
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studieordning for 

KANDIDATUDDANNELSE I 

NORDISK SPROG OG LITTERATUR 
 
 
 

DET HUMANISTISKE FAKULTET 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 

September 2006  
Senest revideret august 2007  



 

  
2 

Kapitel 1: Formål 
 
§ 1. Kandidatuddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur 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, 
Nordisk Institut, Studienævnet for Nordisk. 
 
§ 2. Formålet med kandidatuddannelsen er at  

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

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

• kvalificere den studerende til videreuddannelse, herunder til ph.d.-uddannelse, jf. bekendtgø-
relse 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 Nordisk Sprog og Litteratur giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Færdighed i at kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på et korrekt dansk i 
forskellige situationer, herunder videnskab, undervisning og formidling. 

• Viden om det danske sprogs bygning, brug, historie og variation. 
• Kendskab til den nordiske, fortrinsvis danske litteraturs historie med udblik til verdenslittera-

turen og evne til at arbejde litteraturhistorisk. 
• Viden om og forståelse for nordiske kulturelle og mediemæssige problemstillinger og ud-

tryksformer i en global sammenhæng. 
• Evne til at beskrive, analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, i forskellige genrer 

og i forskellige medier, herunder billedmedier. 
• Kendskab til begreber, metoder og teorier inden for sprog- og litteraturvidenskab såvel som 

inden for et bredere humanistisk og kulturelt område. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Nordisk Sprog og Litteratur skal de studerende erhverve sig følgende faglige, 
personlige og sociale kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i dansk på gymnasialt niveau og formidle 
tilsvarende stof i andre sammenhænge. 

• Kunne vejlede om og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre kommunikations-
kampagner for en organisation eller virksomhed. 

• Kunne analysere og reflektere over og vurdere dannelsesprocesser og kulturelle, historiske og 
æstetiske fænomener i deres samfundsmæssige og globale sammenhæng. 

• Kunne indgå i forskningsarbejde. 
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• Kunne overføre analytiske kompetencer fra et område til et andet, arbejde tværfagligt og 
kombinere viden og kunnen fra fagets områder. 

• Kunne formulere og løse såvel specifikke opgaver som omfattende problemstillinger, både 
selvstændigt og i samarbejde med andre, inden for givne tidsrammer. 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til kandidatuddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur forudsætter en relevant bestået 
bacheloruddanelse, jf. stk. 2-4. 
 
Stk. 2. Adgangskravet til kandidatuddannelsens A-linje er 1) en bestået bacheloruddannelse med 
Nordisk Sprog og Litteratur som centralt fag, 2) en bestået bacheloruddannelse med centralt fag i et 
andet fag og 1. del (45 ECTS-point) af et sidefag i Nordisk Sprog og Litteratur eller en 
suppleringsuddannelse, som enten er udbudt under Studienævnet for Nordisk eller som Institut for 
Nordisk deltager i, 3) en bestået bacheloruddannelse med centralt fag i Litteraturhistorie, Lingvistik 
eller Medievidenskab. 
 
Stk. 3. Adgangskravet til kandidatuddannelsens B-linje er en bestået bacheloruddannelse med Nordisk 
Sprog og Litteratur som centralt fag og tilvalg i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 4. Bachelorer fra andre fagområder end de nævnte optages efter konkret vurdering. 
 
Stk. 5. Adgangskravet til kandidatuddannelsens C-linje er en bestået bacheloruddannelse med centralt 
fag i et andet fag inden for gymnasiets fagrække og 1. del (45 ECTS-point) af et sidefag i Nordisk 
Sprog og Litteratur. 
 
Stk. 6. Det forventes, at den studerende har læsefærdighed på skandinaviske sprog, engelsk og mindst 
ét andet moderne fremmedsprog. 
 
 
Kapitel 3: Uddannelsens lovgrundlag 
 
§ 5. Uddannelsen er tilrettelagt med hjemmel i følgende bekendtgørelser: 

• 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 bekendtgørelserne i stk. 1 har universitetet fastsat uddybende bestemmelser, 
herunder regler og vejledning om eksamen samt regler om disciplinære foranstaltninger for 
studerende. Gældende universitære regler og vejledninger kan sammen med den til enhver tid 
gældende studieordning læses på fakultetets og universitetets hjemmeside. Studerende er forpligtigede 
til selv at holde sig orienteret om gældende regler for uddannelsen. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Kandidatuddannelsens A-linje består af 2 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur. 
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Stk. 2. Kandidatuddannelsens B-linje består af 1 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur kombineret 
med 1 års studier i et andet fag inden for gymnasiets fagrække. 
 
Stk. 3. Kandidatuddannelsens C-linje består af 2 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur. 
 
Stk. 4. 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 in Scandinavian 
Studies. 
 
 
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 Nordisk 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 eksami-
nator, 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. Såfremt prøven gentages, kan den studerende den tredje, fjerde og femte gang 
forlange, at der medvirker en censor. Undervisningsdeltagelse, hvortil der knytter sig praktiske øvel-
ser, kan dog ikke erstattes af en prøve. 
 
§ 11. Prøverne kan være enten interne eller eksterne. Interne prøver bedømmes af eksaminator(er), 
eller eksaminator(er) og én eller flere interne censorer. Eksterne prøver bedømmes af eksaminator(er) 
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.  
 
§ 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 individu-
elt. En skriftlig opgavebesvarelse kan normalt højst udarbejdes af 5 studerende. 
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§ 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 omstæn-
digheder. 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 be-
dømmelsen vil blive offentliggjort. 
 
Stk. 4. Bedømmelsen af samtlige prøver bliver offentliggjort på universitetets hjemmeside på stude-
rendes selvbetjening, hvor hver enkelt studerende kan få personlig adgang. 
 
§ 17. Studienævnet kan, i hvert enkelt tilfælde eller ved almindelige regler fastsat af nævnet, godken-
de, at beståede uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse træder i stedet for uddannelsesele-
menter i en anden uddannelse på samme niveau efter denne bekendtgørelse (merit). Studienævnet kan 
tillige godkende, at beståede uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk uddannelse på 
samme niveau træder i stedet for uddannelseselementer efter denne bekendtgørelse. 
 
Stk. 2. Gennemførte/beståede/godkendte fagelementer m.v. fra en dansk eller udenlandsk videregåen-
de 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 færdig-
uddannede 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 uni-
versitetet 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: 1850 typeenheder (tegn + mellemrum) prosa, 30 
vers drama/episk poesi, 350 typeenheder lyrisk poesi. En tekst fra før 1700 tæller dobbelt. En 
spillefilm af normal længde (min. 75 minutter) tæller som 150 normalsider. 
 
§ 21. Normalsidetælling ved skriftlige opgaver: 2400 typeenheder (tegn + mellemrum). Kun brødtekst 
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og noter tælles med. 
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. Skriftlige opgaver kan foruden på dansk, afleveres på norsk og svensk med mindre særlige 
forhold gør sig gældende. Studienævnet for Nordisk kan give tilladelse til, at opgaver afleveres på 
engelsk. 
 
§ 23. Det stilles følgende generelle krav til eksaminanden: 

• Eksaminanden skal skrive et klart, forståeligt og korrekt dansk. Eksaminanden må beherske 
den officielle danske retskrivning. Selv indholdsmæssigt forsvarlige opgavebesvarelser kan 
blive underkendt, hvis de skæmmes groft af sproglige fejl. Det samme gælder ved mundtlig 
eksamen. Ved bedømmelsen tages der ikke kun hensyn til en opgaves indholdsmæssige 
kvaliteter, men også til den studerendes formidlingsevner.  

• Eksaminanden skal leve op til krav om videnskabelig disciplin og redelighed (argumentation, 
dokumentation, korrekt gengivelse af citater, korrekte henvisninger og litteraturlister m.v.). 

• Eksaminanden skal have en grundlæggende viden i det felt, der prøves i, og skal kunne bruge 
det til at udbygge de kundskaber i og det overblik over nordisk sprog og litteratur, der er 
tilvejebragt i bacheloruddannelsen. 

• Eksaminanden skal kunne bearbejde og fremstille det stof, der prøves i. Kendskab til 
forskningstraditionen er således ofte en nødvendig, men aldrig tilstrækkelig betingelse for at 
bestå en prøve. At en opgave indeholder fejlfri, men alment tilgængelige data, er normalt ikke 
nok til at opfylde kravene. 

• Eksaminanden skal kunne reflektere selvstændigt over sin egen og andres videnskabelige 
fremgangsmåde ud fra fagets centrale teoridannelser. 

 
§ 24. Studienævnet for Nordisk 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 
 
§ 25. Kandidatuddannelsen i Nordisk Sprog og Litteratur kan afvikles på tre måder:  

• 2 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur (A-linjen) 
• 1 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur kombineret med 1 års studier i et andet fag inden 

for gymnasiets fagrække (B-linjen) 
• 2 års studier i Nordisk Sprog og Litteratur (C-linjen) 

 
§ 26. Samlet oversigt over modulerne på A-linjen: 
 
Disciplin Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul i 
Kerneområder: 
 
Kerneområde 1 
 
Kerneområde 2 
 
Kerneområde 3 
 

 
 
 
Intern 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 

 
 
 
Bestået/ikke-
bestået 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1.-3. semester 
 
1.-3. semester 
 
1.-3. semester 
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Modul i Tekstarbejde: 
 
Tekstarbejde 1 
 
Tekstarbejde 2 
 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
10 
 
20 

 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

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

Modul i 
Kulturforståelse: 
 
Kulturforståelse 1 
 
Kulturforståelse 2 
 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
20 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

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

Modul i Valgfag/ 
Praktik: 
 
Valgfag 1 
 
Valgfag 2 
 
Valgfag 3 
 
Praktik 1 
 
Praktik 2 
 
Praktik 3 
 

 
 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 
 
Intern 

 
 
 
10 
 
10 
 
10 
 
10 
 
20 
 
30 

 
 
 
Bestået/ikke-
bestået 
Bestået/ikke- 
bestået 
7-trinsskala 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
Bestået/ikke- 
bestået 
bestået/ikke- 
bestået 
 

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

Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 

 
§ 27. Samlet oversigt over modulerne på B-linjen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul i 
Kerneområder: 
 
Kerneområde 2 
 
Kerneområde 3 
 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
3. semester 
 
3. semester 

Modul i Valgfag/ 
Praktik: 
 
Valgfag 1 
  
eller 
 
Praktik 1 
 

 
 
 
Intern 
 
 
 
Intern 
 

 
 
 
10 
 
 
 
10 

 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 

 
 
 
3. semester 
 
 
 
3. semester 
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Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 
 
§ 28. Samlet oversigt over modulerne på C-linjen: 
 
Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul i Sprog: 
 
Sprog III 
 
Sprog IV 

 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
5 
 
10 

 
 
Best./ikke-best. 
 
7-trinsskala 

 
 
1.semester 
 
2. semester 

Modul i  
Litteraturhistorie: 
 
Litteraturhistorie III 
 
Litteraturhistorie IV 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 
5 
 
10 

 
 
 
Best./ikke-best. 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 
2. semester 
 

 
Modul i  
Litteraturanalyse: 
 
Litteraturanalyse III 

 
 
 
 
Intern 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
 
1. semester 

Modul i  
Kultur og medier:  
 
Kultur og medier 

 
 
 
Ekstern 

 
 
 
15 
 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. semester 
 

Modul i  
Skandinaviske studier 
 
Skandinaviske studier 

 
 
 
Intern 
 
 

 
 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 

 
 
 
1. halvdel af  
2. semester 

Modul i 
Kerneområder: 
 
Kerneområde 2 
 
Kerneområde 3 
 

 
 
 
Intern 
 
Ekstern 

 
 
 
10 
 
10 

 
 
 
7-trinsskala 
 
7-trinsskala 

 
 
 
3. semester 
 
3. semester 

Modul i Valgfag/ 
Praktik: 
 
Valgfag 1 
  
eller 
 
Praktik 1 
 

 
 
 
Intern 
 
 
 
Intern 
 

 
 
 
10 
 
 
 
10 

 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 
 
 
Bestået/ikke- 
bestået 

 
 
 
3. semester 
 
 
 
3. semester 
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Speciale Ekstern 30 7-trinsskala 4. semester 

 
§ 29. Uddannelsens prøver er samlet i moduler. 
 
Stk. 2. Modulet i Kerneområder består af følgende discipliner: Kerneområde 1, 2 og 3. 
 
Stk. 3. Modulet i Tekstarbejde består af følgende discipliner: Tekstarbejde 1 og 2. 
 
Stk. 4. Modulet i Kulturforståelse består af følgende discipliner: Kulturforståelse 1 og 2. 
Stk. 5. Modulet i Valgfag/Praktik består af følgende discipliner: Valgfag 1, 2 og 3 samt Praktik 1, 2 
og 3. 
 
Stk. 6. Modulet i Speciale består af følgende discipliner: Speciale. 
 
Stk. 7. Modulet i Sprog består af følgende discipliner: Sprog III og IV. Modulet løber over 1. og 2. 
semester. 
Stk. 8. Modulet i Litteraturhistorie består af følgende discipliner: Litteraturhistorie III og IV. Modulet 
løber over 1. og 2. semester. 
 
Stk. 9. Modulet i Litteraturanalyse består af følgende discipliner: Litteraturanalyse III. Modulet løber 
over 1. semester. 
 
Stk. 10. Modulet i Kultur og medier består af følgende discipliner: Kultur og medier. Modulet løber 
over 6. og sidste semester af bacheloruddannelsen og 1. semester af kandidatuddannelsen. 
 
Stk. 11. Modulet i Skandinaviske studier består af følgende discipliner: Skandinaviske studier. 
Modulet løber over 1. semester og 1. halvdel af 2. semester. 
 
§ 30. For studerende på A-linjen gælder følgende: 

• Modulet Kerneområder er obligatorisk 
• Specialet er obligatorisk 
• Det er obligatorisk at aflægge i alt 30 ECTS-point inden for modulerne Tekstarbejde og Kul-

turforståelse 
• Der kan maksimalt aflægges 30 ECTS-point inden for modulet Valgfag/Praktik. Den 

studerende kan frit sammensætte modulet inden for den samlede ramme af 30 ECTS-point 
• Er der aflagt under 30 ECTS-point inden for modulet Valgfag/Praktik, skal de resterende po-

int aflægges inden for et eller flere af modulerne Tekstarbejde og Kulturforståelse. 
 
Stk. 2. Vælger den studerende valgfag fra andre af fakultetets kandidatuddannelser eller 
kandidatuddannelser uden for fakultetet, eksamineres der af det udbydende studienævn og iht. den 
gældende studieordning. Der meritoverføres efterfølgende iht. § 17, stk. 1. 
 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 31. Den studerende kan først aflevere specialet, når samtlige andre prøver på kandidatuddannelsen 
er bestået. 
 
§ 32. For C-linjen gælder det, at den studerende ikke kan gå op til prøven i Sprog IV, før Sprog III er 
bestået og ikke gå op til prøven i Litteraturhistorie IV, før Litteraturhistorie III er bestået. 
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§ 33. For uddannelsens 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 nød-
vendige, men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen. 
 
 
 
Kapitel 8: Beskrivelse af uddannelsens enkelte moduler, discipliner og prøver 
 
§ 34. Modulet i Kerneområder indeholder følgende discipliner: Kerneområde 1, 2 og 3. 
 
§ 35. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder. 

• Viden om det danske sprogs bygning, brug, historie og variation. 
• Kendskab til den nordiske, fortrinsvis danske litteraturs historie med udblik til verdenslittera-

turen og evne til at arbejde litteraturhistorisk. 
• Viden om og forståelse for nordiske kulturelle og mediemæssige problemstillinger og ud-

tryksformer i en global sammenhæng. 
• Evne til at beskrive, analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, i forskellige genrer 

og i forskellige medier, herunder billedmedier. 
• Kendskab til begreber, metoder og teorier inden for sprog- og litteraturvidenskaben såvel som 

inden for et bredere humanistisk og kulturelt område. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Kerneområder skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige og 
sociale kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i dansk på gymnasialt niveau og formidle 
tilsvarende stof i andre sammenhænge. 

• På baggrund af kendskab til sprog- og litteraturvidenskabelige teorier og metoder at kunne 
beskrive, analysere, fortolke og vurdere danske tekster fra forskellige perioder, i forskellige 
genrer og i forskellige medier. 

 
§ 36. Kerneområder 
Modulbeskrivelse 
Kerneområder defineres som de tre fagområder, der indgår i bachelor-uddannelsen i Nordisk Sprog og 
Litteratur, dvs. Litteratur, Sprog og Kultur og medier, behandlet ud fra et nordisk, fortrinsvis dansk 
udgangspunkt, men med udblik til den øvrige verden. Disciplinerne i modulet har til formål at uddybe 
og udvide den studerendes viden om centrale emner inden for disse områder. Det kan typisk ske på to 
måder: enten via en behandling af overordnede emner af historisk, analytisk eller teoretisk karakter 
inden for de respektive fagområder på et udvidet niveau eller via særligt forskningsrelaterede nedslag 
i specialiserede emner som f.eks. forfatterskaber, kortere perioder, særlige teoretiske problemstillinger 
eller lignende. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Der prøves i centrale temaer indenfor det pågældende emne. Der lægges vægt på viden om emnet, 
overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt.Jf. i øvrigt de generelle 
krav til eksaminanden (§23). 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Emnerne aflægges enten som 1) fri skriftlig hjemmeopgave på 12-15 sider (per person) på baggrund 
af 600 siders opgivet litteratur, eller 2) mundtlig eksamen med synopsis på 4-5 sider (per person) samt 
600 siders opgivet litteratur, der repræsenterer mindst 5 titler. Mindst et emne skal være en opgave.  
 
Prøveform: Individuel. Den skriftlige hjemmeopgave og synopsen 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. Den mundtlige eksamen i forbindelse med synop-
sen kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt synopsen 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.. 
Hjælpemidler: Ved mundtlig eksamen med synopsis: alle. 
Forberedelsestid: Ved mundtlig eksamen med synopsis: ingen. 
Varighed: Ved mundtlig eksamen med synopsis: 30 minutter (inklusive censur). 
Censur og bedømmelse: Kerneområde 1: intern, bestået/ikke-bestået; Kerneområde 2: intern, 7-
trinsskala; Kerneområde 3: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: Kerneområde 1: 10 ECTS-point; Kerneområde 2: 10 ECTS-point; Kerneområde 3: 10 
ECTS-point. 
 
§ 37. Modulet i Tekstarbejde indeholder følgende discipliner: Tekstarbejde 1 og 2. 
 
§ 38. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer. 
 
Kvalifikationer: 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Færdighed i at kommunikere sikkert, hensigtsmæssigt og kreativt på et korrekt dansk i 
forskellige situationer, herunder videnskab, undervisning og formidling. 

• Viden om og forståelse for nordiske kulturelle og mediemæssige problemstillinger og ud-
tryksformer i en global sammenhæng. 

• Evne til at beskrive, analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, i forskellige genrer 
og i forskellige medier, herunder billedmedier. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet i Tekstarbejde skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne vejlede om og i samarbejde med andre planlægge og gennemføre kommunikations-
kampagner for en organisation eller virksomhed. 

• Kunne analysere og reflektere over og vurdere dannelsesprocesser og kulturelle, historiske og 
æstetiske fænomener i deres samfundsmæssige og globale sammenhæng. 

 
§ 39. Tekstarbejde 
Modulbeskrivelse 
Modulet dækker arbejdet med tekster, men med særligt fokus på produktion af sproglige tekster. Der 
kan være tale om kommunikativt orienterede emner i mundtlig og skriftlig fremstilling, om litteratur- 
og kulturformidling, om essayistik, om skriveværksteder, som udvikler den sprogligt-litterære kreati-
vitet inden for en række områder spændende fra kommerciel tekstproduktion over videnskabelige 
genrer til skønlitteratur. Sprogforståelse, tekstanalyse, fortolkning og læsning samt tekst- og litteratur-
teori vil indgå som elementer i undervisningen ud fra en betragtning om, at formidling og produktion 
af tekster er nøje forbundet med en kvalificeret indsigt i og forståelse af disse. 
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Stk. 2. Faglige mål  
Der prøves i centrale temaer inden for det pågældende emne. Der lægges vægt på viden om emnet, 
overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt. Der lægges særlig vægt på 
at den studerendes sprogbehandling og sprogbevidsthed modsvarer hensigten med den pågældende 
disciplin. Jf. i øvrigt de generelle krav til eksaminanden (§23). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Tekstarbejde 1 aflægges enten som 1) mundtlig eksamen med synopsis på 4-5 sider (per person) samt 
600 siders opgivet litteratur, der repræsenterer mindst 5 titler, eller som 2) portefolio-eksamen med et 
antal produkter på op til 20 sider (per person). Tekstarbejde 2 aflægges enten som 1) fri skriftlig 
hjemmeopgave på 20-25 sider (per person) eller som 2) mundtlig eksamen med synopsis på 8-10 sider 
(per person) samt 1200 siders opgivet litteratur, der repræsenterer mindst 10 titler.  
 
Prøveform: Individuel. Den skriftlige hjemmeopgave (tekstarbejde 2) og synopserne (tekstarbejde 1 
og 2) kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele, undtagen problem-
formulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige prøve 
kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt synopsen 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. Portfolio-eksamen aflægges individuelt. 
 Hjælpemidler: Ved mundtlig eksamen med synopsis: alle. 
Forberedelsestid: Ved mundtlig eksamen med synopsis: ingen. 
Varighed: Ved mundtlig eksamen med synopsis: 30 minutter (inklusive censur). 
Censur og bedømmelse: Tekstarbejde 1: intern, 7-trinsskala; Tekstarbejde 2: ekstern, 7-trinsskala. 
Vægtning: Tekstarbejde 1: 10 ECTS-point; Tekstarbejde 2: 20 ECTS-point. 
 
§ 40. Modulet i Kulturforståelse indeholder følgende discipliner: Kulturforståelse 1 og 2. 
 
§ 41. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder. 

• Viden om og forståelse for nordiske kulturelle og mediemæssige problemstillinger og ud-
tryksformer i en global sammenhæng. 

• Evne til at beskrive, analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, i forskellige genrer 
og i forskellige medier, herunder billedmedier. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet i Kulturforståelse skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige og 
sociale kompetencer: 

• Kunne analysere og reflektere over og vurdere dannelsesprocesser og kulturelle, historiske og 
æstetiske fænomener i deres samfundsmæssige og globale sammenhæng. 

• Kunne overføre analytiske kompetencer fra et område til et andet, arbejde tværfagligt og kun-
ne kombinere viden og kunnen fra fagets områder. 

 
§ 42. Kulturforståelse 
Modulbeskrivelse 
Med afsæt i tekster udvikles en viden om kulturen og om menneskelige og kulturelle fænomener som 
identitet, dannelse, bevidsthed, følelser, køn, etik, magt, viden, sprog og kunst. Det danske og nordi-
ske vil løbende blive reflekteret i forhold til de globale sammenhænge, de som lokale, regionale og 
nationale begreber og forestillinger er indlejrede i. Moderne medier samt kulturelle og æstetiske fæ-
nomeners interaktion med andre dele af samfundet er også en del af modulets interessefelt. De enkelte 
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discipliner vil typisk være tilrettelagt som emne- eller periodestudier, som historiske studier eller som 
studier af samtidige fænomener. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Der prøves i centrale temaer inden for det pågældende emne. Der lægges vægt på viden om emnet, 
overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt. Der lægges særlig vægt på 
den studerendes evne til at kontekstualisere og kombinere viden og til at reflektere over fænomener i 
overensstemmelse med hensigten i den pågældende disciplin. Jf. i øvrigt de generelle krav til 
eksaminanden (§23). 
 
 
Stk. 3 Eksamensbestemmelser 
Kulturforståelse 1 aflægges mundtlig eksamen med synopsis på 4-5 sider (per person) samt 600 siders 
opgivet litteratur, der repræsenterer mindst 5 titler. Kulturforståelse 2 aflægges enten som 1) fri 
skriftlig hjemmeopgave på 20-25 sider (per person) på baggrund af 1200 siders opgivet litteratur eller 
som 2) mundtlig eksamen med synopsis på 8-10 sider samt 1200 siders opgivet litteratur, der repræ-
senterer mindst 10 titler.  
 
Prøveform: Individuel. Synopserne, som oplæg til mundtlig eksamen (Kulturforståelse 1 og 2), og den 
skriftlige hjemmeopgave (Kulturforståelse 2) kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog 
således at alle dele af opgaven/synopsen, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til 
genstand for individuel bedømmelse. Den mundtlige del af synopsiseksamen kan ikke aflægges 
sammen med andre studerende. Såfremt synopserne 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.  
Hjælpemidler: Ved mundtlig eksamen med synopsis: alle. 
Forberedelsestid: Ved mundtlig eksamen med synopsis: ingen. 
Varighed: Ved mundtlig eksamen med synopsis: 30 minutter (inklusive censur). 
Censur og bedømmelse: Kulturforståelse1: intern, 7-trinsskala; Kulturforståelse 2: ekstern, 7-
trinsskala. 
Vægtning: Kulturforståelse 1: 10 ECTS-point; Kulturforståelse 2: 20 ECTS-point. 
 
§ 43. Modulet i Valgfag/Praktik indeholder følgende discipliner: Valgfag 1, 2 og 3, samt Praktik 1, 
2 og 3. 
 
§ 44. Gennem modulet Valgfag/Praktik får de studerende mulighed for at tone deres kandidatuddan-
nelse i en bestemt faglig retning, herunder inddrage andre fagområder og dermed skærpe den indivi-
duelle kompetenceprofil. Modulet giver de studerende mulighed for at opnå følgende faglige 
kompetencer: 
• Kunne belyse et emne fra flere forskellige faglige perspektiver og reflektere over perspektivets 

betydning for emnets afgrænsning og den producerede viden. 
• Kunne indgå i tværfagligt samarbejde med personer med andre uddannelses- og kompetenceprofi-

ler og bringe faglig viden fra ét område i spil med viden inden for andre fagområder. 
 
Kompetencebeskrivelse af Praktikmodul 
Praktikforløbet giver de studerende praktisk kompetence i at anvende faglige færdigheder i en konkret 
jobmæssig sammenhæng samt indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer, og hvad en virksomhed 
forventer af humanistiske kandidater. Praktikforløbet giver de studerende følgende faglige og sociale 
kompetencer: 
• Kunne arbejde praksisorienteret og anvende faglig viden, metoder og færdigheder i løsningen af 

specifikke arbejdsopgaver for en virksomhed. 
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• Kunne reflektere over de faglige kompetencers relevans i en erhvervssammenhæng og argumente-
re for, på hvilke måder de kan bidrage i løsningen af konkrete opgaver for organisationer og virk-
somheder. 

• Kunne samarbejde med personer med andre uddannelsesbaggrunde og kunne bringe sin egen 
viden i spil i en sådan sammenhæng med henblik på at omsætte ideer til tiltag, der har en forret-
ningsmæssig værdi.  

• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt inden for begrænset tid og 
ressourcer, herunder overholde deadlines og levere en effektiv arbejdsindsats.  

 
§ 45. Valgfag 1, 2 og 3 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med Valgfag 1, 2 og 3 er at give den studerende mulighed for at give kandidatuddannelsen 
en individuel profil. Modulet skal give den studerende mulighed for fordybelse i centrale fagområder, 
jf. § 3, eller indsigt i problemstillinger på tværs af disse områder eller lære den studerende at forbinde 
disse områder med andre fagområder. Den studerende kan følge en disciplin på Nordisk, gennemføre 
et selvstuderet emne efter aftale med vejleder eller følge en disciplin uden for Nordisk. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der prøves i centrale temaer inden for det pågældende emne. Der lægges vægt på viden om emnet, 
overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt. Jf. i øvrigt de generelle 
krav til eksaminanden (§23). 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Emnerne kan enten aflægges som 1) fri skriftlig hjemmeopgave på 12-15 sider (per person) på 
baggrund af 600 siders opgivet litteratur eller 2) mundtlig eksamen med synopsis på 4-5 sider (per 
person) samt 600 siders opgivet litteratur, der repræsenterer mindst 5 titler.  

Ved selvstuderet emne må man vælge mellem 1) bunden skriftlig hjemmeopgave på 12-15 sider 
(per person) eller 2) mundtlig eksamen med synopsis på 4-5 sider. Et selvstuderet emne skal godken-
des af studienævnet. Uanset om man vælger den ene eller den anden eksamensform for et selvstuderet 
emne, skal der opgives 600 siders litteratur, og faglæreren skal en måned inden afleveringsfristen 
formulere et opgavespørgsmål. 
 
Prøveform: Individuel. Synopsen, som oplæg til mundtlig eksamen, og den skriftlige hjemmeopgave 
kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at alle dele af opgaven/synopsen, 
undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for individuel bedømmelse. Den 
mundtlige del af synopsiseksamen kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt 
synopserne 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.   
Hjælpemidler: Ved mundtlig eksamen med synopsis: alle. 
Forberedelsestid: Ved mundtlig eksamen med synopsis: ingen. 
Varighed: Ved mundtlig eksamen med synopsis: 30 minutter (inklusive censur). 
Censur og bedømmelse: Valgfag 1: intern, bestået ikke-bestået, Valgfag 2: intern, bestået/ikke-
bestået; Valgfag 3: intern, 7-trinsskala. 
Vægtning: Valgfag 1: 10 ECTS-point; Valgfag 2: 10 ECTS-point; Valgfag 3: 10 ECTS-point. 
 
§ 46. Praktik 
Disciplinbeskrivelse 
Den studerende indgår i arbejdet på en institution eller virksomhed. Det er, støttet af instituttet, den 
studerendes opgave at indgå en aftale med arbejdsstedet. Studienævnet forhåndsgodkender gennem en 
faglærer den udvalgte institution eller virksomhed efter skriftligt tilsagn fra denne, hvoraf det fremgår, 
hvilke opgaver den studerende skal varetage. Ophold på 1-1½  måneders fuldtidsbeskæftigelse giver 
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10 ECTS-point, 1½-3 måneder giver 20 ECTS-point, ophold på over 3 måneder giver 30 ECTS-point. 
Der udbydes et kursus, som giver en række værktøjer til en præliminær forståelse af organisationer.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal, på baggrund af erfaringer fra praktikopholdet og viden fra kurset, kunne karakte-
risere institutionen eller virksomheden, redegøre for og analysere sine funktioner i denne, reflektere 
over, hvad han eller hun har kunnet tilføre arbejdsstedet i kraft af sine kvalifikationer og kompetencer, 
og hvordan opholdet har ændret eller udbygget disse kvalifikationer og kompetencer.  
 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Den studerende skal udfærdige en rapport om opholdet, som opfylder de faglige mål. Rapportens 
længde varierer sådan, at den ved 10 ECTS-point skal være 12-15 sider, ved 20 ECTS-point 20-25 
sider og ved 30 ECTS-point 30-35 sider.  
 
Prøveform: Individuel. Rapporten kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
alle dele af rapporten, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for indivi-
duel bedømmelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået. 
Vægtning: 10-30 ECTS-point.  
 
§ 47. Modulet i Speciale består af følgende discipliner: Speciale. 
 
§ 48. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer: 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til udvalgte generelle og specifikke vidensområder inden for faget. 
• Evne til selvstændigt og kritisk at afgrænse og undersøge et emne. 
• Evne til i dybden at analysere og reflektere over et komplekst stofområde. 
• Evne til reflekteret anvendelse af fagets videnskabelige metoder. 
• Evne til at formidle komplekse problemstillinger i en akademisk form. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med specialet skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige og 
sociale kompetencer: 

• Selvstændigt at kunne planlægge og gennemføre en fokuseret videnskabelig undersøgelse på 
op til seks måneder af et udvalgt emne og i kraft af denne proces at lære sig at strukturere 
omfattende stofområder og problemstillinger. 

• Kunne indgå i forskningsarbejde. 
 
§ 49. Speciale 
Disciplinbeskrivelse 
Specialet er en større, selvstændig afhandling af videnskabelig karakter, der skal dokumentere den 
studerendes færdighed i at arbejde videnskabeligt med et selvvalgt og afgrænset fagligt emne. Specia-
leområdet aftales med specialevejlederen, som i samråd med den studerende udformer en aftale, som 
indeholder oplysninger om specialets type (med eller uden produkt) og emne, samt en plan for vejled-
ningen og tidspunktet for specialets aflevering. Specialet kan udarbejdes i forbindelse med et selv-
stændigt produkt, som den studerende har produceret. Det kan f.eks. være en rapport eller en 
undersøgelse til en virksomhed. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal i en selvstændig afhandling demonstrere evne til at afgrænse og gennemføre en 
teoretisk reflekteret undersøgelse af videnskabelig karakter. Specialet skal indeholde et resumé på 
max. 5 sider på engelsk. Resuméet indgår i den samlede bedømmelse. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri skriftlig opgave med et omfang på 60-80 sider (per person). Hvis specialet er med 
produkt skrives 40-60 sider (per person).  
 
Prøveform: Individuel.  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. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 30 ECTS-point. 
 
§ 50. Modulet i Sprog består af følgende discipliner: 

- Sprog III 
- Sprog IV 

 
§ 51. Modulet i Sprog giver i sammenhæng med Sprog I og II på bachelorstudiet den studerende føl-
gende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Grundlæggende viden om dansk fonetik, grammatik, semantik, tekstlingvistik og pragmatik 
som redskaber for kommunikation. 

• Evne til at udtrykke sig korrekt, varieret og hensigtsmæssigt i forskellige sprogbrugssitua-
tioner på grundlag af viden om det danske sprogs bygning. 

• Kendskab til moderne sprogvidenskabelige teorier og metoder og evne til at arbejde med 
sprogvidenskabelige teorier. 

• Evne til at lave grammatisk, stilistisk og pragmatisk analyse af et bredt spektrum af sproglige 
tekster.  

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Sprog skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige og sociale 
kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i dansk sprog på gymnasialt niveau og 
formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge.  

• Kunne gennemføre grammatiske, stilistiske og pragmatiske analyser af tekster fra forskellige 
perioder, i forskellige genrer og i forskellige medier på et reflekteret sprogvidenskabeligt 
grundlag.  

 
§ 52. Sprog III 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at introducere til en vifte af sprogvidenskabens emneområder. Det kan 
f.eks. være følgende: a) Tekst, samtale og argumentation; b) Sociolingvistik, dialektologi og dansk 
som andetsprog; c) Sprognormer og sprogpædagogik; d) Sproghistorie og stilistik; e) Semiotik, 
sprogpsykologi og sprogfilosofi. Undervisningen i disciplinen foregår ved forelæsninger for hele 
årgangen. Efter undervisningsforløbet vil den studerende blive indkaldt til en samtale med 
underviseren, som dels vil bestå af en mundtlig respons på portefolioen (jf. nedenunder) og dels af en 
diskussion om, hvilket emne den studerende skal vælge i Sprog IV. 
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Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal samle en portefolio bestående af mindst tre af disciplinens emner, hvori der rede-
gøres selvstændigt og kvalificeret for disse. Med portefolioen skal den studerende vise at han eller 
hun kan danne sig et overblik over og oparbejde en elementær indsigt i sprogvidenskabelige emner.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse. Undervisningsdeltagelsen består i, at den studerende 
undervejs i forløbet afleverer en portefolio med tre skriveøvelser på hver 2-3 sider om tre forskellige 
emner. Opgaverne til portefolioen gives af forelæseren mod slutningen af gennemgangen af de re-
spektive emneområder. 
 
Prøveform: Individuel. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået.  
Vægtning: 5 ECTS-point. 
 
§ 53. Sprog IV 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen er formet som et projekt, hvor den studerende får mulighed for at fordybe sig i et af de 
sprogvidenskabelige emner, som introduceredes i Sprog III. Undervisningen i disciplinen skifter 
mellem vejledning og holdundervisning og med en blanding af samtale, underviser- og 
studenteroplæg. Holdene er sammensat efter emne. De enkelte emner udgør grundfagets valgfrie 
disciplin. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise, at hun eller han kan arbejde indgående og selvstændigt med et udvalgt 
sprogvidenskabeligt emne på baggrund af et nordisk materiale. Der lægges endvidere vægt på viden 
om emnet, overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri 12-15-siders hjemmeopgave (per person). Der opgives 1200 sider repræ-
senterende mindst 10 forskellige værker. 
 
Prøveform: Individuel.  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. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 10 ECTS-point. 
  
§ 54.  Det litteraturhistoriske modul består af følgende discipliner: 

- Litteraturhistorie III 
- Litteraturhistorie IV 

 
§ 55. Det litteraturhistoriske modul giver i sammenhæng med Litteratur I og II på bachelorstudiet den 
studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til hovedtræk i den nordiske, fortrinsvis danske litteratur og dens historie såvel i 
dens interne forhold (genre-, stil- og formhistorie) som i dens eksterne forhold (dens relation 
til samfund og kultur) og med udblik til verdenslitteraturen. 
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• Evne til at arbejde litteraturhistorisk og reflektere over dette arbejde via kendskab til littera-
turhistorieskrivningens teori og metode. 

• Evne til at formidle viden om litteratur. 
 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personli-
ge og sociale kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i dansk litteratur på gymnasialt niveau og 
formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge.  

• Kunne analysere og reflektere over og vurdere dannelsesprocesser og kulturelle, historiske og 
æstetiske fænomener i deres samfundsmæssige og globale sammenhæng. 

 
§ 56.  Litteraturhistorie III 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at sætte den studerende i stand til at arbejde med og reflektere over litte-
raturhistoriske problemstillinger via en fordybelse i et eller flere udvalgte emner, f.eks. en genre, en 
periode eller et motiv, og som en effekt heraf udbygge hendes eller hans kendskab til nordisk, for-
trinsvis dansk litteraturhistorie. Verdenslitterære aspekter af emnet/emnerne inddrages, og der indfø-
res i litteraturhistoriske fremstillings- og formidlingsformer. Undervisningen i disciplinen foregår på 
hold og er en blanding af samtale, underviser- og studenteroplæg. Efter undervisningsforløbet vil den 
studerende blive indkaldt til en samtale med underviseren, som dels vil bestå af en mundtlig respons 
på skriveøvelsen (jf. stk. 3), og dels af en diskussion om, hvilket emne den studerende skal vælge i 
Litteraturhistorie IV. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise, at hun eller han på baggrund af en elementær litteraturhistorisk viden kan 
arbejde selvstændigt med, reflektere over og formidle litteraturhistoriske problemstillinger. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som undervisningsdeltagelse. Undervisningsdeltagelsen består af en fri 4-5-siders 
skriveøvelse (per person) skrevet enten 1) som en akademisk artikel eller 2) som en efterskrift/et for-
ord, en kronik, et essay eller tilsvarende.  
 
Prøveform: Individuel.  Skriveøvelsen kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog såle-
des at alle dele af øvelsen, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for 
individuel bedømmelse. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke bestået.  
Vægtning: 5 ECTS-point. 
 
§ 57.  Litteraturhistorie IV 
Disciplinbeskrivelse  
Disciplinen er formet som et projekt, hvor den studerende får mulighed for at fordybe sig i et bestemt 
emne inden for nordisk litteraturhistorie, herunder dets verdenslitterære aspekter. Undervisningen i 
disciplinen skifter mellem vejledning og holdundervisning med en blanding af samtale, underviser- og 
studenteroplæg.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise, at hun eller han kan arbejde indgående og selvstændigt med et udvalgt litte-
raturhistorisk emne på baggrund af den viden og kunnen, som er blevet oparbejdet i løbet af hele  
modulet. Der lægges endvidere vægt på viden om emnet, overblik, analytisk evne, metodisk og kritisk 
tilgang samt teoretisk indsigt. 
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Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri 12-15-siders hjemmeopgave (per person).  
 
Prøveform: Individuel. 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. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala.  
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
§ 58.  Det litteraturanalytiske modul består af følgende discipliner: 

- Litteraturanalyse III 
§ 59. Det litteraturanalytiske modul giver i sammenhæng med Litteraturanalyse I og II på bachelor-
studiet den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Evne til at beskrive, analysere og fortolke litterære tekster fra forskellige perioder, i forskelli-
ge genrer og skrevet efter forskellige kunstneriske strategier. 

• Kendskab til centrale begreber, metoder og teorier inden for litteraturvidenskaben. 
• Evne til at formidle sin viden om litteratur. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Litteraturanalyse skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige 
og sociale kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i dansk litteratur på gymnasialt niveau og 
formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge. 

• Kunne beskrive, analysere og fortolke tekster og kunne reflektere over dannelsesprocesser og 
dannelse af verdensbilleder på et reflekteret litteraturvidenskabeligt grundlag.  

 
§ 60.  Litteraturanalyse III 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at udbygge den studerendes evne til at beskrive, analysere og fortolke 
forskellige typer af litterære tekster og samtidig introducere den studerende til centrale litteraturviden-
skabelige problemstillinger og teorier og til aktuel litteraturteori og -debat. Den studerende skal 
desuden stifte bekendtskab med forskellige måder at skrive om litteratur på, herunder formidling af 
litteratur. Undervisningen i disciplinen foregår på hold og er en blanding af samtale, underviser- og 
studenteroplæg.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal vise, at hun eller han selvstændigt enten kan diskutere en litteraturteoretisk tekst 
eller i en formidlende form diskutere et litterært emne. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en portefolio. Portefolioen udarbejdes løbende og består af 1) en skriveøvelse 
hvor den studerende enten kan 1a) diskutere en eller flere litteraturteoretiske tekster i en akademisk 
artikelform eller 1b) skrive en anmeldelse, en kronik, et essay eller tilsvarende om et litterært emne, 
og 2) et mundtligt oplæg med en synopsis på 2 sider. Skriveøvelsen skal være på 4-5 sider. Portefo-
lioen bedømmes i sin helhed. 
 
Prøveform: Individuel.  
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Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala.  
Vægtning: 5 ECTS-point. 
 
 
 
§ 61.  Modulet i Kultur og medier består af følgende disciplin og løber over 6. og sidste semester af 
bacheloruddannelsen og 1. semester af kandidatuddannelsen: 

- Kultur og medier 
 
§ 62. Modulet i Kultur og medier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Grundlæggende viden om og forståelse for nordiske, kulturelle og mediemæssige problemstil-
linger og udtryksformer i en global sammenhæng.  

• Evne til at beskrive, analysere og fortolke tekster fra forskellige perioder, i forskellige genrer 
og i forskellige medier, herunder billedmedier som tv, film og it. 

• Kendskab til begreber, metoder og teorier inden for visuel teori og analyse, kulturanalyse og 
medieteori. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Kultur og medier skal de studerende erhverve sig følgende faglige, personlige 
og sociale kompetencer: 

• Have faglige forudsætninger for at kunne undervise i medier og kultur på et gymnasialt ni-
veau og formidle tilsvarende stof i andre sammenhænge.  

• Kunne overføre analytiske kompetencer fra et område til et andet, arbejde tværfagligt og kun-
ne kombinere viden og kunnen fra fagets områder. 

• Kunne orientere sig kvalificeret i den moderne, globale og lokale medievirkelighed og afkode 
dens audio-visuelle udtryk og kulturelle betydninger. 

 
§ 63. Kultur og medier 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinens første semester er at introducere til en bred vifte af kulturelle udtryk. Di-
verse analoge og digitale medier såsom fotografi, film, tv og netbaserede udtryk samt hybridformer 
mellem kunst- og mediegenrer inddrages med henblik på analytisk tilegnelse og kulturel forståelse. 
Andet semester formes som et projekt, hvor den studerende har mulighed for at arbejde indgående 
med et emne inden for Kultur og medier. Undervisningen i første semster foregår på hold og er en 
blanding af underviser- og studenteroplæg. Der kan også være forelæsninger for hele årgangen. I 
andet semester skiftes der mellem vejledning og holdundervisning med en blanding af samtale, 
underviser- og studenteroplæg. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
For at kunne indstille sig til eksamen skal den studerende i det første semester samle en portefolio-
mappe. Der forventes en selvstændig og kvalificeret redegørelse for de emner, som behandles i porte-
folioen. Den afsluttende skriftlige opgave skal vise, at den studerende kan arbejde indgående og selv-
stændigt med et bestemt emne inden for Kultur og medier på baggrund af den viden og kunnen, som 
er blevet oparbejdet i løbet af hele modulet. Der lægges endvidere vægt på viden om emnet, overblik, 
analytisk evne, metodisk og kritisk tilgang samt teoretisk indsigt. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Portefolioen skal indeholde tre skriveøvelser på hver 2-3 sider (per person). Øvelserne skal omhandle 
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tre af de emner, som er blevet gennemgået i det første semester. Den afsluttende prøve aflægges som 
en fri 12-15-siders hjemmeopgave (per person).  
 
Prøveform: Individuel. 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. 
Portefolioen afleveres individuelt. 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala. 
Vægtning: 15 ECTS-point. 
 
§ 64.  Modulet i Skandinaviske studier består af følgende discipliner og løber over 3. semester og 1. 
halvdel af 4. semester: 

- Skandinaviske studier 
§ 65. Modulet i Skandinaviske studier giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
De studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 

• Kendskab til svensk og norsk sprog med hovedvægt på de træk, som adskiller svensk hen-
holdsvis norsk fra dansk. 

• Kendskab til svensk og norsk litteratur og til udvekslingen mellem de nordiske litteraturer og 
mellem nordisk litteratur og verdenslitteraturen. 

• Et udvidet kendskab til det nordiske kulturområde og dets placering i verden. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med Skandinaviske studier skal de studerende erhverve sig følgende faglige, person-
lige og sociale kompetencer: 

• Kunne tilegne sig skrevet og talt svensk og norsk ubesværet, og kunne orientere sig i og forstå 
skandinavisk og nordisk kultur i en global sammenhæng. 

• Kunne reflektere over og arbejde med sammenhængen mellem de enkelte kulturelle fænome-
ner og de kulturelle og samfundsmæssige sammenhænge, de indgår i. 

 
§ 66. Skandinaviske studier 
Disciplinbeskrivelse  
Formålet med disciplinen er at give den studerende et udvidet kendskab til det nordiske kulturområde, 
fortrinsvis det skandinaviske. Det sker dels via en introduktion til svensk og norsk sprog, herunder 
sproghistorie, med særlig opmærksomhed på de træk, som adskiller svensk henholdsvis norsk fra 
dansk, dels via et studium af svensk og norsk kultur og litteratur, blandt andet gennem refleksioner 
over den kulturelle udveksling i Norden, fortrinsvis Skandinavien, og den kulturelle udveksling mel-
lem Skandinavien og verden i øvrigt. Det sidste foregår ved, med udgangspunkt i litteraturen, at stu-
dere emner som f.eks. nationalitet, globalt vs. lokalt, kulturel oversættelse. Undervisningen i 
disciplinen foregår som en blanding af holdundervisning, forelæsninger og vejledning.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal ud fra sit kendskab til svensk og norsk sprog og litteratur selvstændigt kunne  
analysere og diskutere de i undervisningen behandlede emner om Norden og Skandinavien på bag-
grund af den viden og den teori, som er blevet gennemgået. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en kombineret skriftlig og mundtlig eksamen. Den skriftlige del består af en fri 
synopsis på 4-5 sider (per person), hvori den studerende redegør for en problemstilling inden for et af 
de i undervisningen behandlede emner. Den mundtlige del former sig som en samtale, som den stude-
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rende indleder med at redegøre for og udfolde synopsens problemstilling.  
 
Prøveform: Individuel. Synopsen kan udarbejdes i samarbejde med andre studerende, dog således at 
alle dele af synopsen, undtagen problemformulering og konklusion, kan gøres til genstand for indivi-
duel bedømmelse. Den mundtlige del kan ikke aflægges sammen med andre studerende. Såfremt 
synopsis 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. 
Forberedelsestid: Ingen. 
Varighed: 30 minutter (inklusive censur). 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala.  
Vægtning: 10 ECTS-point. 
 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 67. Ordningen træder i kraft 1. september 2006. 
 
§ 68. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nedenstående: 
  
1999-studieordningen  2006-studieordningen 
B-fag    10 ECTS-point prøver 
A-fag    20 ECTS-point prøver 
 
Dog kræves det, at opgaverne omhandler relevante emner, hvis de skal overføres til modulerne 
Tekstarbejde og Kulturforståelse. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5, § 12, § 15, § 17 stk. 2, § 26, § 27, § 28, § 36 stk. 2 og 3, § 39 stk. 2 og 3, § 42 stk. 
2 og 3, § 45 stk. 2 og 3, § 46 stk. 2 og 3, § 49 stk. 2 og 3, § 52 stk. 2, § 53 stk. 2 og 3, § 56 stk. 2 
og 3, § 57 stk. 2 og 3, § 60 stk. 2 og 3, § 63 stk. 2 og 3 og § 66 stk. 2 og 3 godkendt af Dekanen 
marts 2007. Ikrafttræden 1. september 2007. 
 
Ændring af § 36 stk. 3 og § 42 stk. 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. sep-
tember 2007.  
 
Ændring af § 45 stk. 3 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
 
Ændring af § 27 og § 28 godkendt af Dekanen august 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  


