introduktion til historisk 
kildekritik og informationssøgning 
B. Analysestrategier 1 
C. Historisk Informationssøgning 

 
 
 

3-dages opgave 
3-dages opgave 
1-dags opgave 

 
 
 
I 
I 
I 

 
 
 

72 timer 
72 timer 
28 timer 

 
 
 

B/IB 
B/IB 
B/IB 

 
 
 

2 
4 
4 

10 

Analysestrategier 2* 2-dages opgave E 48 timer 7-trinsskalaen 10 11 

Analysestrategier 3 3-dages opgave I 72 timer B/IB 5 12 

Europa i verden 1* M I 1 time 7-trinsskalaen 10 13 

Europa i verden 2* M I 1 time 7-trinsskalaen 10 13 

Område 1 M I 1 time 7-trinsskalaen 10 15 

Område 2 M/H E 1 time/1 uge 7-trinsskalaen 10 15 

Område 3 M/H E 1 time/1 uge 7-trinsskalaen 10 15 

Område 4 M/H E 1 time/1 uge 7-trinsskalaen 10 15 

Videnskabsteori 1* S I 3 timer B/IB 5 16 

Videnskabsteori 2* ugeopgave I 1 uge 7-trinsskalaen 5 17 

Historiebrug og historieformidling 3-dages opgave I 72 timer B/IB 5 18 

Historie og samfundsvidenskab ugeopgave I 1 uge 7-trinsskalaen 10 19 

Seminar Porteføljevurdering ÷  B/IB 10 20 

Bachelorprojekt H E  7-trinsskalaen 15 21 

ECTS i alt     135  

 
*) indgår i førsteårsprøven.  
 
H= Hjemmeopgave E= Ekstern censur B= Bestået 
M= Mundtlig I= Intern censur IB= Ikke bestået 



 

§ 8. Forløbsmodel, Historie som tilvalg (45 ECTS) 
 

Undervisningsfag Undervisningens placering og timetal 
Eksamens-
placering 

ECTS-
vægt 

Fagets titel 
Disciplinansvarligt 

institut 
Beskrevet i § 5. semester 6. semester Semester  

Europa i verden 1 IHKS 13 4  5. 10 
Analysestrategier og 
historisk 
informationssøgning 

IHKS 22 2  5. 5 

Europa i verden 2 IHKS 13  4 6. 10 
Analysestrategier 2 IHKS 11  2+1 6. 10 
Område 4 IHKS 15  3 6. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 9. Eksamensoversigt, Historie som tilvalg (45 ECTS) 
 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Fagets titel Prøveform Censur Prøvens varighed Vurdering ECTS-vægt Beskrevet i § 

Europa i verden 1 M I 1 time 7-trinsskalaen 10 13 
Analysestrategier og 
historisk 
informationssøgning A 

2-dages opgave I 48 timer B/IB 2,5 22 

Analysestrategier og 
historisk 
informationssøgning B 

1-dags opgave I 28 timer B/IB 2,5 22 

Europa i verden 2 M I 1 time 7-trinsskalaen 10 13 
Analysestrategier 2 2-dages opgave E 48 timer 7-trinsskalaen 10 11 
Område 4 M/H E 1 time/1 uge 7-trinsskalaen 10 15 
ECTS i alt     45  

 
H= Hjemmeopgave E= Ekstern censur B= Bestået 
M= Mundtlig I= Intern censur IB= Ikke bestået 
S= Skriftlig 

 
 


