
Rettelsesblad til 
Studieordning for bacheloruddannelsen i historie 2014 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1. februar 2014 og senere 
 
 
 
§ 11. Metode 2 – Problemstillinger, kilder samt teori- og begrebsrammer 
(Historical Methods and Theory 2) 
 
a) Undervisningens omfang: 2 ugentlige timer samt en øvelsestime i 2. semester. Vægtning: 5 

ECTS. 
 
b) Målbeskrivelse:  
 Den studerende skal efter endt kursus 

- have en teoretisk forståelse af forskellige typer historiske spørgsmål, og deres 
konsekvenser for valg og anvendelse af kildemateriale samt af teori og begrebsramme 

– kunne anvende historisk kildekritik i besvarelsen af konkrete problemstillinger, og 
kunne argumentere for det hensigtsmæssige ved valget af en kildekritisk analysestrategi 

– kunne anvende mindst to yderligere analysestrategier med afsæt for eksempel i 
samfundsteoretiske tilgange, begrebshistorie eller fortællingsteori, og kunne 
argumentere for det hensigtsmæssige ved valget. Den ene af disse analysestrategier skal 
eksplicit lægge op til spørgsmål der fokuserer på, hvordan fortiden fremstilles. 

 
c) Undervisningsfagets indhold: Kurset præsenterer en række metoder og analyseredskaber i 

henhold til målbeskrivelsen og træner den studerende i anvendelsen af dem. Min. to 
øvelsesopgaver indgår i kurset, heraf er løsningen af den ene obligatorisk.  

 
d) Undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger og øvelser. 
 
e) Pensum: Der indgives ikke petitum. Ved kursets begyndelse oplyser underviseren, hvilket 

pensum der skal opgives. Omfang: 700-800 sider. Den studerende eksamineres i det pensum, 
der er gældende for den eksamens termin, hvori den studerende tilmelder sig eksamen. 

  
f) Bedømmelseskriterier: Under hensyntagen til den skriftlige eksamensform og niveauet på 

bacheloruddannelsens 2. 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, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 og 15. Af de fagspecifikke A1, A2, B4, B5, C7. 

 
 
 



g) Eksamensbestemmelser: Opgaven stilles af underviseren.  
Prøveform: individuel skriveøvelse 
Censur: intern prøve med en eksaminator 
Bedømmelse: Godkendt/ikke godkendt 
Vægtning: 0 ECTS 
 
Godkendelse af skriveøvelsen er en forudsætning for at gå til den afsluttende prøve. 

 
Prøveform: individuel hjemmeopgave 

 Varighed: 72 timer 
Sideomfang pr. opgave: max. 10 sider 
Censur: ekstern prøve 
Bedømmelse: 7-trinsskalaen 
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 og den 6. 
maj 2015.  
 
 
 
 


