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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Bacheloruddannelsen inden for Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet er en akademisk 
uddannelse i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Uddannelsen hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut 
for Æstetiske Fag, Studienævnet for Litteraturhistorie. 
 
§ 2. Formålet med bacheloruddannelsen er at  

• indføre den studerende i et eller flere fagområders videnskabelige discipliner, herunder 
fagområdets/fagområdernes teori og metode, så den studerende opnår en bred faglig viden og 
kunnen,  

• give den studerende den faglige viden og de teoretiske og metodiske kvalifikationer, så den 
studerende bliver i stand til selvstændigt at identificere, formulere og løse komplekse 
problemstillinger inden for fagområdets/fagområdernes relevante bestanddele, og  

• give den studerende grundlag for udøvelse af erhvervsfunktioner og kvalificere den 
studerende til optagelse på en kandidatuddannelse.  

 
§ 3. En bacheloruddannelse med centralt fag i litteraturhistorie giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Overblik over centrale perioder og strømninger i litteraturhistorien og kritikhistorien fra antikken 

og frem til i dag 
• Forståelse for væsentlige værker set i deres verdenslitterære og kulturelle kontekst 
• Indsigt i væsentlige litteraturhistoriske og litteraturhistoriografiske problemstillinger 
• Forståelse af litterære værkers æstetiske og genremæssige egenart 
• Færdighed i litterær analyse, indsigt i forskellige analysemetoder og evne til at vurdere deres 

anvendelighed 
• Kendskab til væsentlige litteraturteoretiske og videnskabsteoretiske teorier 
• Færdighed i at anvende forskellige videnskabelige metoder og vurdere deres relevans i forhold til 

en analytisk sammenhæng 
• Mundtlig og skriftlig formidlingsevne 
• Færdighed i litteratur- og informationssøgning 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at overskue æstetiske problemområder og relatere dem til kulturelle og sociale områder i 

samtiden 
• Evne til at belyse og diskutere aktuelle problemstillinger på det kulturelle område ud fra en 

historisk bevidsthed 
• Evne til at beskrive og analysere komplekse problemstillinger af tværgående karakter og til at 

kunne formidle disse, mundtligt og skriftligt, i en relevant sammenhæng 
• Evne til at overføre analytiske indsigter og færdigheder fra et stofområde til et andet 
• Evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at kunne 

strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig måde 
• Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk med tekster og til at afstemme den metode, 

der bringes i anvendelse, med arten af den teksttype og det emne, som skal behandles 
• Evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre  
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• Evne til præsentere et projekt i et bredere forum og argumentere for dets gyldighed og relevans 
set i forhold til skiftende parametre 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til bacheloruddannelsen i litteraturhistorie forudsætter en gymnasial, adgangsgivende 
eksamen. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser: 

• Universitetsloven 
• Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 

universiteterne 
• Bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004 om eksamen ved universitetsuddannelser  
• Bekendtgørelse nr. 886 af 21. august 2006 om karakterskala og anden bedømmelse ved 

universitetsuddannelser  
• Adgangs- og indskrivningsbekendtgørelsen 

 
Stk. 2. Med hjemmel i Universitetsloven samt bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat 
uddybende bestemmelser herunder regler og vejledning om eksamen, regler om disciplinære 
foranstaltninger for studerende samt regler om administrativ udmeldelse ved studieinaktivitet. 
Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid gældende 
studieordning læses på fakultetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede til selv at holde sig 
orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. En bacheloruddannelse med litteraturhistorie som centralt fag består af 2 års studier i 
litteraturhistorie kombineret med 1 års studier inden for et andet fagligt område eller 2 ¼ års studier i 
litteraturhistorie kombineret med ¾ års studier inden for et andet fagligt område. 
 
Stk. 2. Uddannelsen er samlet normeret til 180 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Bacheloruddannelsen er opbygget af moduler. Et modul er et sammenhængende studieforløb 
relateret til et fagligt emneområde/fagelement inden for et fag. Et modul kan bestå af en eller flere 
discipliner og har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer og 
kompetencer. 
 
§ 8.  En bacheloruddannelse med hovedvægt i det humanistiske område giver ret til betegnelsen BA 
med efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. Den engelsksprogede betegnelse: 
Bachelor of Arts (BA) efterfulgt af uddannelsens fagbetegnelse på engelsk. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 9. Uddannelsen består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages 
om. 
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§ 10. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for 
Litteraturhistorie kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes 
begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 2. Ved tredje, fjerde og femte eksamensforsøg i en intern prøve, der alene bedømmes af 
eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en censor. 
  
Stk. 3. En studerende, der anden gang skal have sin undervisningsdeltagelse bedømt, kan forlange at 
aflægge prøve i stedet. Tredje, fjerde og femte gang kan den studerende forlange, at der medvirker en 
censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvelser, kan dog ikke erstattes af en 
prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(erne), 
eller eksaminator(erne) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af 
eksaminator(erne) og én eller flere ministerielt beskikkede censorer. 
 
§ 12. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med bestået/ikke bestået. 
 
§ 13. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt over 
semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen nødvendige 
niveau. 
 
§ 14. Der skelnes mellem bunden og fri prøve. Ved bunden prøve forstås, at prøvens spørgsmål eller 
emne er fastlagt af eksaminator(erne) og evt. censor(erne). Ved fri prøve forstås, at prøvens spørgsmål 
eller emne er aftalt mellem eksaminator(erne) og den studerende. 
 
§ 15. Alle prøver aflægges som individuelle prøver. Såfremt prøven er en skriftlig opgavebesvarelse, 
der er udarbejdet af flere studerende, skal den enkelte studerendes bidrag kunne bedømmes 
individuelt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende.  
 
§ 16. For prøver, hvor bedømmelsen ikke meddeles den studerende umiddelbart efter afholdelsen, 
fastsætter studienævnet en dato for, hvornår bedømmelsen bliver offentliggjort. Datoen bliver meddelt 
den studerende ved opslag eller på anden måde. 
 
Stk. 2. Datoen efter stk. 1 skal ligge senest seks uger efter prøvens afholdelse, for bachelorprojektets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at projektet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. For prøver der indgår i førsteårsprøven, jf § 28, skal resultatet af første forsøg være meddelt 
den studerende inden 1. august.  
 
Stk. 4. Studienævnet kan fravige de i stk. 2 og 3 fastsatte frister, hvis der foreligger særlige 
omstændigheder. Hvis bedømmelsen ikke kan gennemføres til den fastsatte dato, skal studienævnet 
hurtigst muligt underrette den studerende herom med en begrundelse herfor og oplysning om, hvornår 
bedømmelsen vil blive offentliggjort. 
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Stk. 5. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på den 
studerendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, 
godkende, at beståede uddannelseselementer i en anden uddannelse på samme niveau efter denne 
bekendtgørelse træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk 
videregående uddannelsesinstitution meritoverføres som bestået/godkendt. Hvis det pågældende 
fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 
bedømmelsen overføres med karakter. 
 
§ 18. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 19. Universitetet udsteder eksamensbevis for gennemført uddannelse. Beviset skal være den 
færdiguddannede i hænde senest to måneder efter, at den sidste prøve er afsluttet og resultatet 
offentliggjort. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. 
  
Stk. 2. Beviset udfærdiges på dansk og engelsk. 
  
Stk. 3. Som bilag til eksamensbeviset udsteder universitetet et engelsksproget Diploma Supplement, 
der beskriver uddannelsens faglige retning, indhold, niveau og sigte samt giver oplysninger om 
universitetet og om dettes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem.  
 
Stk. 4. Forlader den studerende uddannelsen uden at have gennemført den, udsteder universitetet på 
foranledning af den studerende dokumentation for beståede dele af uddannelsen med angivelse af 
ECTS-point. 
 
§ 20. Normalsidetælling ved opgivelse af pensum: 1400 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 
vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). Opgavers 
anførte omfang må variere med +/- 10%. Omfangsangivelsen er inkl. noter og ekskl. forside, 
bibliografi og eventuelle bilag. Omfangsangivelsen skal registreres ved aflevering af opgaven. 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav. 
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 22. Studienævnet for Litteraturhistorie kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af studienævnet, når det findes begrundet i usædvanlige forhold. 
 
 
Kapitel 6: Samlet oversigt over uddannelsens moduler og prøver 
 
§ 23. Bacheloruddannelsen med centralt fag i Litteraturhistorie kan afvikles på to måder:  
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• 2 års grundfag kombineret med et etårigt suppleringsfag 
• 2 års grundfag kombineret med et bachelorprojekt og ¾ års individuelt tilrettelagt tilvalg 

 
§ 24. Bacheloruddannelsen med centralt fag i litteraturhistorie består af følgende seks moduler: 

- Litteraturhistorie. Modulet vægter 55 ECTS point i uddannelsen 
- Analyse og kritikhistorie. Modulet vægter 35 ECTS point i uddannelsen 
- Studium generale. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Emneprojekt. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Valgfag. Modulet vægter 10 ECTS point i uddannelsen 
- Bachelorprojekt. Modulet vægter 15 ECTS point i uddannelsen 

 
Stk. 2. Modulet i Litteraturhistorie består af følgende discipliner: 

- Litteratur og samfund 
- Litteraturhistorie 
- Periodestudie 
- Litteraturhistorisk felt 
- Kanonlæsning 

 
Stk. 3. Modulet i analyse og kritikhistorie består af følgende discipliner: 

- Kritikhistorie 
- Tekstanalyse/tekstteori 1, 2 og 3 

 
Stk. 4. Modulet i studium generale består af følgende discipliner: 

- Studium generale 
 
Stk. 5. Modulet i emneprojekt består af følgende discipliner: 

- Emneprojekt 
 
Stk. 6. Modulet i valgfag består af følgende discipliner: 

- Valgfag 
 
Stk. 7. Modulet i bachelorprojekt består af følgende discipliner: 

-  Bachelorprojekt 
 

Stk. 8. Kombinerer den studerende sit centrale fag med et suppleringsfag, aflægges bachelorprojektet 
som en del af dette. 
 
§ 25. Følgende moduler og prøver fra det centrale fag indgår i uddannelsen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning  Bedømmelse Prøveplacering
Modul i litteraturhistorie: 
 

    

Litteratur og samfund 
 

Intern 
 

10 
 

Best./ikke-best. 
 

1. semester 
 

Litteraturhistorie 
 

Ekstern 15 7-trinsskala 2. semester 

Periodestudie 
 

Intern 15 7-trinsskala 1. semester 

Litteraturhistorisk felt 
 

Intern 10 7-trinsskala 4. semester 

Kanonlæsning Intern 5 Best./ikke-best. 4. semester 
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Modul i analyse og 
kritikhistorie: 
 

    

Kritikhistorie 
 

Intern 
 

10 Best./ikke-best. 
 

2. semester 

Tekstanalyse/tekstteori 1 
 

Intern 
 

5 Best./ikke-best. 
 

1. semester 

Tekstanalyse/tekstteori 2 
 

Intern 5 Best./ikke-best. 
 

2. semester 

Tekstanalyse/tekstteori 3 Ekstern 15 7-trinsskala 3. semester 
Modul i studium generale: 
 

    

Studium generale Intern 10 7-trinsskala 3. semester 
Modul i emneprojekt: 
 

    

Emneprojekt Intern 10 7-trinsskala 4. semester 
Modul i valgfag: 
 

    

Valgfag Intern 10 Best./ikke-best. 4. semester 
Modul i Bachelorprojekt: 
 

    

Bachelorprojekt Ekstern 15 7-trinsskala 5. semester 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 26. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Tekstanalyse/tekstteori 2, når prøven i 
Tekstanalyse/tekstteori 1 er bestået, og kan først indstille sig i prøven i Tekstanalyse/tekstteori 3, når 
Tekstanalyse/tekstteori 2 er bestået. 
 
Stk. 2. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Emneprojekt, når prøverne i Litteratur og 
Samfund, Tekstanalyse/tekststeori 1 og 2, Periodestudie, Litteraturhistorie og Kritikhistorie er bestået.  
 
Stk. 3. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Bachelorprojektet, når samtlige andre prøver 
på de to første år af bacheloruddannelsen er bestået. 
 
§ 27. Inden udgangen af første studieår på bacheloruddannelsen skal den studerende, for at kunne 
fortsætte uddannelsen, deltage i prøverne i Litteratur og samfund, Periodestudie og 
Tekstanalyse/tekstteori 1, som indgår i førsteårsprøven.  
 
Stk. 2. Prøverne i henhold til stk. 1 skal være bestået senest inden udgangen af andet studieår efter 
studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen. 
  
Stk. 3. Har den studerende ikke bestået prøverne i overensstemmelse med stk. 2, bortfalder adgangen 
til et nyt eksamensforsøg. 
 
§ 28. Hvis prøverne i henhold til § 27 ikke er bestået inden udgangen af første studieår, kan den 
studerende tilmelde sig ny prøve i august, og resultatet heraf skal være meddelt den studerende inden 
udgangen af september. 
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§ 29. For uddannelsens øvrige prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan 
give tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2. Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for uddannelsens enkelte moduler og discipliner  
 
§ 30. Modul i litteraturhistorie består af følgende discipliner: 

- Litteratur og samfund 
- Litteraturhistorie 
- Periodestudie 
- Litteraturhistorisk felt 
- Kanonlæsning 

 
§ 31. Modulet i litteraturhistorie giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i og forståelse af hovedlinier i litteraturhistoriens diakrone udvikling fra antikken til i dag, 

herunder viden om de væsentligste litteraturhistoriske perioder 
• Indsigt i og forståelse af grundtræk i en udvalgt periode, der udgør et synkront udsnit af 

litteraturhistorien. Herunder indsigt i faktorer, der afgrænser og definerer perioden litterært, 
æstetisk, kulturelt og institutionelt 

• Forståelse af litteratur i en national og verdenslitterær kontekst 
• Forståelse af litterære værker og deres relation til samtidige litteraturhistoriske sammenhænge og 

kontekster 
• Forståelse af  litteratur i en tværæstetisk, tværmedial og kulturel kontekst 
• Forståelse af aktuel litteratur i samspil med en ekstralitterær kontekst 
• Færdighed i komparativ analyse mellem litteratur i forskellige medier og mellem litteratur og 

andre kunstarter  
• Færdighed i litteratur- og informationssøgning 
• Mundtlig og skriftlig formidlingsevne 
 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at vurdere den dynamiske forbindelse mellem historisk baserede sammenhænge og 

aktualiserede kontekster  
• Evne til at vurdere forskellige faglige problemstillinger i forhold til relevans og anvendelighed 
• Evne til kritisk at reflektere over forskellige metoder i forhold til et givet genstandsområde 
• Evne til at udføre problemorienteret arbejde, dvs. kunne identificere, afgrænse og reflektere over 

en problemstilling og udvikle den i henhold til et specificeret formål 
• Evne til at opsøge og tilegne sig viden med henblik på udvikling af et afgrænset stofområde 
• Evne til at formidle et projekt for en målgruppe, skriftligt, mundtligt eller i andre medier, 

eksempelvis film og hjemmesider 
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§ 32. Litteratur og samfund 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere den studerende til litteraturhistoriefagets centrale 
analytiske og teoretiske metoder ud fra et aktuelt litterært debatområde. Specielt vil der være fokus på 
litteraturen set i dens aktuelle, kulturelle kontekst og den institutionelle og formidlingsmæssige 
sammenhæng, den indgår i. Debatområdet vil desuden blive indsat i en litteraturhistorisk kontekst. 
Der introduceres til forskellige formidlingsmæssige genrer som kronik, debatoplæg, interview og 
anmeldelse og der arbejdes praktisk med forskellige typer af formidlingsøvelser og mindre 
projektarbejder. Undervisningsformen vil bestå af en kombination af oplæg fra underviserne og 
gruppearbejde under vejledning omkring projekterne. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere evne til formidling af et udvalgt litteraturhistorisk emne og 
derigennem kendskab til udvalgte analytiske og teoretiske metoder inden for litteraturhistoriefaget. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges 
prøven som en bunden hjemmeopgave. Prøven består i en skriftlig formidling af et værk eller emne i 
en kulturjournalistisk genre eller i et produkt i form af en formidling i andre medier, eksempelvis film 
og hjemmesider. Præsentationen ledsages af en mindre rapport, hvor der reflekteres over forholdet 
mellem stofområde og formidlingssituation, omfang 2 ns. Den skriftlige rapport og 
formidlingsopgaven kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af 
rapporten/opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel 
bedømmelse. Hvis formidlingsopgaven udarbejdes af flere studerende i andet medium end det 
skriftlige, vedlægges en oversigt over den enkelte studerendes bidrag.  
Prøveform: Individuel prøve. 
Varighed: 7 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave, der består af to dele: dels en 
formidlingsmæssig tekst om et udvalgt emne i en defineret genre (fx. kronik, debatoplæg og 
anmeldelse) med en defineret målgruppe, dels en rapport, hvor der reflekteres over den 
formidlingsmæssige tekst, dens genre, retorik og målgruppe, omfang 6 ns. 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 7 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 point 
 
§ 33.  Litteraturhistorie 
Disciplinbeskrivelse 
Litteraturhistorie præsenterer væsentlige litteraturhistoriske perioder fra antikken til i dag. 
Litteraturhistorien kan i undervisningen relateres fx til kulturhistorien, andre kunstarter eller andre 
videnskaber. Undervisningen præsenterer perioderne gennem en litteraturhistorisk fremstilling, 
gennem et eller flere udvalgte litterære værker eller forfatterskaber. Der introduceres til 
grundlæggende litteraturhistoriske problemstillinger. Undervisningen vil normalt være 
holdundervisning med forelæsninger og studenteroplæg. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal på baggrund af et eller flere udvalgte værker kunne uddrage, præsentere og 
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diskutere centrale litteraturhistoriske synsvinkler og problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges 
prøven som en fri, skriftlig hjemmeopgave i et emne med tilknytning til undervisningen, omfang 15 
ns. per studerende. Den skriftlige opgave kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog 
således at alle dele af opgaven, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand 
for individuel bedømmelse.  
Prøveform: Individuel prøve  
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns. Der opgives 
litteraturhistoriske fremstillinger i et omfang svarende til 2.000 ns., samt 4 litterære hovedværker, som 
skal have en rimelig spredning mht. kronologi, sprog og genrer. Opgivelserne godkendes af 
studienævnet. 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 10 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
§ 34 Periodestudie 
Disciplinbeskrivelse  
Periodestudie introducerer til en udvalgt litteraturhistorisk periode. Der lægges vægt på forståelse af 
litteraturhistoriens synkrone aspekter, dvs. litteraturens relation til en kulturel kontekst inden for et 
litteraturhistorisk tværsnit samt på forståelsen af de faktorer, der er afgørende for definition og 
afgrænsning af perioden i forhold til tilgrænsende perioder. Der læses væsentlige litterære værker 
inden for perioden og væsentlige litteraturhistoriske værker vedrørende perioden. Der opøves 
færdigheder i litteratur- og informationssøgning. Undervisningsformen vil normalt være 
holdundervisning med forelæsninger og oplæg fra de studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal på baggrund af et eller flere udvalgte værker demonstrere forståelse af 
værkets/værkernes relation til perioden samt evne til at præsentere og diskutere periodens 
væsentligste bevægelser og strømninger. Den studerende skal endvidere demonstrere 
informationskompetence forstået som evnen til at finde, udvælge, vurdere og anvende information fra 
forskellige kilder. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges 
prøven som en fri, skriftlig hjemmeopgave i et emne med tilknytning til undervisningen, omfang 15 
ns. Til opgaven knyttes en refleksion over metode i forbindelse med informationshåndteringen i form 
af en logbog, der skal synliggøre søgeprofil, søgestrategi og andre informations- og litteraturrelaterede 
overvejelser. Omfang 1 ns. 
Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
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b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns. Som pensum 
opgives der fire litterære værker inden for en litteraturhistorisk periode samt litteraturhistoriske 
fremstillinger, der vedrører perioden, i et omfang svarende til 1.000 ns. Opgivelserne godkendes af 
studienævnet. Til opgaven knyttes en refleksion over metode i forbindelse med 
informationshåndteringen i form af en logbog, der skal synliggøre søgeprofil, søgestrategi og andre 
informations- og litteraturrelaterede overvejelser. Omfang 1 ns. 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 10 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
§ 35 Litteraturhistorisk felt 
Disciplinbeskrivelse  
I det litteraturhistoriske felt behandles centrale litteraturhistoriske felter fra verdenslitteraturen, valgt 
fra forskellige perioder i litteraturhistorien fra antikken til i dag. Der lægges vægt på at behandle 
litteraturhistoriografiske problemstillinger og behandle litteraturen i dens kontekst, herunder at se de 
litteraturhistoriske processer i relation til kulturelt definerede problemområder. Undervisningen 
omfatter 3 delområder: 1. Verdenslitteratur. Her behandles litteraturen i et globalt perspektiv. Der 
læses blandt andet ikke-vestlig litteratur og problematikker som kanonisering, oversættelsesteori, 
kulturmøder, globale markedsmekanismer mv. belyses 2. Litterære kulturer. Her behandles samspillet 
mellem værkets indre strukturer og litteratur- og kulturhistorien, herunder relationen til den litterære 
institutions historie og mediehistorien. 3. Tværæstetik. Her behandles litterære værker i forskellige 
medier og i relation til andre kunstarter, herunder tværæstetiske, multimediale og stilhistoriske 
synsvinkler. Undervisningsformen vil normalt være holdundervisning med forelæsninger og oplæg fra 
de studerende. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal på baggrund af et udvalgt værk demonstrere forståelse af værkets æstetik set i 
relation til den kulturelle kontekst, eksempelvis en verdenslitterær, institutionel, mediehistorisk eller 
tværæstetisk kontekst. Gennem opgaven skal den studerende endvidere vise indsigt i 
litteraturhistoriske og litteraturhistoriografiske processer, der har betydning for forståelsen af værket.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges 
prøven som en fri, skriftlig hjemmeopgave i et emne med tilknytning til undervisningen, omfang 15 
ns. per studerende. Emnet kan efter eget valg knyttes til et eller to delområder. Den skriftlige opgave 
kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse.  
Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns. Der opgives 
som pensum 4 litterære hovedværker samt litteraturhistoriske fremstillinger i et omfang svarende til 
1.500 ns. inden for et eller flere af de tre delområder i det litteraturhistoriske felt. Opgivelserne 
godkendes af studienævnet. 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 10 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
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§ 36 Kanonlæsning 
Disciplinbeskrivelse  
Kanonlæsning er en efter vejledning selvtilrettelagt disciplin, hvor den studerende, ud fra en udleveret 
kanonliste, vælger minimum 4 værker til læsning. Formålet er indsigt i værker, der har betydning for 
forståelsen af centrale litteraturhistoriske problemstillinger.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal på baggrund af et udvalgt værk demonstrere forståelse af værkets æstetik, stil og 
komposition og de litteraturhistoriske problemstillinger, der kan rejses på grundlag af værket. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en mundtlig prøve. Der opgives som pensum fire hovedværker. Opgivelserne 
godkendes på forhånd af studienævnet. Den studerende eksamineres uden forberedelse i et af de 4 
hovedværker.  
Prøveform: Individuel prøve 
Forberedelsestid: Ingen 
Varighed: 30 min. Inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, best./ikke-bestået 
Vægtning: 5 point 
 
§ 37 Modul i analyse og kritikhistorie består af følgende discipliner: 

- Kritikhistorie 
- Tekstanalyse/tekstteori 1,2 og 3 

 
§ 38. Modulet i analyse og kritikhistorie giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer:  
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Færdighed i at analysere de litterære, æstetiske og sproglige virkemidler i litterære tekster  
• Kendskab til de vigtigste litterære genrer 
• Indsigt i og forståelse af tekstanalysens teknikker og metoder 
• Indsigt i og forståelse af væsentlige litterære metoder set i relation til litteraturkritiske og 

litteraturteoretiske skoler 
• Færdighed i at forbinde tekstanalysen med problemstillinger af tolkningsteoretisk, genreanalytisk, 

kritikhistorisk, litteraturhistorisk og kulturanalytisk art. 
• Indsigt i og forståelse af hovedlinier i litteraturkritikkens historiske udvikling fra antikken og til i 

dag. Herunder indsigt i hvordan litteraturkritik og litteraturteori virker sammen med 
litteraturhistorie, idéhistorie og kunstarternes historie. 

• Kendskab til kulturhistoriske betingelser for litteratur, litteraturkritik og litteraturteori  
• Færdighed i at placere og forstå en litterær eller en teoretisk tekst i dens litteratur- og 

kritikhistoriske eller institutionsmæssige og kulturelle sammenhæng 
• Øvelse i at formulere de spørgsmål, der gør forståelsen af en tekst levende og væsentlig 
• Mundtlig og skriftlig formidlingsevne 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at udarbejde en analyse med differentierede niveauer, som der reflekteres over i en 

helhedsbetragtning 
• Evne til at overføre den analytiske refleksion fra et stofområde til et andet 
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• Evne til at anvende og sikkert reflektere over forskellige metoder og forskellige formidlingsgenrer 
• Evne til at arbejde fleksibelt og selvstændigt og til at argumentere for forbindelsen mellem 

enkelte, præcise iagttagelser og relevante generaliseringer 
• Evne til at kunne formulere og forfølge en problemstilling inden for et teoretisk felt 
• Evne til skrive klart og levende om en defineret og afgrænset problemstilling 
• Evne til at præsentere et projekt, skriftligt og mundtligt,  i et bredere forum  

 
§ 39 Kritikhistorie 
Disciplinbeskrivelse 
Kritikhistorie formidler gennem en præsentation af de vigtigste kritikhistoriske skoler, 
problemstillinger og tekster et overblik over kritikhistorien fra antikken til i dag. Gennem 
hovedtekster og kritikhistoriske fremstillinger og i samspil med de studerendes oplæg belyses og 
diskuteres centrale kritikhistoriske teori- og begrebsdannelser i deres litteraturhistoriske 
sammenhæng. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal dokumentere viden om og evne til at præsentere og diskutere væsentlige 
kritikhistoriske skoledannelser, begreber og problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af regelmæssig deltagelse i undervisningen afvikles prøven ved, at 
eksaminanden fremlægger en kritikhistorisk problemstilling til diskussion. I fremlæggelsen inddrages 
en eller flere centrale, kritikhistoriske tekster, og der udarbejdes en synopsis, vejledende omfang 2 ns. 
pr. studerende, inkl. bibliografi. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 15 min. 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, mundtlig prøve. Prøven består i et mundtligt oplæg til 
diskussion af 10 min. varighed, fulgt af dialog med eksaminator og censor. Eksaminanden opgiver til 
prøven kritikhistoriske primærtekster og kritikhistoriske fremstillinger i et omfang på 1.000 ns. 
Opgivelserne skal have rimelig kronologisk spredning og fordele sig med min. 200 ns. på 
kritikhistoriske primærtekster og resten på kritikhistoriske fremstillinger. Opgivelserne godkendes af 
studienævnet. Til forberedelsen må eksaminanden medbringe alle hjælpemidler. 
Prøveform: Individuel prøve 
Forberedelsestid: 40 min. 
Varighed: 30 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 10 point 
 
§ 40 Tekstanalyse/tekstteori 1 
Disciplinbeskrivelse 
Tekstanalyse/tekstteori 1 behandler og formidler kendskab til fundamentale principper for 
tekstanalyse samt færdighed i at analysere litterære tekster fra antikken til i dag. Disciplinen indfører i 
elementære, tekstanalytiske teknikker, redskaber og metoder. Der lægges vægt på, at den studerende 
opøver skriftlig udtryksfærdighed. Undervisningen vil normalt være holdundervisning med 
forelæsninger og studenteroplæg. Der afleveres desuden mindre skriftlige opgaver, som der gives 
respons på.  
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Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal vise færdighed i at analysere litterære tekster og forståelse for elementære 
principper i tekstanalytisk metode. Eksaminanden skal desuden demonstrere evne til skriftlig 
formidling.  
 
Stk.3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) For studerende, som aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har deltaget i undervisningen, afvikles 
prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 5 ns 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 2 dage 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
b) Alternativt aflægges eksamen på baggrund af et opgivet pensum, der godkendes af studienævnet. 
Eksaminanden opgiver værker om tekstanalysens metoder og begreber i et omfang svarende til 500 
ns. Prøven aflægges som en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 8 ns og består i en litterær 
tekstanalyse i sammenhæng med en diskussion af et par centrale tekstanalytiske redskaber. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 3 dage 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
§ 41 Tekstanalyse/tekstteori 2 
Disciplinbeskrivelse 
Tekstanalyse/tekstteori 2 behandler og videreudvikler kendskabet til fundamentale principper for 
tekstanalyse samt færdighed i at analysere litterære tekster fra antikken til i dag. I sammenhæng med 
videreudvikling af tekstanalytisk metode lægges der vægt på centrale litteraturkritiske teoridannelser 
fra 1900 og frem til i dag, og deres tekstanalytiske praksis belyses. Der lægges vægt på, at den 
studerende opøver skriftlig udtryksfærdighed. Undervisningen vil normalt være holdundervisning 
med forelæsninger og studenteroplæg. Der afleveres desuden mindre skriftlige opgaver, som der gives 
respons på.   
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal på baggrund af en analyse af en tekst vise evne til kritisk at kunne behandle 
litteraturteoretiske problemstillinger og til at vurdere de tekstanalytiske konsekvenser af disse. 
Eksaminanden skal desuden demonstrere evner til skriftlig formidling.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) For studerende, som aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har deltaget i undervisningen, afvikles 
prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 5 ns 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 2 dage 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
b) Alternativt aflægges eksamen på baggrund af et opgivet pensum, der godkendes af studienævnet. 
Eksaminanden opgiver værker om litteraturteori og -kritik i et omfang svarende til 500 ns. Prøven 
aflægges som en bunden, skriftlig hjemmeopgave på 8 ns og består i en kritisk diskussion af to eller  
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flere litteraturkritiske eller litteraturteoretiske tekster med henblik på at belyse analytiske 
konsekvenser. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 3 dage 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået 
Vægtning: 5 point 
 
§ 42 Tekstanalyse/tekstteori 3 
Disciplinbeskrivelse 
Tekstanalyse/tekstteori 3 behandler og videreudvikler kendskabet til tekstanalytisk metode og 
litteraturteori samt færdighed i at analysere litterære tekster fra antikken til i dag. Tekstanalytisk 
metode og nyere litteraturteoretiske positioner forstås i deres historiske kontekst og behandles 
igennem tværgående emner og temaer. Der lægges vægt på, at den studerende i varierede former 
opøver skriftlig udtryksfærdighed. Undervisningen vil normalt være holdundervisning med 
forelæsninger og studenteroplæg. Mindre projektarbejder kan indgå. Der afleveres desuden mindre 
skriftlige opgaver, som der gives respons på.   
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal vise færdighed i at analysere litterære tekster, forståelse for tekstanalytisk metode 
og i sammenhæng hermed evne til kritisk at kunne behandle litteraturteoretiske problemstillinger og 
tillige placere disse i litteraturvidenskabelige eller litteraturkritiske sammenhæng. 
  
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder:  
 
a) For studerende, som aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har deltaget i undervisningen, afvikles 
prøven ved en bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 14 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven på baggrund af et pensum, der godkendes af studienævnet. Pensum 
omfatter litteraturkritiske og litteraturteoretiske tekster af et omfang svarende til 1500 ns. Opgaven 
består i en litterær tekstanalyse af en eller flere tekster, der placeres i deres litteraturhistoriske 
sammenhæng, og i tilknytning hertil en kritisk analyse af minimum to eksempler på litterær kritik 
eller litterære fortolkninger, der tillige placeres i deres kritikhistoriske eller litteraturvidenskabelige 
sammenhænge, omfang 25 ns. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 14 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
§ 43. Modulet i studium generale består af følgende discipliner: 
 - studium generale 
 
§ 44. Modulet i studium generale giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i de vigtigste, videnskabelige teorier og metoder inden for fagområdet 
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• Kendskab til humanvidenskabernes teorihistorie 
• Viden om universitetets og humanvidenskabernes historiske og aktuelle rolle i kultur- og 

samfundslivet 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• evne til at reflektere forskellige videnskabsteoretiske positioners styrker og svagheder i konkrete 

anvendelsessammenhænge 
• evne til kritisk refleksion af videnskabens brug i samfundsmæssig praksis 
• evne til at gribe en konkret problemstilling an på en metodisk reflekteret måde og udvælge de 

hertil passende, teoretiske og analytiske værktøjer 
 
§ 45. Studium generale 
Disciplinbeskrivelse: 
Gennem et repræsentativt udvalg af nyere teoridannelser, metoder og forskningstraditioner 
præsenteres fagområdets videnskabelige grundlagsproblemer. Studium generale placerer det enkelte 
fag i en bredere filosofisk, videnskabshistorisk og samfundsmæssig sammenhæng. Der indføres i 
fællesæstetiske, fælleshumanistiske og fællesuniversitære problemstillinger og i universitetets og 
humanioras historie som lærdoms-, videnskabs- og kulturinstitution. Såvel det enkelte fag som 
humaniora præsenteres i sine historiske og aktuelle relationer til andre fag og fakulteter. 
Undervisningen kombinerer fælles forelæsninger på institutniveau og undervisnings- og øvelsesforløb 
på afdelingsniveau. 
 
Stk. 2 Faglige mål: 
Den studerende skal demonstrere kendskab til forholdet mellem litteraturteori, æstetikteori og 
videnskabsteori, herunder centrale videnskabsteoretiske brud og deres betydning for 
litteraturvidenskabens og de æstetiske videnskabers udvikling. Desuden fordres et alment kendskab til 
fælleshumanistisk og fællesuniversitær videnshistorie, herunder kendskab til universitetets funktion 
som lærdomsinstitution i samfundet.  
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser: 
Eksamen kan aflægges på én af to måder: 
 
a) For studerende, som aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har deltaget i undervisningen, 
aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave af et omfang på 15 ns. Opgaven omfatter en 
præsentation og kritisk diskussion af en eller flere videnskabsteoretiske problemstillinger set i relation 
til en specifik litteraturteoretisk eller æstetikteoretisk tradition eller i relation til udvalgte emner inden 
for en almen fælleshumanistisk videnshistorie. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 10 dage 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 15 ns. Der opgives 
som pensum tekster om videnskabsteoretiske problemstillinger efter følgende fordeling: 
primærtekster: 400 ns og videnskabsteoretiske værker: 400 ns. Opgivelserne godkendes af 
studienævnet. Opgaven består i en præsentation og kritisk diskussion af en eller flere 
videnskabsteoretiske problemstillinger set i relation til en specifik, litteraturteoretisk eller 
æstetikteoretisk tradition eller i relation til udvalgte emner inden for en almen, fælleshumanistisk 
videnshistorie. 
Prøveform: Individuel prøve 
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Varighed: 10 dage 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 46. Modulet i emneprojekt består af følgende discipliner: 

- emneprojekt 
 
§ 47. Modulet i emneprojekt giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i og forståelse af et afgrænset litteraturhistorisk emne 
• Indsigt i væsentlige litterære metoder 
• Evne til at forbinde litteraturhistoriefagets grundelementer og udvikle centrale litteraturhistoriske 

problemstillinger i et selvstændigt projekt 
• Evne til at placere og forstå den enkelte litterære tekst eller enkelte teoretiske tekst i dens 

litteratur- og kritikhistoriske eller institutionsmæssige og kulturelle sammenhæng 
• Evne til at indgå i teamarbejde 
• Færdighed i litteratur- og informationssøgning 
• Mundtlig og skriftlig formidlingsevne 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at fordybe sig i et afgrænset emne 
• Evne til at anvende og sikkert reflektere over forskellige metoder 
• Evne til at placere, sammenligne og vurdere forskellige metoder og teorier 
• Evne til at argumentere sikkert og selvstændigt anvende teoretiske begreber 
• Evne til at arbejde fleksibelt og selvstændigt i en fri projektform 
• Evne til at løse en afgrænset opgave under tidspres 
• Evne til at administrere forskellige former for formidling 
• Evne til at udvikle sociale kompetencer i teamarbejde 
• Evne til at skrive klart og levende om en defineret og afgrænset problemstilling 
 
§ 48. Emneprojekt 
Disciplinbeskrivelse 
Emneprojektet fokuserer inden for en emneramme på et eller flere af litteraturhistoriefagets 
grundlagsområder: litteratur- og kritikhistorie, litteraturhistoriografi, samt tekstanalyse og tekstteori 
og behandler disse problemfelter i tilknytning til studiet af udvalgte forløb i litteraturen fra antikken til 
i dag. Projektet kvalificerer gennem sin begrebslige emneramme til selvstændige studier i et bredt og 
komplekst litteraturhistorisk felt. Emnerammen kaster tillige metateoretiske perspektiver på 
litteraturfaget. Emneprojektet uddanner ligeledes i teamarbejde, idet der indføres og vejledes i 
projektarbejdets forløb fra idéfase til udarbejdelsen af et produkt eller en opgave. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal selvstændigt og i et integreret, fagligt samspil med andre kunne arbejde med 
bredere litteraturhistoriske stofområder og metafaglige problemstillinger og i sammenhæng hermed 
indløse de krav af fremstillingsmæssig, metodisk og teoretisk art, der særligt knytter sig til 
litteraturhistoriske projektstudier. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven i emneprojekt aflægges i to dele: 
 
1) Første del af prøven aflægges enten som en fri skriftlig hjemmeopgave eller et produkt med 
tilhørende arbejdsrapport: Den frie skriftlige opgave skal have et omfang af 15 ns. per studerende. 
Aflægges prøven som et produkt med tilhørende arbejdsrapport, er omfanget af arbejdsrapporten 8 ns. 
per studerende. Den skriftlige opgave, produktet og arbejdsrapporten kan udarbejdes i samarbejde 
med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven/produktet/rapporten, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Der vedlægges 
en oversigt over den enkelte studerendes bidrag til produktet. Højst 5 studerende per opgave. 
 
2) Anden del af prøven aflægges i form af et mundtligt forsvar og diskussion med vejledere og censor. 
Den mundtlige prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige 
opgave/produktet/rapporten er udarbejdet i samarbejde med andre studerende, må disse ikke være til 
stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet 
eksamineret. 
 
Prøveform: Individuel prøve 
Forberedelsestid ved mundtligt forsvar: Ingen 
Varighed af mundtligt forsvar: 30 min. inkl. censur.  
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 49. Modulet i valgfag består af følgende discipliner: 

- valgfag 
 
§ 50. Modulet i valgfag giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i udvalgte og afgrænsede æstetikfaglige problemstillinger og/eller temaer 
• Forståelse af de udvalgte æstetikfaglige problemstillinger/temaer i enkeltfagligt og/eller flerfagligt 

perspektiv 
• Indsigt i de for emnet relevante teoridannelser og faglitteratur 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til at anskue og reflektere over fagspecifikke problemstillinger og tilgange i en 

interdisciplinær eller fagligt beslægtet kontekst 
• Evne til at supplere sin centrale faglighed under hensyntagen til udvikling af en individuel 

kompetenceprofil 
 
§ 51 Valgfag 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen Valgfag består af et af studienævnene udbudt undervisningsforløb, som er afgrænset fx i 
forhold til et bestemt tema, en tematik eller en problemstilling og som har æstetikfaglig, tvær- eller 
multiæstetisk karakter. Valgfag giver den studerende mulighed for at følge et undervisningsforløb 
efterfulgt af eksamen på en af de fem afdelinger ved Institut for Æstetiske Fag. Derved åbnes for, at 
den studerende får kendskab til andre æstetikfaglige perspektiver end dem, der tilbydes ved det 
centrale fag i egen uddannelse. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal demonstrere indsigt i en væsentlig æstetikfaglig problemstilling med henblik på 
at kunne anvende og inkorporere faget i opbygningen af en selvstændig fagprofil. Den studerende skal 
desuden demonstrere formidlingsevne inden for det pågældende emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse. 
Prøveform: Individuel 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 point 
 
b) Mundtlig sagsfremstilling på baggrund af bunden opgave. Opgaven stilles af eksaminator 30 min. 
før eksamen og tager udgangspunkt i undervisningsforløbets fulde pensum. 
Prøveform: Individuel 
Varighed: 30 min. forberedelsestid samt 30 min. mundtlig prøve (inkl. Censur) 
Censur og bedømmelse: Intern, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 point 
 
§ 52. Modulet i bachelorprojekt består af følgende discipliner: 

- Bachelorprojekt 
 
§ 53. Modulet i bachelorprojekt giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Indsigt i og forståelse af et afgrænset litteraturhistorisk emne 
• Indsigt i væsentlige litterære metoder 
• Evne til at forbinde litteraturhistoriefagets grundelementer og udvikle centrale litteraturhistoriske 

problemstillinger i et selvstændigt projekt 
• Evne til at placere og forstå den enkelte litterære tekst eller enkelte teoretiske tekst i dens 

litteratur- og kritikhistoriske eller institutionsmæssige og kulturelle sammenhæng 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Evne til selvstændigt at fordybe sig i et afgrænset emne 
• Evne til at vurdere forskellige problemstillinger i forhold til relevans og anvendelighed 
• Evne til kritisk at reflektere over forskellige metoder i forhold til et givet genstandsområde 
• Evne til at udføre problemorienteret arbejde, dvs. kunne identificere, afgrænse og reflektere over 

en problemstilling og udvikle den i henhold til et specificeret formål 
• Evne til at skrive klart og levende om en defineret og afgrænset problemstilling 
 
§ 54. Bachelorprojekt. 
Disciplinbeskrivelse 
Undervisningen består af et valgfrit tema eller kollokvium. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
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Eksaminanden skal selvstændigt kunne arbejde med et udvalgt litteraturhistorisk stofområde, der 
relaterer til undervisningen, og skal kunne foretage en metafaglig refleksion i sammenhæng med det 
valgte område. Den studerende skal desuden vise skriftlig formidlingsevne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder:  
 
a) For studerende, som aktivt, regelmæssigt og tilfredsstillende har deltaget i undervisningen, afvikles 
prøven ved en fri, skriftlig hjemmeopgave, omfang 15 ns. per studerende. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Opgaven skal 
indeholde et engelsk resumé på 1-2 ns. Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet 
være på dansk. Resuméet vil indgå modificerende i den samlede bedømmelse. 
Prøveform: Individuel prøve  
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven som bunden, skriftlig hjemmeopgave, omfang 15 ns. Eksaminanden 
opgiver 6-9 litterære værker med en rimelig spredning i kronologi, genrer og sprog, samt i tilknytning 
hertil kritikhistoriske og litteraturteoretiske tekster og fremstillinger i et omfang svarende til 600-800 
ns. Opgivelserne godkendes af studienævnet. Opgaven skal indeholde et engelsk resumé på 1-2 ns. 
Hvis opgaven er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet være på dansk. Resuméet vil indgå 
modificerende i den samlede bedømmelse. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 8 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 point 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 55. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 56. Oversigt over meritoverførsel fra seneste ordning under 95-bekendtgørelsen til denne ordning. 
Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne studieordning i 
henhold til nedenstående: 
 
2001 og 2003-studieordningen  2005-studieordningen 
LKH     Litteraturhistorie 
Tekstanalyse/tekstteori I   Tekstanalyse/tekstteori   
Videnskabsteori    Studium generale   
Litteraturhistorisk felt   Litteraturhistorisk felt 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005. 
 
Ændring af § 40 stk. 3 og § 41 stk. 3 godkendt af Dekanen januar 2007. Ikrafttræden  
1. februar 2007.  
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 3, § 34 stk. 2 og 
3, § 35 stk. 2 og 3, § 36 stk. 2, § 39 stk. 2, § 40 stk. 2, § 41 stk. 2, § 42 stk. 2 og 3, § 45 stk. 2 og 3, 
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§ 48 stk. 2 og 3, § 51 stk. 2 og § 54 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. 
Ikrafttræden 1. september 2007.  


