
Periodisk emnerapport for ARK2031 efter høst 2011 

1.  

Siden høst 2009 er pensum både i 2010 og 11 blevet ændret, så flere af de teoretiske artikler, som 

studenterne oplevede som særligt tunge og vanskelige, er blevet erstattet med artikler, der 

beskæftiger sig med samme teoretiske eller metodiske felt som de, de erstattede, men som tager 

udgangspunkt i konkrete cases. Udfordringen ligger i at finde eksempler fra Skandinaviens 

jernalder- og middelalderforskning, som tager indover sig de ændringer, som er sket på teoretiske 

og metodiske hold i den arkæologiske forskning generelt. For ti-tyve år siden befandt særligt 

yngre jernalder- og middelalderforskningen sig så at sige i et vakuum, men det er med årene 

blevet lettere at finde eksempler på, hvordan grundlæggende problemstillinger som eksempelvis 

etnicitetsforskning bliver inkorporeret i studier af yngre jernalder. I evalueringerne vurderede 

studenterne pensum som krævende og udfordrende, men spændende. Flere lagde vægt på, at de 

vanskeligste tekster blev drøftet godt i forelæsninger og gruppeundervisningen. 

 

Undervisningen var delt i 8 forelæsninger (Julie Lund) og efterfølgende 8 gruppeundervisninger 

(Per Ditlef Fredriksen). Af studenterevalueringsskemaerne fremgår det, at studenterne fandt begge 

dele meget tilfredsstillende. Der blev især lagt vægt på, at begge undervisere forklarede den 

vanskeligste del af stoffet og vise til de røde tråde mellem de enkelte temaer. Studenterne blev 

også bedt om at vurdere undervisningen på en skala fra 1-6, og her blev undervisningen på begge 

områder i snit vurderet tæt på 6. Antallet af gruppeundervisninger med obligatorisk fremmøde, er 

tidligere blevet sat op efter ønske fra studenterne. For at kunne gå til eksamen, må studenterne nu 

møde til 5 af i alt 7 gruppesamlinger. I høst 2011 mødte ca. halvdelen af studenterne op mere end 

de obligatoriske 5 gange. 

 

Vurderingsformen – hjemmeeksamen – synes at dømme efter de indleverede eksamensbesvarelser 

at fungere godt til emnet. Mange af studenterne var flinke til at binde stoffet fra de forskellige 

temaer i undervisningen sammen, hvilket også bidrog til en del af de høje karakterer. 

Tilsynscensor har i en tidligere rapport peget på, at eksamensopgaverne givet høst 2009 var noget 

snævre og hver for sig kun gik på et-to af de temaer, som undervisningen omfattede. At dømme 

efter de indleverede eksamensopgaver fra i år og karaktergennemsnittet, er dette blevet taget til 

efterretning. 

  

2. Studenterevalueringerne indikerer, at læringsutbytteformuleringene i emnebeskrivelserne svarer 

til det reelle læringsudbytte.  



 

3. Oversigten over fremmødet på gruppeundervisningen viser, at 21 deltog aktivt i 

undervisningen, mens 6 aldrig mødte op. 22 meldte sig til eksamen, 18 mødte til eksamen. 

Karaktergennemsnittet for eksamen blev C, fordelt på A:2, B:4, C:10, D:2, ingen E og F. Ingen 

klager. I tillæg gik 2 studenter op til sygeeksamen. At dømme ud fra karakter, frafald og klager 

synes emnebeskrivelsen således at fungere tilfredsstillende. 

 

Emnet synes at være placeret rigtigt på niveau og semester. Studenterne gav undervejs i 

undervisningen gav udtryk for, at de synes, at kurset går godt i spænd med ARK2011 og 

ARK2000, som de ofte tager samme semester. Emnet er defineret rigtigt med hensyn til de 

anbefalede og påkrævede forkundskaber. I ARK2031 bygger studenterne netop videre på den 

kundskab, de har opbygget på ARK1000 og særligt ARK1030. Disse kurser har i modsætning til 

ARK2031 en kronologisk opbygning, og først på 2000-niveau får studenterne altså denne mere 

temabaserede undervisning.  

 

4. Siden kurset gennemgik radikal omlægninger i pensum og undervisningsoplæg i høst 2009, er 

der løbende sket justeringer af pensum, så flere af de tunge, teoretiske artikler er fjernet og der er 

inddraget flere eksempler på, hvordan disse teoretiske rammeværker blev brugt. 

 

5. Der er fortsat enkelte teoretiske tekster på pensum, der ikke indeholder konkrete eksempler på, 

hvordan sådanne teorier og metoder kan udformes i forhold til jernalder- eller 

middelaldermateriale. Eksempelvis kan teksterne af Sîan Jones og Fredrik Barth skiftes ud med 

Gørill Nielsen og Stephen Wicklers artikel fra Acta Borealia 2011, hvor skellet mellem Jones og 

Barth undersøges i praksis i analyser af naust fra Finnmark. Og skifte kapitlerne af Anders Andrén 

om ting-tekst relationen ud med kapitler fra den mere pædagogiske ’Archaeology and Text’ af 

John Moreland.  

 

Enkelte studenter efterlyser i evalueringen at arbejde med materiale-nært. Dele af dette behov 

dækkes nu af det nyoprettede kursus ARK2130; men det kan i tillæg være relevant at gøre 

undervisningen mere case-baseret i ARK2031 end den er nu. Dette vil også være en naturlig følge 

af de anbefalede pensumjusteringer.  

 


