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Historie 
Vil du afdække, hvordan fortidens erfaringer kan 
spores i nutidens samfund – og dermed bidrage til 
at skabe nye perspektiver for fremtiden?  
På kandidatuddannelsen i Historie giver vi dig 
værktøjer til at analysere og forstå, hvad fortiden 
betyder for vores nutidige og fremtidige samfund.

Alt i samtiden trækker på 
mennesker og samfund, der 
kom før os. På kandidatud-
dannelsen i Historie lærer 
du at analysere og formidle 
fortidens erfaringer og der-
med vise nye perspektiver og 
handlemuligheder i den tid, 
vi lever i nu.

Faglig profil 

Mange søger svar på tidens store spørgsmål, 
men vi lærer dig at gå et spadestik dybere 
og spørge, hvordan og hvorfor netop dette 
spørgsmål er blevet vigtigt nu. Hvad skete der 
i fortiden, og hvordan bruges de historiske 
erfaringer i levende mennesker og samfunds 
fortællinger om sig selv? 

Historie er alt det, der skete før i dag, fra 
vikinger og verdenskrige til velfærdsstat og 
hverdagsliv, og al denne fortid er til stede og 
virker i os nu og her, lokalt og globalt. På den 
måde er historie det mest tværvidenskabelige 
fag, der findes. Du lærer at inddrage viden og 
analytiske perspektiver fra en bred vifte af 
kultur- og samfundsvidenskaber, understøttet 
af de klassiske historiefaglige metoder. Du 
skal arbejde med arkivsøgninger, kildema-
terialer og forskningslitteratur, og du får 
mulighed for at dykke ned specifikke histo-
riske emner, teorier, problemkomplekser og 
forskningsfelter i løbet af studiet. Vi arbejder 
altid problemorienteret, og du har stor frihed 
til at selv at vælge dine projekter og dermed 
skabe din egen profil som historiker. 
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I vores analyser har vi fokus 
på, hvorfor og hvordan sam-
fund og kulturer forandrer sig 
over tid, og hvordan fortiden 
bliver en erindringspolitisk 
kampplads. Hvem bestemmer, 
hvad der huskes og glemmes, 
og hvad vi skal lære af det 
skete? Vi beskæftiger os med 
alt fra historiske referencer i 
krigspropaganda til spørgs-
mål om historisk autenticitet 
på film og museer, og vi lærer 
dig at formidle fortidens 
fascinerende fremmedhed og 
dermed vise nye perspektiver 
for fremtiden. 

Som del af studiet vil du have 
et semester i fællesskab med 
studerende fra Dansk samt 
Filosofi og Videnskabsteori. 
På tværs af de tre fag vil I ar-
bejde sammen om at udforske 
humanistiske perspektiver på 
samfund, kultur, erhverv og 
digitalisering. Det sker bl.a. 
gennem projektarbejde, hvor 
I skal inddrage eller samar-
bejde med en ekstern aktør 
som fx en privat eller offentlig 
organisation, forening eller 
borgergruppe. 

Du kan også vælge at 
gennemføre en praktik hos 
en af vores mange samar-
bejdspartnere på fx museer, 
biblioteker og virksomheder, 
hvor der er brug for dine kom-
petencer – eller du kan finde 
dit eget praktiksted. 

Din hverdag på studiet  

Vores studiemiljø er befolket af mennesker, der er gode 
til at undre sig. Interesserne spænder vidt blandt både 
studerende og forskere – fra krigshistorie til kulturhistorie 
og alt ind i mellem – men vi er fælles om en passion for 
historien som en prisme, der kan kaste lys på nye aspek-
ter af vores samtid. 

Du vil møde aktive og engagerede undervisere, der 
holder af at lære fra sig og som gerne deltager i den 
offentlige debat om deres fagområder. Undervisningen 
foregår på små hold, så vi kender alle hinanden godt og 
mødes også i fx debat- eller filmklubber, arrangeret af de 
studerende. Du kan også træne dine formidlingsmuskler 
ved at producere indhold til vores egen YouTube-kanal, 
Historiekanalen, hvor studerende fortæller om projekter 
og ny forskning. Kort sagt: Er du nysgerrig, engageret og 
kan lide at læse og formidle, vil du trives på Historie.
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Eksempel på et studieforløb

! Bemærk, at ovenstående er et eksempel på et anbefalet studieforløb. Kurser, projekter, praktik 
og meritgivende udenlandsophold kan variere for den individuelle studerendes studieforløb.

1. år 2. år

1. SEMESTER 2. SEMESTER 3. SEMESTER 4. SEMESTER

Historisk kontinuitet 
og forandring

[Kursus]

10 ECTS

Humanistisk  
laboratorium

[Kursus]

10 ECTS

Historisk teori og 
historiografi

[Kursus]

10 ECTS

Speciale
30 ECTS

Aktuel  
historieforskning

[Valgkursus]

5 ECTS

Digital kultur
 

[Kursus]

5 ECTS

Forsknings- og  
vidensfeltanalyse

[Valgkursus]

5 ECTS

Metode og empiri  

[Projekt]

15 ECTS

Humaniora i  
samfundet

[Projekt]

15 ECTS

Teori og historiografi
[Projekt]

15 ECTS 
 

eller 
 

Projektorienteret 
praktikforløb

[Praktik]

15 ECTS
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1. 
SEMESTER

2. 
SEMESTER

3. 
SEMESTER

4. 
SEMESTER

På uddannelsens 
første semester bli-
ver du fortrolig med 
grundlæggende 
historiefaglige ar-
bejds- og tænkemå-
der: Hvordan formu-
lerer jeg et relevant 
historisk spørgsmål? 
Hvor og hvordan 
finder jeg kilderne, 
hvordan analyserer 
jeg dem med brug af 
kildekritisk metode, 
og hvordan formidler 
jeg mine fund og 
resultater? På dette 
semester tilegner du 
dig derudover viden 
om historiens lange 
linjer og arbejder 
med spørgsmål om, 
hvad der skaber 
historisk forandring 
og om fortiden som 
et erindringspolitisk 
kampfelt.

På andet semester 
læser du og dine 
medstuderende fra 
Historie sammen 
med studerende fra 
Dansk og Filosofi 
& Videnskabsteori. 
Her udvikler du dine 
evner til at arbejde 
problemorienteret 
på tværs af faggræn-
ser og tænke historie 
i sammenhæng med 
litteratur, sprog, 
videnskabsteori og 
filosofi. Målet er at 
tage humaniora ud 
af elfenbenstårnet 
og udforske, hvordan 
kulturvidenskabeli-
ge perspektiver kan 
kvalificere sam-
fundsmæssig debat 
og problemløsning, 
fx omkring digitali-
sering, og hvordan 
humanistiske kom-
petencer kan bruges 
i konkret samarbejde 
med virksomheder, 
organisationer og 
andre aktører uden 
for universitetet.

På tredje semester 
bliver du klogere på 
de mere teoretiske 
sider af det histo-
riske håndværk. I 
projektarbejdet 
såvel som på kur-
sussiden lærer du 
om de samfunds- og 
kulturvidenskabelige 
teorier, historikerne 
anvender, og du træ-
nes i at bruge teori i 
dine egne historiske 
undersøgelser. Som 
forberedelse til spe-
cialet får du samti-
dig mulighed for at 
lære at afdække og 
beskrive et bredere 
forsknings- eller 
vidensfelt. På tredje 
semester kan du 
også vælge at kom-
me på udveksling 
eller tage i praktik, fx 
på et af de museer, 
arkiver, forlag eller 
historiske festivaller, 
vi har samarbejdsaf-
taler med.

På fjerde og sidste 
semester skriver 
du speciale. Over 
et fuldt semester 
arbejder du under 
vejledning med at 
analysere og bear-
bejde et større selv-
valgt problem inden 
for det historiefag-
lige felt. I specialet 
kan du således gå i 
dybden med akkurat 
det, der interesserer 
dig mest, og som du 
måske tænker du 
gerne vil arbejde 
professionelt med 
efter studierne. Gen-
nem specialearbej-
det videreudvikler 
du samtidig dine ge-
nerelle færdigheder 
inden for informati-
onssøgning, analyse 
og formidling, som 
du kan bruge på 
hele det akademiske 
arbejdsmarked. 
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Studieform

 
Igennem din uddannelse får du mlighed for at tilrettelægge din egen individuelle uddannelsespro-
fil og din egen selvstændige specialisering i overensstemmelse med ideen bag den problemorien-
terede, tværvidenskabelige og projektorienterede undervisningsform på Roskilde Universitet.

Kursusundervisning og projektarbejde

Uddannelsen består af 50 % kurser og 50 % projektarbejde.

Problemorienteret projektgruppearbejde 
Projektarbejdet og vejledning vægtes højt på 
Roskilde Universitet. Der lægges også vægt 
på, at du selv får erfaring med produktionen 
og bearbejdning af empiri samt den prakti-
ske anvendelse af teori og metoder.

På alle kandidatuddannelser er der mulig-
hed for projektorienterede praktikforløb og/
eller meritgivende studier på andre universi-
teter i ind- og udland.

Kurser 
er organiseret som undervisning i mindre 
hold, hvor der arbejdes aktivt med teorier, 
metoder og problemstillinger i et samspil 
mellem underviser og studerende.

50 %
projektarbejde

Kurserne understøtter  
dit projektarbejde  

fagligt og metodisk

Her går du i dybden med  
en problemstilling og  

skaber ny viden

50 %
kurser



KANDIDATUDDANNELSE I HISTORIE    7

Vores studerende skriver projekter om  
blandt andet:

 
Er menneskelige samfund gennem verdenshistorien blevet mere eller 
mindre voldelige? 

 
Hvordan kan kulturhistoriske museers brug af sociale medier bruges til 
at aktivere de besøgendes egne livshistoriske erindringer? 

 
Hvilken betydning havde 1800-tallets kulturelite – dvs. forfattere, 
kunstnere og videnskabsfolk – for konstruktionen af national identitet i 
Danmark? 

 
Hvordan bidrog 1. og 2. verdenskrig til at ændre ungdomskultur, kønsrol-
ler og kulturelle normer i Vesten i det 20. århundrede? 

 
Hvilken rolle spillede danske officerer, eventyrere og missionærer i folke-
mordet i den belgiske koloni Congo i årtierne omkring 1900, og hvordan 
skal vi i dag forholde os til ”Afrikas holocaust”?

 
Hvordan skal fremtidens historikere forholde sig til fotografier og film 
som historiske kilder, når deepfake og andre digitale manipulationer 
bliver almindelige? 

 
Ligger den højreradikale bevægelse Generation Identitær idehistorisk i 
forlængelse af mellemkrigstidens fascisme og nazisme? 

 
Hvordan benyttede 1600-tallets gryende danske statsmagt det nyopret-
tede postvæsen som overvågningsredskab?
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”Historie på RUC er noget særligt. 
Her var vejen til underviserne 
kort og debatniveauet højt. Her 
lærte jeg at mestre kildekritikken 
og historiografien, uundværlige 
redskaber i mit arbejde. Historie 
på RUC var drevet af undervisere,  
der brænder for historie og det 
var enormt inspirerende for mig 
som studerende. 
 
Kalle Kühlmann, selvstændig historiker med podcasten De Røde Fjer
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Kompetencer

 
Du opnår følgende kompetencer:

Fortolkning af aktuelle kultur- og samfundsforhold med 
afsæt i samspillet mellem fortidserfaring, nutidsforstå-
else og fremtidsforventning.

Analyse og diskussion af historiske problemstillinger 
med brug af tværfaglige teorier og metoder.

Indsamling, vurdering og kritisk analyse af kilder, forsk-
ningslitteratur og andre vidensressourcer.

Løsningsorienteret anvendelse af humanistiske per-
spektiver og arbejdsmåder i virksomheder, organisati-
oner og institutioner.

Formidling af forskningsbaseret viden om historie og 
historiebrug til fagfolk og ikke-specialister.

Tilrettelæggelse, styring og evaluering af innovative 
projektforløb på tværs af  
faggrænser.
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Vores kandidater får jobs som blandt andet: 

Historisk researcher og konsulent i DR, 
med fokus på research og input til  
tv-produktioner 

Museumsinspektør på Arbejdermuse-
et, med fokus på museets udvikling og 
profil

Projektleder i AOF Denmark, med fokus 
på udvikling af nye arrangementstyper

Forskningskonsulent på CBS, med 
fokus på forskningsstøtte og -admini-
stration 

Underviser på Ishøj Ungdomsskole, 
med fokus på historie og samfundsfag 

Arkivar i Ballerup Kommune, med fokus 
på lokalhistorisk dokumentation

Sagsbehandler i Slots- og Kultursty-
relsen, med fokus på administration af 
museer og kulturtilbud 

Freelancehistoriker med egen pod-
cast- og forfattervirksomhed, med 
fokus på bred historieformidling

Karriere

Som kandidat i Historie kan du gøre en for-
skel i alle virksomheder, som arbejder med 
historieformidling, kulturarv, undervisning, 
research, administration og dokumentation. 
Du kan finde job på museer, arkiver, biblio-
teker eller andre steder, hvor man formidler 
og levendegør historien. Du kan også ar-
bejde med dokumentation af samtiden i job 
indenfor forvaltning, evaluering, rådgivning 
og administration, hvor der er brug for dine 
bredere akademiske kompetencer. Endelig 
er du godt rustet til at varetage alle former 
for voksenundervisning på fx professi-
onshøjskoler, folkehøjskoler, seminarier 
og aftenskoler. Uddannelsen kvalificerer 
dig også til at læse en ph.d. og forfølge en 
forskerkarriere.  
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g!Du skal læse 
Historie, hvis...

Du vil udforske og forstå, hvordan 
fortidens erfaringer former vores 
samtid og fremtid. 

Du vil arbejde tværfagligt med 
historiske perspektiver og lære at 
formidle dem.

Du vil have en historieuddannelse 
med plads til at forfølge dine  
interesser og skabe din egen  
faglige profil.



Du kan finde adgangskrav,  
ansøgningsfrister og øvrig  
information om Historie på  
Roskilde Universitet her:

ruc.dk/kandidat/historie

Kontakt os, hvis du har spørgsmål 
om Historie:

Studie- og Karrierevejledningen 
Mail: vejledning@ruc.dk 
Telefontid: Man - fre 10.00 - 11.30 
Telefon: 4674 2424
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