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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Kandidatuddannelsen i 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 kandidatuddannelsen er at  

• udbygge den studerendes faglige viden og kunnen og øge de teoretiske og metodiske 
kvalifikationer samt selvstændigheden i forhold til bachelorniveauet,  

• give den studerende en faglig fordybelse gennem anvendelse af videregående elementer i 
fagområdets/fagområdernes discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde 
og metode, der videreudvikler den studerendes kompetence til at bestride mere specialiserede 
erhvervsfunktioner samt til at deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde, og  

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. 
bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden (ph.d.-bekendtgørelsen). 

 
stk. 2. Kandidatuddannelserne inden for det humanistiske område kvalificerer således den studerende 
til selvstændigt at varetage erhvervsfunktioner i private og offentlige virksomheder, herunder i de 
gymnasiale uddannelser, på baggrund af faglig viden og indsigt i humanistiske og andre teorier og 
metoder, der er relevante for den pågældende uddannelse. 
 
§ 3. En kandidatuddannelse 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 konceptualisering og analyse af perioder og strømninger i litteraturhistorien 
• Indsigt i sammenhængen mellem litteraturanalyse, litteraturhistorie og kritikhistorie og 

litteraturteori 
• Færdighed i at afstemme analytiske greb i forhold til vekslende teoretiske og metodiske 

målsætninger og i forhold til forskellige formidlingssituationer 
• Viden om og forståelse af litteraturens samspil med institutionelle og mediemæssige 

kontekster 
• Viden om og forståelse af litteraturens samspil med kulturelle og filosofiske kontekster 
• Indsigt i nationale og globale betingelser for produktion og reception af litteratur 
• Forståelse af overordnede og specifikke litteraturhistoriografiske problemstillinger 
• Viden om sammenhængen mellem historiske og aktuelle årsagssammenhænge 
• Færdighed i at reflektere over egne analyser og placere disse i en teoretisk og metodisk 

sammenhæng 
• Færdighed i at diskutere, anvende og sammenligne forskellige videnskabelige metoder i 

forhold til et komplekst stofområde 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 

• Evne til at analysere kulturinstitutioner og indsigt i institutions- og organisationsteori 
• Evne til at formidle mundtligt og skriftligt i videnskabelige, kulturjournalistiske og 

vidensformidlende sammenhænge 
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• Evne til at forstå hvordan viden om historiske udviklinger inden for litteraturen kan anvendes 
og diskuteres inden for en aktuel humanistisk og kulturel kontekst 

• Evne til at overføre analytisk kompetence fra et vidensområde til et andet  
• Evne til at fordybe sig i, overskue og hierarkisere et stort stofområde 
• Evne til at strukturere egen læring og opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og 

målrettet proces 
• Evne til at arbejde med komplekse problemstillinger af tværgående karakter og at kunne 

reflektere disse i forhold til specifikke og skiftende parametre 
• Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk med tekster og større problemfelter 
• Evne til refleksion over innovative muligheder inden for et givet stofligt og 

teoretisk/metodisk felt 
• Evne til at indgå i forskellige typer af samarbejde med andre 
• Evne til at præsentere et selvstændigt projekt i et bredere akademisk forum 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie forudsætter en relevant bestået bachelor-
uddannelse, jf. stk. 2-3. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linie er en bestået bacheloruddannelse med 
Litteraturhistorie som centralt fag.  
 
Stk. 3.  Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linie er en bestået bacheloruddannelse bestående af 
et andet centralt fag og et suppleringsfag i Litteraturhistorie eller Æstetik og Kultur – Tværgående 
Studier eller en bestået bacheloruddannelse bestående af centralt fag i Æstetik og Kultur og et andet 
suppleringsfag. 
 
 
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. 
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Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linie består af 2 års studier i Litteraturhistorie 
 
Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linie består af 2 års studier i Litteraturhistorie 
 
Stk. 3. Uddannelsen er samlet normeret til 120 ECTS-point, jf. § 18. 
 
§ 7. Kandidatuddannelsen 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.  Kandidatuddannelsen giver ret til betegnelsen cand.mag. (candidatus/candidata magisterii) med 
efterfølgende angivelse af uddannelsens fagbetegnelse. På engelsk: Master of Arts 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. 
 
§ 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. 
 
Stk. 4. I tilfælde af sygdom skal den studerende kontakte sekretariatet på Litteraturhistorie senest kl. 
12.00 på afleveringsdagen. Lægen skal være kontaktet samme dag. Lægeerklæring fremsendes 
herefter så hurtigt som muligt. 
 
§ 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. Ved prøver, der kan aflægges ved undervisningsdeltagelse, findes aktivitetskravet defineret 
under de enkelte prøver. F.eks: 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. Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 
75% af de udbudte timer. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen 
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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 fem 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 specialets 
vedkommende dog senest 2 måneder efter, at specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af 
de to måneder indgår juli måned ikke.  
 
Stk. 3. Studienævnet kan fravige de i stk. 1 og 2 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. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på 
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 karakterer. 
 
Stk. 3. Specialet kan ikke meritoverføres. 
 
§ 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.  
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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 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. 
  
§ 22. Det kræves, at eksaminanden kan vise  

• færdighed i grundlæggende tekstanalytiske metoder, mundtlig udtryksfærdighed og basale 
færdigheder i skriftlig fremstilling, som kan danne basis for arbejdet i kandidatuddannelserne 

• et bredt kendskab til litteraturhistorie 
• indsigt i basale humanistiske analysemetoder 

 
Stk. 2. 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. 
 
§ 23. 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 prøver 
 
§ 24. Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie kan afvikles på to måder:  

• 2 års studier i Litteraturhistorie med 30 ECTS points valgfrie fag (A-linien) 
• 2 års studier i Litteraturhistorie med 10 ECTS points valgfrie fag (B-linien) 

 
§ 25. A-linien: 
Moduler og prøver Censur Vægtning  Bedømmelse Prøveplacering 
Modul i Verdenslitteratur 
og litterær kultur:  

    

Verdenslitteratur Ekstern 20 7-trinsskala 1. semester 
Litterær kultur Ekstern 20 7-trinsskala 1. semester 
Modul i praksisfag :      
Feltstudium Intern 10 7-trinsskala 2.-3. semester 
Kulturjournalistik Intern 10 7-trinsskala 1.-3. semester 
Workshop Intern 10 Best.-ikke best. 1.-3. semester 
Modul i Litteraturhistorisk 
emne og temastudie: 

    

Litteraturhistorisk emne 1 Intern 10 7-trinsskala 1.-3. semester 
Litteraturhistorisk emne 2 Intern 20 7-trinsskala 1.-3. semester 
Temastudie Intern 10 7-trinsskala 1.-3. semester 
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Modul i valgfag og praktik: 
Valgfag 1 
Valgfag 2 
Praktik 

 
Intern 
Intern 
Intern 

 
10 
20 
20 

 
7-trinsskala 
7-trinsskala 
7-trinsskala 

 
1.-3. semester 
1.-3. semester 
1.-3. semester 

Modul i speciale: 
Speciale 

 
Ekstern 

 
30 

 
7-trinsskala 

 
4. semester 

 
Stk. 2.: B- linien: 
Studerende, der har adgang til kandidatuddannelsen via suppleringsuddannelsen i Litteraturhistorie 
eller suppleringsuddannelsen i Æstetik og Kultur – Tværgående Studier, eller har adgang med en 
bestået bacheloruddannelse bestående af centralt fag i Æstetik og Kultur samt et andet suppleringsfag, 
kan kun aflægge 10 ects i modulet Valgfag og praktik   
 
Stk. 3. Studerende, der har adgang til kandidatuddannelsen via suppleringsuddannelsen i 
Litteraturhistorie skal tilrettelægge deres kandidatuddannelse under hensyntagen til sammensætningen 
af deres suppleringsuddannelse, således at disciplinerne Verdenslitteratur, Litterær kultur og 
kulturjournalistik ikke tages to gange. 
 
§ 26. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modul i Verdenslitteratur og litterær kultur består af følgende discipliner: 

• Verdenslitteratur 
• Litterær kultur 

 
Stk. 3. Modul i praksisfag består af følgende discipliner: 

• Feltstudium 
• Kulturjournalistik 
• Workshop 

 
Stk. 4. Modul i litteraturhistorisk emne og temastudier: 

• Litteraturhistorisk emne 1 
• Litteraturhistorisk emne 2 
• Temastudie 

 
Stk. 5. Modul i valgfag og praktik består af følgende discipliner: 

• Valgfag 1 
• Valgfag 2 
• Praktik  

 
Stk. 6. Modul i speciale består af følgende discipliner: 

• Speciale 
 
§ 27. For studerende ved A-linien gælder følgende: 

- Det er obligatorisk at vælge enten Verdenslitteratur eller Litterær kultur (begge 
discipliner kan indgå i uddannelsen) 

- Speciale er obligatorisk 
- Enten Feltstudium eller Praktik kan indgå i uddannelsen 
- Disciplinerne Verdenslitteratur, Litterær kultur, Litteraturhistorisk emne 2, 

feltstudium, praktik og kulturjournalistik kan kun tages én gang 
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- Disciplinerne Litteraturhistorisk emne 1, Temastudie, Workshop og Valgfag 1 kan 

hver kun tages tre gange 
- Der kan maksimalt aflægges 30 ects i modulet Valgfag og praktik 

  
Stk. 2. For studerende ved B-linien gælder følgende: 

- Det er obligatorisk at vælge enten Verdenslitteratur eller Litterær kultur (begge 
discipliner kan indgå i uddannelsen) 

- Speciale er obligatorisk 
- Max. 10 ECTS-point kan aflægges i modulet Valgfag og praktik  
- Enten Feltstudium eller Praktik kan indgå i uddannelsen  
- Disciplinerne Verdenslitteratur, Litterær kultur, Litteraturhistorisk emne 2, 

Feltstudium, Praktik og Kulturjournalistik kan kun tages én gang 
- Disciplinerne Litteraturhistorisk emne 1, Temastudie, Workshop kan hver kun tages 

tre gange 
 
Stk. 3. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller 
kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende Studienævn og iht. den der 
gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 28. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen 
er bestået. 
 
§ 29. For uddannelsens prøver gælder, at Studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give 
tilladelse til reeksamination og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2. Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 8: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 30. Modul i Verdenslitteratur og litterær kultur består af følgende discipliner: 

• Verdenslitteratur 
• Litterær kultur 
 

§ 31. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Færdighed i at kombinere tekstanalyse med verdenslitterære eller kulturanalytiske 
problemstillinger 

• Forståelse af litterære værker set i deres verdenslitterære og kulturelle kontekst  
• Indsigt i nyere komparative teorier og metoder inden for litteraturvidenskaben  
• Viden om betingelser for transnational litteraturhistorieskrivning 
• Viden om betingelser for produktion og reception af litteratur på det nationale og det globale 

marked 
• Indsigt i kulturanalytiske og kulturteoretiske problemstillinger i forbindelse med litteratur 
 



 

 9

• Indsigt i bogens materialkultur og i litteratursociologiske problemstillinger 
• Viden om betingelser for kulturarbejdets praktiske dimension 

 
Kompetencer 

• Evne til at analysere komplekse sammenhænge i en litterær og kulturel kontekst 
• Evne til at implementere historisk viden om litteraturhistoriske problemstillinger i en aktuel 

kontekst 
• Evne til at forene detailstudier inden for litteraturen med globale tværæstetiske og 

kulturhistoriske problemfelter 
• Evne til at anvende den komparative metode inden for forskelligartede stofområder og med 

selvstændigt definerede optikker 
• Evne til at analysere produktions- og receptionsvilkår for litteraturen nationalt og globalt 
• Evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk 
• Evne til at udfolde egen viden og egne kompetencer i samarbejde med andre 
• Evne til arbejde med tværgående emner ud fra forskellige forståelsesrammer 
• Evne til at formidle et afgrænset projekt i et bredere forum 

 
§ 32. Verdenslitteratur (World Literature) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen Verdenslitteratur opbygger indsigt i de betingelser, globaliseringen sætter for lokale 
historiske og kulturelle livssammenhænge og indsigt i, hvordan litteratur virker på globale betingelser 
og bidrager til at forme afgrænsede kulturer. I faget oparbejdes desuden begreber og metoder, der kan 
give en forståelse af de transnationale betingelser for fortolkning af litteraturens udtryksformer. I faget 
vil følgende fire delområder indgå: 1) transnational litteraturhistorie og traditionsformidling 2) 
komparative metoder og kulturteori med en verdenslitterær synsvinkel 3) reception og kanonisering 4) 
analyse af litteraturens verdensmarked. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og 
studenteroplæg. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Eksaminanden skal ud fra udvalgte værker kunne dokumentere kendskab til væsentlige, 
verdenslitterære problemstillinger inden for min. ét af de fire delområder inden for emnet 
Verdenslitteratur. Eksaminanden skal desuden kunne formidle og diskutere disse.   
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen samt en 
synopsisfremlæggelse aflægges prøven i form af en bunden hjemmeopgave, 15 ns. Eksaminanden 
beskriver i en synopsis (1-2ns) et frit valgt emne inden for området ”Verdenslitteratur”. Der opgives 
et pensum relateret til emnet svarende til 1200 ns. som min. er fordelt på fire værker. Pensum og 
synopsis fremlægges for, diskuteres med og godkendes af faglæreren, der på baggrund heraf stiller et 
spørgsmål for hjemmeopgaven. 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. 
Varighed: Den skriftlige del varer 10 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven i form af en bunden hjemmeopgave, 20 ns. under forudsætning af 
tilfredsstillende udarbejdelse af en synopsis og fremlæggelse af denne (15 min.). Eksaminanden 
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beskriver i en synopsis et frit valgt emne inden for området ”Verdenslitteratur”. Der opgives et 
pensum relateret til emnet svarende til 1700 ns. som min. er fordelt på fire værker. Pensum og 
synopsis fremlægges for, diskuteres med og godkendes af en af Studienævnet udpeget faglærer, der på 
baggrund heraf stiller et spørgsmål for hjemmeopgaven. 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.  
Varighed: Den skriftlige del varer 10 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
§ 33. Litterær kultur (Literary Culture) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen Litterær kultur opbygger indsigt i samspillet mellem litterær analyse og refleksion over 
litteraturens materialkulturelle dimension og litteraturens funktionsmåde på et nationalt og 
internationalt marked. I faget oparbejdes viden, begreber og metoder, som giver indsigt i litteraturen i 
dens kulturhistoriske, kulturpolitiske, institutionelle samt mediehistoriske sammenhænge. Følgende 
fire delområder indgår i undervisningen: 1) bogmediet og bogens materialkultur 2) kulturanalyse og 
kulturteori 3) analyse af og teorier om litterære institutioner, litteraturpolitik, forlag mv. 4) analyse af 
litteraturens verdensmarked. I alle fire delområder tilstræbes en belysning af dynamikken mellem 
værkinterne strategier og værkeksterne betingelser. Undervisningen veksler mellem forelæsninger og 
studenteroplæg og kan indbefatte virksomhedsbesøg 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Eksaminanden skal ud fra udvalgte værker kunne dokumentere kendskab til væsentlige, 
problemstillinger inden for minimum ét af de fire delområder inden for ”Litterær kultur” og kunne 
formidle og diskutere disse.   
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen samt en 
synopsisfremlæggelse aflægges prøven i form af en bunden hjemmeopgave, 15 ns. Eksaminanden 
beskriver i en synopsis (1-2ns) et frit valgt emne inden for området ”Litterær kultur”. Der opgives et 
pensum relateret til emnet svarende til 1200 ns. som min. er fordelt på fire værker. Pensum og 
synopsis fremlægges for, diskuteres med og godkendes af faglæreren, der på baggrund heraf stiller et 
spørgsmål for hjemmeopgaven. 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.  
Varighed: Den skriftlige del varer 10 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven i form af en bunden hjemmeopgave, 20 ns. under forudsætning af 
tilfredsstillende udarbejdelse af en synopsis og fremlæggelse af denne (15 min.). Eksaminanden 
beskriver i en synopsis et frit valgt emne inden for et af de fire delområder ”Litterær kultur”. Der 
opgives et pensum relateret til emnet svarende til 1700 ns. som min. er fordelt på fire værker. Pensum 
og synopsis fremlægges for og godkendes af en af Studienævnet udpeget faglærer, der på baggrund 
heraf stiller et spørgsmål for hjemmeopgaven. 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. 
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Prøveform: Individuel prøve. 
Varighed: Den skriftlige del varer 10 dage 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
§ 34. Modulet i Praksisfag indeholder følgende discipliner:  

• Feltstudium 
• Kulturjournalistik 
• Workshop 

 
§ 35. Modulet giver følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
• Indsigt i hvordan den humanistiske faglighed kan anvendes og spille sammen med andres i en 

konkret arbejdssituation 
• Forståelse af kulturinstitutioner og virksomheder ud fra organisationsteori og institutionsanalyse 
• Viden om forskellige kulturjournalistiske genrer, både i et historisk og et aktuelt perspektiv 
• Færdighed i at analysere forskellige genrer mht. retorik og målgrupper 
• Færdighed i skriftlig og mundtlig formidling i definerede genrer 
• Færdighed i at anvende værkstedsredskaber inden for bogproduktion, research og 

litteraturformidling 
 
Kompetencer 
• Evne til at arbejde praktisk med litteraturen ud fra editions- og forlagstekniske krav 
• Evne til pædagogisk vidensformidling tilrettelagt efter bestemte målgrupper 
• Evne til kulturjournalistisk formidling 
• Evne til at analysere litteraturens institutioner og medier 
• Evne til at arbejde selvstændigt og praksisorienteret samt anvende faglig viden, metoder og 

færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed  
• Evne til at reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og 

argumentere for på hvilke måder de kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for virksomheder 
• Evne til at bringe egen viden i spil med andres viden og med arbejdsvilkårene i en virksomhed 
• Evne til at videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med konkrete, 

praktiske opgaver 
• Evne til at konkretisere og omsætte ideer til tiltag, der har en brugsværdi  
• Evne til at tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset tid og 

ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats  
• Evne til at samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde om opnåelse af projektmål  
• Evne til at samarbejde i større og mindre teams omkring projekter af kortere eller længere 

varighed 
 
§ 36. Feltstudium (Field Study) 
Disciplinbeskrivelse 
Gennem et undervisningsforløb og et praktikophold giver feltstudiet et teoretisk og praktisk grundlag 
for beskrivelse og analyse af udvalgte kulturinstitutioner eller relevante virksomheder. 
 Undervisning: Undervisningen er et kortere forløb. Faget giver viden om beskrivelse og 
analyse af litteratur- og kulturformidlende kulturinstitutioner. Følgende delområder indgår: 
institutions-, organisations-, og forvaltningsteori, institutionshistorie og –analyse, national og 
international kulturlovgivning og –politik, administration og økonomi.Undervisningen er normalt 
holdundervisning med forelæsning og studenteroplæg. 
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 Feltstudieophold: Den studerende opholder sig ved og arbejder/studerer i en udvalgt 
institution eller virksomhed i et omfang svarende til minimum 1 måneds fuldtidsbeskæftigelse. Det er, 
støttet af afdelingen, den studerendes opgave at kontakte det udvalgte arbejdssted og at indgå de 
fornødne aftaler. Studienævnet forhåndsgodkender gennem en faglærer den udvalgte 
institution/virksomhed efter skriftligt tilsagn fra denne. 
 Feltstudiesteder kan omfatte: 1) litteraturformidlende institutioner som skoler, højskoler, 
forfatterskoler og oplysningsforbund 2) forsknings- og undervisningsinstitutioner, hvor den 
studerendes ophold har til formål at afprøve undervisningssituationen 3) kulturorganiserende og -
formidlende institutioner som kulturhuse, informationscentre, biblioteker, museer og arkiver 4) 
kommercielle og ikke-kommercielle litteraturinstitutioner som forlag, bogklubber, tidsskrifter og  
udgiverselskaber 5) litteratur- og kulturformidlende massemedier 6) offentlig og privat konsulent-, 
kommunikations- og produktionsvirksomhed. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne beskrive og analysere udvalgte problemstillinger i tilknytning til en 
kulturinstitution og dennes baggrund, struktur og/eller funktion  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges prøven i form 
af en skriftlig opgave og en bunden, mundtlig prøve på følgende vis: 
 1. Opgaven er en fri, skriftlig hjemmeopgave, omfang 15 ns (+ eventuelle bilag) 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. Max. 3 studerende per opgave. Opgaven skal med udgangspunkt i en kort 
beskrivelse af den eller de udvalgte institutioner formulere og diskutere en eller flere problemstillinger 
i tilknytning til institutionen. Den udvalgte institutions dokumentation for studieopholdets varighed og 
omfang skal vedlægges opgaven. Den skriftlige opgave kan delvis affattes i andre medier efter aftale 
med faglærer. 
 2. I tilknytning til opgaven aflægges en bunden, mundtlig prøve. Senest to dage inden 
aflæggelsen af den mundtlige prøve foreligger spørgsmålene til forberedelsen. Prøven aflægges ved, 
at eksaminanden på baggrund af de stillede spørgsmål og opgaven giver et 10 minutters oplæg til 
diskussion, fulgt af dialog med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave 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 
Forbedelsestid til den mundtlige prøve: 2 dage 
Varighed af den mundtlige prøve: 40 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven i form af en skriftlig opgave og en bunden, mundtlig prøve på følgende 
vis: 
 1. Opgaven er en fri, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns (+ eventuelle bilag) 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. Max. 3 studerende per opgave. Til opgaven opgives et pensum af et omfang 
svarende til 1000 ns inden for min. tre af følgende delområder: institutions-, organisations-, og 
forvaltningsteori, institutionshistorie og –analyse, kulturlovgivning og –politik, administration og 
økonomi. Pensum godkendes af Studienævnet. Opgaven skal med udgangspunkt i en kort beskrivelse 
af den eller de udvalgte institutioner formulere og diskutere en eller flere problemstillinger i 
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tilknytning til institutionen. Den udvalgte institutions dokumentation for studieopholdets varighed og 
omfang skal vedlægges opgaven. Den skriftlige opgave kan delvis affattes i andre medier efter aftale 
med faglærer. 
 2. I tilknytning til opgaven aflægges en bunden, mundtlig prøve. Senest to dage inden 
aflæggelsen af den mundtlige prøve foreligger spørgsmålene til forberedelsen. Prøven aflægges ved, 
at eksaminanden på baggrund af de stillede spørgsmål og opgaven giver et 10 minutters oplæg til 
diskussion, fulgt af dialog med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave 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 
Forbedelsestid til den mundtlige prøve: 2 dage 
Varighed af den mundtlige prøve: 40 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 37. Kulturjournalistik (Cultural Journalism) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver med særlig vægt på det litteraturkritiske og det kulturkritiske essay indsigt i 
forskellige kulturjournalistiske genrer, herunder kronik, artikel og større anmeldelse både i disses 
traditionelle og aktuelle former. Der er fokus på analyse og refleksion over udvalgte tekster med 
hensyn til 1) det overordnede genrevalg 2) de særlige retoriske virkemidler, der finder anvendelse 
inden for enkelte genrer 3) den udvalgte teksts reflektoriske egenart 4) forståelse for den redaktionelle 
virksomhed, som publikationen indgår i. Der opøves gennem øvelser færdighed i forskellige skriftlige 
og mundtlige fremstillingsformer i forbindelse med en præsentation af et udvalgt emne. Disciplinen er 
et semesterlangt forløb med ca. 8 undervisningsgange. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres med udgangspunkt i en udvalgt kulturjournalistisk tekst evne til at analysere og reflektere 
over teksten i henhold til: 1) det overordnede genrevalg 2) de særlige retoriske virkemidler, der finder 
anvendelse inden for enkelte genrer 3) den udvalgte teksts særlige refleksionsform 4) den 
redaktionelle virksomhed, som publikationen indgår i. Eksaminanden skal kunne placere den udvalgte 
tekstform i en publikationsmæssig sammenhæng og skal demonstrere færdigheder i skriftlig og 
mundtlig fremstilling. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven består af to dele: 
 1) En skriftlig hjemmeopgave i form af et litteratur- eller kulturkritisk essay, artikel, kronik 
eller større anmeldelse, som er stilet til et bestemt tidsskrift eller andet medie, aftalt med faglæreren 
og af et passende omfang, dog mellem 5-10 ns. 
 2) Foredrag/mundtlig formidling: I tilknytning til hjemmeopgavens emne afholdes et foredrag 
eller en pædagogisk tilrettelagt mundtlig fremstilling. Formidlingssituation og publikum er på forhånd 
defineret efter aftale med faglæreren. 
Prøveform: Individuel skriftlig og mundtlig prøve 
Varighed af den mundtlige del: 45 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 38. Workshop (Workshop) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen består af deltagelse i to workshops. En workshop er et koncentreret studieforløb af 1-3 
ugers varighed, hvor den studerende opøver praktiske færdigheder inden for fagets genstandsfelt. Det 
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kan være workshops om bogproduktion, redaktion og tilrettelæggelse, litteraturhistorisk research og 
dokumentation, litteraturpædagogik, digital litteraturformidling, oversættelse. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal vise færdighed i den praksis, som workshoppen opøver den studerende i. For at 
bestå eksamen fordres deltagelse i og aflæggelse af eksamener i to forskellige workshops. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges prøven som 
en portfolioeksamen i løbet af undervisningsperioden. Portfolioen består af 1) Et produkt og 2) En 
rapport, omfang 5 ns, eller et mundtligt forsvar. Produktet kan udarbejdes i samarbejde med andre 
studerende, dog således at det kan bedømmes individuelt. Der vedlægges en oversigt over den enkelte 
studerendes bidrag til produktet. Rapporten og forsvaret kan ikke aflægges sammen med andre 
studerende. Produktets medforfattere må ikke være til stede under den mundtlige prøve. I 
rapporten/forsvaret skal eksaminanden reflektere over produktionens sammenhæng med relevante 
formidlings- /eller kulturanalytiske problemstillinger. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed af den mundtlige del: 20 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse Intern, best.- ikke best. 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges eksamen på følgende vis: Der opgives et pensum over værkstedsrelaterede 
værker af et omfang svarende til 100ns. Pensum godkendes af studienævnet. Eksamen består af to 
dele: 1) Et produkt 2) En rapport, omfang 5 ns, eller et mundtligt forsvar. Produktet kan udarbejdes i 
samarbejde med andre studerende, dog således at det kan bedømmes individuelt. Der vedlægges en 
oversigt over den enkelte studerendes bidrag til produktet. Rapporten og forsvaret kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Produktets medforfattere må ikke være til stede under den mundtlige 
prøve. I rapporten/forsvaret skal eksaminanden reflektere over produktionens sammenhæng med 
relevante formidlings- /eller kulturanalytiske problemstillinger. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed af den mundtlige del: 20 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse Intern, best.- ikke best. 
Vægtning: 10 point 
 

§ 39. Modul i Litteraturhistorisk emne og temastudie består af følgende discipliner 
• Litteraturhistorisk emne 1 
• Litteraturhistorisk emne 2 
• Temastudie 

  
§ 40. Modulet i Litteraturhistorisk emne og temastudie giver følgende kvalifikationer og kompetencer 
 
Kvalifikationer 

• Indsigt i sammenhængen mellem litteraturanalyse, litteraturhistorie og kritikhistorie og 
litteraturteori 

• Viden om udvalgte værker, forfatterskaber og perioder set i relation til teoretiske og historiske 
problemstillinger 

• Indsigt i litteraturhistoriografiske problemstillinger 
• Færdighed i at behandle udvalgte litteraturhistoriske områder i et metavidenskabeligt 

perspektiv 
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• Viden om litteraturhistoriske problemstillinger i et nationalt og globalt perspektiv 
• Viden om sammenhængen mellem historiske og aktuelle årsagssammenhænge  

 
Kompetencer 

• Evne til at selvstændigt at afgrænse, oparbejde og udvikle et særligt fagområde 
• Evne til at overføre den analytiske kompetence fra et område til et andet 
• Evne til at fordybe sig i et udvalgt stofområde 
• Evne til kritisk anvendelse af akademisk metode, eksempelvis at udvikle og vurdere en 

teoretisk vinkel i forhold til den konkrete analytiske problemstilling 
• Evne til at forstå hvordan viden om historiske udviklinger inden for litteraturen kan anvendes 

og diskuteres inden for en aktuel humanistisk og kulturel kontekst 
• Evne til at tænke litteraturen i en tværfaglig optik 
• Evne til refleksion over innovative muligheder inden for et givet stofligt og teoretisk/metodisk 

felt 
 
§ 41. Litteraturhistorisk emne 1 (Literary Subject 1) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver indsigt i et særligt litteraturhistorisk fokusområde eller problemfelt, der også 
behandles i et metavidenskabeligt perspektiv. Undervisningen, der er semesterlang, kan bestå i 
forelæsninger eller holdundervisning. 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne reflektere selvstændigt over et udvalgt litteraturhistorisk fokusområde og 
skal vise indsigt i metavidenskabelige perspektiver på dette. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan aflægges på én af tre måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges eksamen som 
en fri skriftlig hjemmeopgave i tilknytning til temaet, omfang 15 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
b) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges eksamen som 
en portfolioeksamen, der består af en synopsis, omfang 2-3 ns og en mundtlig eksamen. Synopsen kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af synopsen, undtagen 
problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige 
prøve kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Synopsens eventuelle medforfattere må ikke 
være til stede i eksamenslokalet under den mundtlige prøve, før de skal eksamineres eller er blevet 
eksamineret. 
Prøveform: Individuel prøve 
Varighed: 40 min. inkl. Censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
c) Alternativt aflægges prøven som en fri skriftlig hjemmeopgave i tilknytning til et pensum af et 
omfang svarende til 1500 ns. Pensum, som skal være inden for et udvalgt litteraturhistorisk 
fokusområde, godkendes af Studienævnet. Omfang af opgaven 15 ns. Den skriftlige opgave kan 
udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven, undtagen 



 

 16

problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. 
Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 42. Litteraturhistorisk emne 2 (Literary Subject 2) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver indsigt i et særligt litteraturhistorisk fokusområde eller problemfelt, der også 
behandles i et metavidenskabeligt perspektiv. Undervisningen består i en kobling af to 
undervisningsforløb af typen Litteraturhistorisk emne 1. Undervisningen kan bestå i forelæsninger 
eller holdundervisning. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne reflektere selvstændigt over et udvalgt litteraturhistorisk fokusområde og 
skal vise indsigt i metavidenskabelige perspektiver på dette. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan aflægges på én af to måder: 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges eksamen som 
en fri skriftlig hjemmeopgave, der inddrager temaer fra begge Litteraturhistorisk emne-forløb, omfang 
30 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
b) Alternativt aflægges eksamen som en fri skriftlig hjemmeopgave i tilknytning til et pensum 
svarende til et omfang af 3000 ns. Pensum, som skal være inden for et udvalgt litteraturhistorisk 
fokusområde, godkendes af Studienævnet. Omfang af opgaven 30 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
§ 43. Temastudie (Thematic Study) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen afvikles i kollokvieform enten som et undervisningskollokvium eller som et 
studiekollokvium. Et undervisningskollokvium består af 6-8 undervisningsgange. Det udbydes af en 
underviser og planlægges i samarbejde mellem underviser og studerende. Et studiekollokvium består 
af normalt 4 undervisningsgange og er et selvstuderet emne, hvis tema kan foreslås af underviser eller 
studerende. Begge kollokvier svarer arbejdsmæssigt til et semesterlangt forløb. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne afgrænse, analysere og selvstændigt reflektere over et udvalgt emne inden 
for det litteraturhistoriske fagområde. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges eksamen som 
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en fri skriftlig hjemmeopgave i tilknytning til temaet, omfang 15 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
b) Alternativt aflægges eksamen som en fri skriftlig hjemmeopgave i tilknytning til et pensum 
svarende til et omfang af 1500 ns. Pensum, som skal være inden for et udvalgt litteraturhistorisk 
fokusområde, godkendes af Studienævnet. Omfang af opgaven 20 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§44 Modulet i valgfag består i følgende discipliner 

• Valgfag 1 
• Valgfag 2 
• Praktik  

 
§ 45. Modulet i valgfag giver følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Færdighed i at reflektere over forskellige fagområders tilgang til faglige problemstillinger og 
videreudvikle egen faglig profil med metoder, teorier og analyseredskaber fra andre 
fagområder. 

• Forståelse for, hvordan forskellige vidensområder kan inddrages i løsningen af faglige 
problemstillinger og dermed bibringe ny forståelse af et givet genstandsområde.  

• Evne til at indgå i fagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og 
kompetenceprofiler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre 
fagområder. Indsigt i hvordan den humanistiske faglighed kan anvendes og spille sammen med 
andres i en konkret arbejdssituation 

• Forståelse af kulturinstitutioner og virksomheder ud fra organisationsteori og 
institutionsanalyse 

 
Kompetencer 

• Evne til at belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over 
perspektivets betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. Evne til at 
analysere litteraturens institutioner og medier 

• Evne til at arbejde selvstændigt og praksisorienteret samt anvende faglig viden, metoder og 
færdigheder i løsningen af specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed  

• Evne til at reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og 
argumentere for på hvilke måder de kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for 
virksomheder 

• Evne til at bringe egen viden i spil med andres viden og med arbejdsvilkårene i en 
virksomhed 

• Evne til at videreudvikle og perspektivere de faglige kompetencer i arbejdet med konkrete, 
praktiske opgaver 

• Evne til at konkretisere og omsætte ideer til tiltag, der har en brugsværdi  
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• Evne til at tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt indenfor begrænset tid 
og ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats  

• Evne til at samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde om opnåelse af 
projektmål  

• Evne til at samarbejde i større og mindre teams omkring projekter af kortere eller længere 
varighed 

 
§ 46 Valgfag 1 (Optional Subject 1) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen giver den studerendes kandidatuddannelse en individuel profil under vejledning af en fast-
ansat faglærer. Faget skal give den studerende mulighed for fordybelse i centrale fagområder, jf. § 3, 
samt give indsigt i grundlæggende problemstillinger på tværs af disse områder. Den studerende kan 
følge fag på Litteraturhistorie eller følge et fag uden for Litteraturhistorie. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne analysere og reflektere selvstændigt over valgfagets emneområde.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et undervisningsforløb, 
aflægges eksamen som en fri skriftlig opgave, hvor emnet aftales med faglæreren. Omfanget af 
opgaven er 15 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point  
 
 
b) Alternativt aflægges prøven som en fri skriftlig opgave, hvor emnet aftales med faglæreren. 
Omfanget af opgaven er 25 ns 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 10 point 
 
§ 47. Valgfag 2 (Optional Subject 2) 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen består af et undervisningsforløb på to semestre, der giver den studerendes 
kandidatuddannelse en individuel profil under vejledning af en fastansat faglærer. Faget skal give den 
studerende mulighed for fordybelse i centrale fagområder, jf. § 3, samt give indsigt i grundlæggende 
problemstillinger på tværs af disse områder. Den studerende kan følge fag på Litteraturhistorie eller 
følge et fag uden for Litteraturhistorie. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne analysere og reflektere selvstændigt over valgfagets emneområde.  
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Eksamen kan aflægges på én af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i et undervisningsforløb, 
aflægges eksamen som en fri skriftlig opgave, hvor emnet aftales med faglæreren. Omfanget af 
opgaven er 30 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point  
 
b) Alternativt aflægges prøven som en fri skriftlig opgave, hvor emnet aftales med faglæreren. 
Omfanget af opgaven er 30 ns. 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, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
§ 48 Praktik (Trainee Position) 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende opholder sig ved og arbejder/studerer i en udvalgt institution eller virksomhed i et 
omfang svarende til 2-3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Det er, støttet af afdelingen, den studerendes 
opgave at indgå den fornødne aftale med arbejdsstedet. Studienævnet forhåndsgodkender gennem en 
faglærer den udvalgte institution/virksomhed efter skriftligt tilsagn fra denne. 
 Praktiksteder kan omfatte: 1) litteraturformidlende institutioner som skoler, højskoler, 
forfatterskoler og oplysningsforbund 2) forsknings- og undervisningsinstitutioner, hvor den 
studerendes ophold har til formål at afprøve undervisningssituationen 3) kulturorganiserende og -
formidlende institutioner som kulturhuse, informationscentre, biblioteker, museer og arkiver 4) 
kommercielle og ikke-kommercielle litteraturinstitutioner som forlag, bogklubber, tidsskrifter og 
udgiverselskaber 5) litteratur- og kulturformidlende massemedier 6) offentlig og privat konsulent-, 
kommunikations- og produktionsvirksomhed. 
 
Stk. 2 Faglige mål 
Eksaminanden skal kunne beskrive og analysere udvalgte problemstillinger i tilknytning til en 
kulturinstitution og dennes baggrund, struktur og/eller funktion  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på en af to måder: 
 
a) Under forudsætning af aktiv og tilfredsstillende deltagelse i undervisningen aflægges prøven i form 
af en skriftlig opgave og en bunden, mundtlig prøve på følgende vis: 
 1. Opgaven er en fri, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns (+ eventuelle bilag) 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. Max. 3 studerende per opgave. Opgaven skal med udgangspunkt i en kort 
beskrivelse af den eller de udvalgte institutioner formulere og diskutere en eller flere problemstillinger 
i tilknytning til institutionen. Den udvalgte institutions dokumentation for studieopholdets varighed og 
omfang skal vedlægges opgaven. Den skriftlige opgave kan delvis affattes i andre medier efter aftale 
med faglærer. 
 2. I tilknytning til opgaven aflægges en bunden, mundtlig prøve. Senest to dage inden 
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aflæggelsen af den mundtlige prøve foreligger spørgsmålene til forberedelsen. Prøven aflægges ved, 
at eksaminanden på baggrund af de stillede spørgsmål og den skriftlige opgave giver et 10 minutters 
oplæg til diskussion, fulgt af dialog med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve kan ikke 
aflægges sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave 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 til den mundtlige prøve: 2 dage 
Varighed af den mundtlige prøve: 40 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
b) Alternativt aflægges prøven i form af en skriftlig opgave og en bunden, mundtlig prøve på følgende 
vis: 
 1. Opgaven er en fri, skriftlig hjemmeopgave, omfang 20 ns (+ eventuelle bilag) 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. Max. 3 studerende per opgave. Til opgaven opgives et pensum af et omfang 
svarende til 1000 ns inden for min. tre af følgende delområder: institutions-, organisations-, og 
forvaltningsteori, institutionshistorie og –analyse, kulturlovgivning og –politik, administration og 
økonomi. Pensum godkendes af Studienævnet. Opgaven skal med udgangspunkt i en kort beskrivelse 
af den eller de udvalgte institutioner formulere og diskutere en eller flere problemstillinger i 
tilknytning til institutionen Den udvalgte institutions dokumentation for studieopholdets varighed og 
omfang skal vedlægges opgaven. Den skriftlige opgave kan delvis affattes i andre medier efter aftale 
med faglærer. 
 2. I tilknytning til opgaven aflægges en bunden, mundtlig prøve. Senest to dage inden 
aflæggelsen af den mundtlige prøve foreligger spørgsmålene til forberedelsen. Prøven aflægges ved, 
at eksaminanden på baggrund af de stillede spørgsmål og opgaven giver et 10 minutters oplæg til 
diskussion, fulgt af dialog med eksaminator og censor. Den mundtlige prøve kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Såfremt den skriftlige opgave 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 til den mundtlige prøve: 2 dage 
Varighed af den mundtlige prøve: 40 min. inkl. censur 
Censur og bedømmelse: Intern, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 point 
 
§ 49. Modulet i speciale omfatter følgende discipliner: 

• Speciale 
 
§ 50. Modulet i speciale giver følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 

• Færdighed i dybdeborende analyse, vurdering og refleksion af og i forhold til et udvalgt og 
kompleks sammensat stofområde 

• Viden om generelle og specifikke litteraturhistoriske, litteraturanalytiske og 
litteraturteoretiske områder 

• Færdighed i selvstændigt og kritisk at afgrænse, oparbejde, undersøge og behandle et 
litteraturhistorisk område 

• Færdighed i en reflekteret anvendelse af fagets videnskabelige metoder 
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• Færdighed i at formidle komplekse problemstillinger i en akademisk form 
 
Kompetencer 

• Evne til at fordybe sig og arbejde selvstændigt og over længere tid med tekster og større 
problemkomplekser 

• Evne til kildekritisk research og videnskabelig dokumentation 
• Evne til at strukturere egen læring og opsøge og bearbejde ny information i en reflekteret og 

målrettet proces 
• Evne til at reflektere over og ændre en metode set i relation til stof, proces og målsætning 
• Evne til refleksion over innovative muligheder inden for et givet stofligt og 

teoretisk/metodisk felt 
• Evne til målrettet at afslutte et større arbejde inden for en fastsat tidsramme 
• Evne til retorisk tilrettelægning, fremstilling af videnskabelige argumenter og skriftlig 

formidling af et stof på højt fagligt niveau 
 
§ 51. Speciale (Thesis) 
Disciplinbeskrivelse 
Specialet er en større, selvstændig afhandling af videnskabelig karakter med et selvvalgt emne. 
Eksaminanden træffer selv aftale om specialevejledning med en af fagets faste undervisere. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Eksaminanden skal i en selvstændig afhandling af videnskabelig karakter demonstrere evne til at 
afgrænse og gennemføre en teoretisk reflekteret litteraturhistorisk undersøgelse.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Specialet er en fri skriftlig opgave, omfang 60-100 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. Dele af 
specialet kan efter aftale med vejlederen og godkendelse i Studienævnet affattes i andre medier. I 
tilfælde af at opgavebesvarelsen udarbejdes af flere studerende i andre medier, skal det fremgå 
skriftligt, hvilke dele, der lader sig bedømme individuelt. 
 Specialetitlen skal foreligge på engelsk og specialet skal indeholde et engelsk resumé på 1-2 
ns. Hvis specialet er skrevet på et fremmedsprog, kan resuméet være på dansk. Resuméet vil indgå 
modificerende i den samlede bedømmelse. 
 Specialeafhandlingen udarbejdes således, at den studerende inden for et bredere område 
aftaler et snævrere specialeemne med en vejleder. Emnet afgrænses således, at det samlede 
specialearbejde kan gennemføres inden for en tidsramme svarende til et halvt årsværk. Efter at en 
specialetitel er aftalt og godkendt, har den studerende en afleveringsfrist på en måned. 
 En prisopgave, der har fået guldmedalje konverteres til et speciale med karakteren 12. 
Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Ekstern, 7-trinsskala 
Vægtning: 30 point 
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Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 52. Ordningen træder i kraft 1. september 2005 
 
§ 53. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
  
2001-studieordningen  2005-studieordningen 
Feltstudium   Feltstudium 
Essayistik   Kulturjournalistik 
Speciale   Speciale 
   
Andre meritoverførsler laves individuelt og efter ansøgning til studienævnet 
  
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2005. Ikrafttræden 1. september 2005.    
Redaktionel rettelse af § 27 stk. 1 foretaget november 2006.  
Redaktionel rettelse af § 27 stk. 2 foretaget januar 2007. 
Ændring af § 5 stk. 1, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 25 stk. 1, § 32 stk. 2 og 3, § 33 stk. 2 og 3, § 36 
stk. 2 og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 38 stk. 2 og 3, § 41 stk. 2 og 3, § 42 stk. 2 og 3, § 46 stk. 2 og 3, § 
47 stk. 2 og 3, § 48 stk. 2 og 3 og § 51 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen september 2007. 
Ikrafttræden 1. september 2007.    


