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Vigtig information ang. undervisningstilmeldingen 

Til alle kommende tilvalgsstuderende på Historie, 

I perioden 10.-15. august har du på selvbetjeningen mulighed for at prioritere hvilket 
hold nr. du ønsker at være på, hhv. hold 1, hold 2, hold 3 eller hold 4. Det vil fremstå 
som om at det drejer sig om faget Kildekritisk metode, men da holdsammensætningen 
for dette fag også er basis for holdsammensætningen for en række andre fag skal du 
være bevidst om dette når du prioriterer.  
 
Samtidig har din prioritering også betydning for hvilke historiske emner du kommer 
til at beskæftige dig med på 2. semester af BA-TV og 1. semester af KA-TV.  
 
Læs derfor det følgende grundigt, og kontakt studievejledningen (ctrl + klik) hvis det 
giver anledning til spørgsmål.  
 
Bachelor-tilvalg, 2020-studieordning, ctrl + klik her for fuld studieordning 

Efterår 2021 Kildekritisk metode  
10 ECTS 

VHDH 1  
5 ECTS 

 

Forår 2022 VHDH 2  
10 ECTS 

Bredt emne  
10 ECTS 

Kildeintroducerende emne  
10 ECTS 

 
Kandidat-tilvalg, 2019-studieordning, ctrl + klik her for fuld studieordning 

Efterår 2022 Kildenært emne  
15 ECTS 

Teoriorienteret metode  
15 ECTS 

Forår 2023 Historieteori  
5 ECTS 

Historiebrug  
10 ECTS 

 

 
Først og fremmest bør man være forberedt på at det af hensyn til holdstørrelse ikke 
kan garanteres at du får dine prioriteter opfyldt. Vælger man at undlade at prioritere 
inden for tidsfristen vil du blot blive placeret på et hold. 
 
Mens undervisningen i Kildekritisk metode er ens for alle hold, er undervisningen i 
Kildeintroducerende emne (2. semester) forskellig pga. forskellige emner. Det betyder 
at din prioritering af hold for Kildekritisk metode har betydning for hvilket emne du 
vil blive undervist i på 2. semester i faget Kildeintroducerende emne. Desuden er faget 
Kildenært emne, som ligger på 1. semester af kandidattilvalget, i direkte forlængelse af 
det Kildeintroducerende emne (dvs. det er det samme historiske emne).  
 
Bredt emne, som også ligger på 2. semester ligesom Kildeintroducerende emne, er det 
eneste fag på BA-TV som ikke er samlæst med BA-studerende. Bredt emne faget vil 
formentlig til foråret 2023 være inden for kategorien ældre historie (før 1750). Denne 
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oplysning kan du med fordel tage med i dine overvejelser før du prioriterer dine hold-
ønsker.  
 
Herunder kan du se hvilke historiske emner der knytter sig til de fire hold, for faget 
Kildeintroducerende emne i foråret og efterfølgende Kildenært emne i efteråret 2023.  

 Foråret 2023 / efteråret 2023 
 Kildeintroducerende emne / kildenært emne 
Hold 1 Bertel Nygaard ”Pop og samfund” 

 
Dyrkelsen af filmstjerner, musikidoler, sports-ikoner og influencers har 
leveret mønstre for, hvordan vi former vores liv og verden. Relationer 
mellem fornuft og følelser, sind og krop samt mellem forskellige sam-
fundsklasser, køn og racer er blevet forhandlet gennem ugeblade, roma-
ner, teaterrevyer, film, serier, sociale medier og populære musikgenrer 
som jazz, blues, rock og hiphop. Kort fortalt har populærkulturen – mar-
kedet af kultur for de mange, snarere end for den lille elite – afgørende 
betydning for, hvordan vi forstår og lever vores liv. 
Vores forståelser af populærkulturen er imidlertid ofte meget snævert 
knyttet til dens nutidige former eller i bedste fald til perioden siden An-
den Verdenskrig. I dette kursus skal vi spore populærkulturens former, 
mekanismer og rødder længere tilbage for at se på skiftende udformnin-
ger af populærkultur siden begyndelsen af 1800-tallet. Det giver mulig-
hed for at arbejde med vidt forskellige typer af kildemateriale ud fra 
øjenåbnende tilgange. Derigennem kan vi blive klogere på os selv, vores 
verden og dens historie – og så kan det ovenikøbet være sjovt. 
 

Hold 2 Charlotte Appel ”Reformation og dens lange virkningshistorie. 
Danmark ca. 1500-1600” 
 
Reformationen i 1530’erne er en af danmarkshistoriens mest skelsæt-
tende begivenheder. Kongen blev kirkens overhoved med øverste ansvar 
for en række samfundsområder som undervisning og fattigforsorg. Præ-
sterne var nu embedsmænd og skulle ikke længere orientere sig mod 
Rom, men mod Wittenberg og København. Mange ting skulle foregå an-
derledes i kirken, og mennesker skulle tænke på nye måder om Gud og 
djævel, himmel og helvede end de havde gjort før – i hvert fald hvis det 
stod til den nye kirkeledelse. Men det var ikke alt, der gik som præsten 
prædikede, og store kontinuiteter gør sig gældende fra senmiddelalderen 
og århundreder frem. Reformationens virkninger var komplekse, og ’den 
lutherske arv’ var konstant til forhandling. 
På dette kursus skaber vi først et overblik over reformationen som begi-
venhed og nogle af de mest markante forandringer i samfund og kultur, 
samtidig med at vi diskuterer centrale begreber, tolkninger og teorier i 
reformations-forskningen. Dernæst tager vi fat på nogle centrale emner 
og dertilhørende kilder, bl.a. forholdet mellem kirke og kongemagt; sog-
nepræsternes rolle; adelen som luthersk øvrighed; regulering af ægte-
skab og sex; trolddomsprocesser; bogtryk og censur; læsefærdighed og 
skolegang; fattigforsorg, fromme stiftelser – og tidsrummets magisk-re-
ligiøse forestillingsverden. Hovedvægten ligger dette semester på perio-
den 1530-1660, men med linjer frem mod 1700-tallets slutning. 
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Vi kommer til at arbejde med en mangfoldighed af samtidige kilder: 
Love og forordninger; salmer og opbyggelseslitteratur, kirkebygninger og 
kalkmalerier, visitatsberetninger og kirkebøger, retsdokumenter og 
regnskaber, skoleprotokoller og skillingsviser; malerier og tegninger og 
meget, meget mere, der kan bringe os tæt på det tidlig-moderne samfund 
og dets mennesker. 
 

Hold 3 Claus Møller Jørgensen ”Danmarks historie 1870-1920: Mo-
derne gennembrud” 

Perioden efter 1870 er de politiske og sociale bevægelsers tid. Arbejder-, 
kvinde- og afholdsbevægelsen i byerne; grundtvigianisme, højskole- og 
andelsbevægelse på landet. Det er forandringens tid med gennembrud, 
opbrud, modernitet. Nye måder at tænke politisk medborgerskab og de-
mokrati i de politiske modsætningers tid med forfatningskamp og mas-
sepolitik. Et klassesamfunds fremvækst med dobbeltheden af økonomisk 
og social fremgang og social nød og udstødelse i by og på land. Globalise-
ringen første fase sætter sig spor i det danske, mens det danske sætter 
sig spor i det kolonirige, hvis skæbne i forskelligt omfang er knyttet til 
den danske stat. Også som forskningsfelt er der tale om dynamik, og 
dette kursus vil lukrere på de nyeste bidrag til indsigt i tidens mangesi-
dede historie. Emner vil være demokratiseringsproces og forfatnings-
kamp i og uden for Rigsdagen, sociale bevægelser, seksualitet og natio-
nalitet og emner vi finder ud af, vi gerne vil vide noget om. 

 
Hold 4 Bjørn Poulsen: ”Højmiddelalderens Norden: kirke og vækst. 

Skabelsen af et nyt samfund” 
 
 
Dette kursus skal på europæisk baggrund behandle middelalderens nor-
diske samfund i tiden 1000-1250, højmiddelalderen. I fokus står det 
danske samfund, men også det norske. Her blev kongen og kirken i peri-
oden stærkere og stærkere, men også andre elitegrupper var bestemt vig-
tige i magtspillet. I den forbindelse er de urolige tider med flere stri-
dende konger i 1100-tallet centrale, da de uden tvivl var med til at accele-
rere udviklingen. Blodgildet i Roskilde i 1157, hvor den dansk kong Knud 
fik kløvet sit hoved, er blot et eksempel! Samtidig med behandlinger og 
kilder til udviklingen i magtstrukturerne skal der i kurset læses om ti-
dens store økonomiske boom og gennemgribende sociale ændringer. 
Som kilderne viser, fremkom et nyt samfund med et militært aristokrati, 
nemlig riddere, og med byer og borgere. Væksten kom også til udtryk i 
kristendommens manifestationer: de rige klostre og kirker – og de første 
danmarkshistorier.   
 

 
 
 
 
 


