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Kapitel 1: Formål 
 

§ 1. Sidefaget i dramaturgi ved Aarhus Universitet er et humanistisk akademisk tilvalg i henhold til § 
17 og § 23 i bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne 
(Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). Sidefaget hører under Det Humanistiske Fakultet, Institut for 
Æstetiske Fag, Studienævnet for Dramaturgi. 
 
§ 2. Sidefaget introducerer til dramaturgifagets forskningsområder med henblik på at udbygge den 
studerendes faglige viden og øge hans/hendes praktiske og teoretiske kvalifikationer. På den baggrund 
skal den studerende opnå faglige forudsætninger for at arbejde med og formidle fagets stofområder. 
Uddannelsen kvalificerer den studerende til at anvende dramaturgisk teori og metode i forhold til et 
bredt udsnit af teater, scenekunst og medier, og til at varetage undervisning og læringsprocesser 
indenfor fagområdet eller i forlængelse heraf. Den studerendes kvalifikationer udbygges således med 
henblik på at kunne indarbejde og formidle fagets stofområder og at anvende dets metoder i 
gymnasieskolen og i andre undervisningsmæssige sammenhænge. 
 
§ 3. Et sidefag i dramaturgi - anvendt i undervisning og læring giver den studerende følgende 
kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Forståelse af det moderne teaters udviklingshistorie og klart overblik over centrale genrer og 

konventioner i teaterhistorien fra antikken og frem til i dag. 
• En evne til at overskueliggøre og analysere en konkret problemstilling med dramaturgiske 

redskaber, samt til at kunne placere den i en kontekst. 
• En grundlæggende forståelse for, hvad videnskabelighed er samt en basal evne til selv at kunne 

anvende forskellige videnskabelige metoder. 
• Forståelse af medieteoretiske tilgange til dramaturgifaglige problemstillinger. 
• Viden om dramaturgifagets muligheder i undervisningssammenhæng og kendskab til 

undervisningsrelevante erhvervsfunktioner.  
• Metodisk begreb om dramaturgiske processer og produkter, med særlig opmærksomhed på 

undervisningssystemet.  
• Professionaliseret viden om dramaturgifagets særlige teoretiske og metodiske kapacitet til at tolke 

handlinger og kompleks interaktion.  
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• En evne til at overskue et område, til at kunne skelne væsentligt fra mindre væsentligt, til at kunne 

strukturere sin egen læring, og til at søge og bearbejde ny information på en hensigtsmæssig 
måde. 

• En evne til at arbejde metodisk, selvstændigt og kritisk og til at afstemme den anvendte metode 
med arten af det felt, som skal behandles. 

• En evne til at indgå i fagligt samarbejde med andre. 
• Færdigheder i at arbejde innovativt, herunder at overskue, strukturere og analysere en arbejdspro-

ces med dramaturgiske redskaber. 
• Evne til at intervenere i teaterprocesser, at anvende teatrets enkelte bestanddele i forskellige kon-

tekster og forstå teater og scenekunst i aktuel æstetik, politik og kultur. 
• Professionalisering af evnen til at udføre dramaturgisk relevante arbejdsfunktioner i 

undervisningsmæssig sammenhæng, individuelt og i grupper.  
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• Håndtering af selvforvaltning og evne til at gribe en arbejdsopgave an metodisk, selvstændigt og 
kritisk. 

 
 
Kapitel 2: Adgangskrav 
 
§ 4. Adgang til sidefaget i dramaturgi forudsætter 1½ års beståede studier inden for et andet fagligt 
område. 
 
 
Kapitel 3: Sidefagets lovgrundlag 
 
§ 5. Sidefaget 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 sidefaget og deres uddannelse som helhed. 
 
 
Kapitel 4: Uddannelsestruktur 
 
§ 6. Sidefaget i dramaturgi er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå på tredje 
år af en bacheloruddannelse og første år af en kandidatuddannelse inden for det humanistiske eller 
andre fagområder. 
 
Stk. 2. Sidefaget er samlet normeret til 105 ECTS-point, jf. § 17.  
 
Stk. 3. Sidefaget er tilrettelagt således, at 45 ECTS aflægges som en del af den studerendes 
bacheloruddannelse, og 60 ECTS aflægges som en del af den studerendes kandidatuddannelse. 
 
§ 7. Sidefaget 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. 
 
 
Kapitel 5: Almene eksamensbestemmelser 
 
§ 8. Sidefaget består af et antal prøver. Hver prøve bestås for sig. Beståede prøver kan ikke tages om. 
 
§ 9. En studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå en prøve. Studienævnet for Dramaturgi 
kan ved dispensation tillade et fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i 
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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. 
 
§ 10. 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. 
 
§ 11. Ved prøverne anvendes enten karakterskala efter de herom gældende regler (7-trinsskalaen) eller 
bedømmelsen Bestået/Ikke bestået. Undervisningsdeltagelse bedømmes med Bestået/Ikke bestået. 
 
§ 12. Prøver, der aflægges ved undervisningsdeltagelse, forudsætter aktiv, regelmæssig og 
tilfredsstillende deltagelse i den pågældende undervisning. Ved aktiv forstås, at man deltager i de med 
undervisningen forbundne aktiviteter (almindelig forberedelse, mundtlige oplæg, mindre skriftlige 
opgaver, etc.). Med regelmæssig forstås deltagelse i mindst 75% af de udbudte timer jævnt fordelt 
over semestret. Med tilfredsstillende forstås, at man har opnået det for beståelse af eksamen 
nødvendige niveau. 
 
§ 13. 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. 
 
§ 14. 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 3-7 studerende.  
 
§ 15. 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. 
 
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. 
 
§ 16. 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 
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fagelement m.v. bedømmes efter 7-trinsskalaen ved begge uddannelsesinstitutioner, skal 
bedømmelsen overføres med karakterer. 
 
§ 17. ECTS-point markerer den enkelte prøves eller disciplins vægt i forhold til en fuldtidsstuderendes 
arbejdsindsats. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier. 
 
§ 18. Ordtælling ved skriftlige opgaver: 250 ord pr. side. 
 
Stk. 2. Skriftlige opgaver, der ikke overholder det angivne sideantal  +/ - 10 % i den enkelte disciplins 
eksamensbestemmelser, kan ikke bestå, da de ikke overholder studieordningens formkrav.  
 
Stk. 3. Ved bedømmelsen af samtlige skriftlige prøver, uanset hvilket sprog der er skrevet på, indgår 
den studerendes stave- og formuleringsevne. Det faglige indhold vægter tungest, mens stave- og 
formuleringsevnen indgår modificerende i bedømmelsen. 
  
§ 19. Studienævnet for Dramaturgi 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 sidefagets moduler og prøver 
 
§ 20. Sidefaget i dramaturgi består af følgende seks moduler, hvoraf den studerende vælger fem: 

- Modul Historisk-æstetisk analyse vægter 30 ECTS 
- Modul Projektarbejde vægter 15 ECTS  
- Modul Anvendt teater vægter 30 ECTS 
- Der vælges mellem modul Teaterperspektiver og modul Værk- og medieforståelse, begge 

vægter 20 ECTS 
- Modul Valgfag vægter 10 ECTS 
 

Stk. 2. Modul Historisk-æstetisk analyse består af følgende discipliner: 
- Dramaturgisk analyse 15 ECTS 
- Konventionsstudier 15 ECTS 

 
Stk. 3. Modul Projektarbejde består af følgende disciplin: 

- Produktionsprojekt 15 ECTS 
 
Stk. 4. Modul Anvendt teater består af følgende discipliner: 

- Funktionsområder: Administratoren, Dramaturgen, Pædagogen 10 ECTS 
- Pædagogisk feltstudium 20 ECTS 

 
Stk. 5. Modul Teaterperspektiver består af følgende disciplin: 

-  20./21. århundrede. Periode- og konventionsstudier 20 ECTS (valgfri) 
 

Stk. 6. Modul Værk- og medieforståelse består af følgende disciplin: 
- Mediedramaturgi 20 ECTS (valgfri) 

 
Stk.7. Modul Valgfag består af følgende disciplin: 

- Valgfag 1 10 ECTS  
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§ 21. Skematisk oversigt over sidefaget: 
 
Sidefagsuddannelsen består af følgende moduler og discipliner: 
 

 
 
Kapitel 7: Studieforløb og progression 
 
§ 22. Den studerende kan først indstille sig til prøven i Produktionsprojekt når prøven i Dramaturgisk 
analyse er bestået. 
 

Moduler og prøver Censur Vægtning Bedømmelse Prøveplacering 
Modul  
Historisk-æstetisk 
analyse: 
Dramaturgisk 
analyse 

 
Konventionsstudier  

 
 
 
Ekstern 
 
 
Intern 
 

 
 
 
15 ECTS 
 
 
15 ECTS 
 

 
 
 
7-trinsskala 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
1. semester 
 
 
2. semester 

Modul 
Projektarbejde: 
Produktionsprojekt 
 

 
 
Intern 

 
 
15 ECTS 

 
 
Bestået/ 
Ikke bestået 

 
 
2. semester 

Modul  
Anvendt teater: 
Funktionsområder: 
Administratoren, 
Dramaturgen, 
Pædagogen 
 
Pædagogisk 
feltstudium 

 
 
Intern 
 
 
 
 
Intern 

 
 
10 ECTS 
 
 
 
 
20 ECTS 

 
 
Bestået/ 
Ikke bestået 
 
 
 
7-trinsskala 

 
 
3. semester 
 
 
 
 
4. semester 

Valg mellem: 
 
Modul 
Teaterperspektiver: 
20./21. århundrede 
Periode- og 
konventionsstudier 
 
eller 
 
Modul  
Værk- og 
medieforståelse: 
Mediedramaturgi 
 

 
 
 
 
Ekstern 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekstern 

 
 
 
 
20 ECTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 ECTS 
 

 
 
 
 
7-trinsskala 
 
 
 
 
 
 
 
 
7-trinsskala 
 

 
 
 
 
3. semester 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. semester 

Valgfagsmodul: 
Valgfag 1 

 
Intern 

 
10 ECTS 

 
Bestået/ 
Ikke bestået 

 
4. semester 
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Stk. 2. Inden eller senest samtidig med, at den studerende indstiller sig til prøven i Pædagogisk 
feltstudium, skal prøven i Funktionsområder: Administratoren, Dramaturgen, Pædagogen være 
bestået.  
 
Stk. 3. Disciplinerne på tredje og fjerde semester af sidefaget kan først aflægges, når 
bacheloruddannelsen er bestået, da de indgår i den studerendes kandidatuddannelse. 
 
§ 23. For sidefagets prøver gælder, at studienævnet efter ansøgning fra den studerende kan give 
tilladelse til omprøve og sygeeksamen i samme eksamenstermin. 
 
Stk. 2. Ved ansøgning om sygeeksamen kræves vedlagt lægeerklæring. En lægeerklæring er det 
nødvendige men ikke altid tilstrækkelige grundlag for at få adgang til sygeeksamen 
 
 
Kapitel 8: Eksamensbestemmelser for sidefagets enkelte moduler og discipliner  
 
§ 24. Modulet i Historisk-æstetisk analyse består af følgende discipliner: 

- Dramaturgisk analyse 
- Konventionsstudier 

 
§ 25. Modulet i Historisk-æstetisk analyse giver den studerende følgende kvalifikationer og 
kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Dramaturgisk teori og metode, herunder basale færdigheder i at analysere æstetiske processer og 

produkter eller medieprodukter. 
• Basalt kendskab til teatrets historie, herunder evne til at begrebsliggøre og skelne mellem 

konventioner, perioder og genrer. 
• Viden om æstetikteoretiske positioner og evne til at anvende dette analytisk og perspektiverende. 
• Evne til at anvende viden om teater, dramaturgi og teatral kommunikation i institutioner og 

organisationer indenfor uddannelse og læring.  
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal den studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne vurdere forskellige dramaturgiske metoders anvendelighed i forhold til forskellige 

kontekster og situationer. 
• Kunne reflektere over en metodes muligheder og begrænsninger ud fra et konkret arbejde med 

den. 
• Kunne deltage konkret i udvikling af æstetiske processer og produkter samt reflektere over disse i 

forhold til historie og kontekst. 
• Kunne udføre problemorienteret arbejde, dvs. kunne identificere, afgrænse og reflektere over en 

faglig problemstilling. 
 
§ 26. Dramaturgisk analyse (Dramaturgical analysis) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen sigter på at give den studerende forståelse for grundlæggende problemer i forbindelse med 
dramaturgisk teori, metode og analyse. Begreber som teatralitet, iscenesættelse, roller, performativitet 
og kommunikation indgår i en dramaturgisk teori som centrale begreber. Der lægges vægt på, at den 
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studerende kan anvende disse og andre tilsvarende begreber med henblik på analyse af værker 
indenfor teater, film, tv-fiktion, multimedier med videre. Undervisningen lægger op til, at 
Dramaturgisk analyse også kan prøve sig på ikke-fiktions baserede hændelser som fx en politisk tale, 
en erhvervsmæssig samarbejdssituation eller et undervisningsforløb. Disciplinen udbydes som kursus 
med forelæsninger og afsluttes med en fri skriftlig opgave. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Der fordres elementært kendskab til dramaturgiske teorier og metoder, og den studerende skal 
demonstrere sin evne til at anvende disse i en analyse af et selvstændigt valgt objekt.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri, skriftlig hjemmeopgave, der består af en analyse af et objekt/et forløb. Analysen gør 
brug af udvalgte dramaturgiske teorier, metoder og begreber. Af opgavens litteraturliste skal det 
fremgå, at der er anvendt relevant litteratur på minimum 1500 sider. 
 
Prøven aflægges som: 
Fri, skriftlig opgave på højst 20 sider 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.  
 
Prøveform: Individuel prøve 
Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
§ 27.  Konventionsstudier (Studies of conventions in theatre) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen opbygger en elementær historisk og teoretisk viden om teatrets hovedkonventioner fra de 
tidligste til de nuværende, set i forhold til deres kulturelle kontekst. Disciplinen udbydes som kursus 
med forelæsninger og afsluttes med en bunden eksamensopgave. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at den studerende har en elementær historisk og teoretisk viden om 
teatrets hovedkonventioner og deres kulturelle kontekst, således at han/hun kan forholde sig 
analyserende og perspektiverende til et nøjere afgrænset emne her indenfor. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Mundtlig sagsfremstilling på baggrund af en bunden opgave. Opgaven stilles af eksaminator og tager 
udgangspunkt i eksamenspensum, som er bestemt af faglæreren. Ved eksamen skal den studerende 
kunne give en analytisk redegørelse for et nærmere afgrænset emne, idet der også perspektiveres til en 
bredere viden om teatrets hovedkonventioner.  
 
Stk. 4. Eksamenspensum  
Faglæreren fastsætter et pensum, der består af ca. 1500 sider teaterhistorisk og teaterteoretisk stof 
samt 6 dramatiske værker med historisk spredning. 
 
Prøveform: Individuel, bunden, mundtlig prøve med 30 minutters forberedelsestid  
Hjælpemidler: Den studerende må medbringe egne noter og papirer, der er udleveret i forbindelse 
med undervisningen. Elektroniske hjælpemidler, herunder computere og mobiltelefoner, må ikke 
medbringes 
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Varighed: 65 minutter inkl. forberedelsestid og censur 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 15 ECTS 
 
§ 28. Modulet i Projektarbejde består af følgende discipliner: 

- Produktionsprojekt 
 
§ 29. Modulet i projektarbejde giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende skal opnå kvalifikationer i form af viden, forståelse og færdigheder inden for følgende 
områder: 
• Anvendelse af dramaturgisk teori og metode i praksis. 
• Basalt kendskab til funktioner i en teaterproduktionsproces. 
• Evne til at udarbejde koncept for en scenekunstproduktion. 
• Viden om projektstyring og projektledelse.  
• Evne til at omsætte og anvende dramaturgisk metode og tænkning i en konkret praksis. 
• Evne til at bearbejde og videreudvikle dramaturgiske redskaber, herunder redskaber, der kan 

anvendes i forbindelse med procesanalyse og projektstyring. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne indgå i udvikling af et koncept for en æstetisk produktion eller proces med udgangspunkt i 

en konkret kontekst. 
• Kunne samarbejde i grupper, herunder tværfaglige grupper, og indgå i en dialog om faglige 

problemstillinger samt yde konstruktiv respons. 
• Kunne arbejde projektorienteret, herunder kunne tilrettelægge et projektarbejde og formidle 

resultatet analytisk og velgennemtænkt. 
 
§ 30. Produktionsprojekt (Project of production) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med produktionsprojektet er at give den studerende forståelse af dramaturgisk praksis 
gennem fordybet arbejde med de enkelte faser og funktioner i en teaterproduktion. Produktionen 
gennemføres inden for en fælles projektramme med en mindre teaterforestilling som mål. Der lægges 
vægt på, at den studerende får kendskab til konceptudvikling, opbygger procesanalytisk forståelse, får 
kendskab til specialiserede funktioner (dramatik, instruktion, produktionsdramaturgi, skuespilkunst, 
scenografi og lys- eller lyddesign), kan anvende dramaturgisk analyse samt viden om teaterkon-
ventioner og genrer i praksis og kan kommunikere fagligt reflekteret i kollektivt arbejde. Disciplinen 
udbydes som projekt med kortere seminarer og projektvejledning og afsluttes med en forestilling med 
efterfølgende eksamen. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Den studerende skal deltage aktivt i en produktionsproces fra projektstart til forestilling og på 
grundlag af dette foretage en analyse af processen med perspektivering til relevant teori.   
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en individuel, mundtlig prøve og aflægges på baggrund af den studerendes deltagelse i en 
produktionsgruppes udarbejdelse af en forestilling (vejledende spilletid 30 min.) samt i gruppens 
portfolio. Der må max. være 7 deltagere i gruppen. Forestillingen produceres indenfor en af 
underviserne fastsat temaramme. Konceptet for produktionen formuleres og redigeres i en logbog, 
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produktionsprocessens udvikling skal løbende evalueres heri, og der skal reflekteres over 
projektarbejdets indhold og metode. På et af eksaminator fastsat tidspunkt (vejl. 10 dage) før 
forestillingen vises, indleverer hver produktionsgruppe en portfolio bestående af redigerede logbøger 
og analysemateriale. Omfang 5 sider pr. deltager.  
Den mundtlige eksamen finder normalt sted 6 dage efter forestillingens visning (vejledende). På 
baggrund af portfolioen giver den studerende en analytisk redegørelse for og evaluering af proces- og 
projektresultater, herunder med inddragelse af relevant faglitteratur samt refleksion over forestillingen 
og dens idé.  Der afsættes 10 min. til præsentation og 10 min. til dialog. 
Ved bedømmelsen er det den mundtlige prøve, som vægtes. 
 
Prøveform: Individuel mundtlig prøve på baggrund af portfolio og forestilling  
Varighed: 25 minutter inkl. censur. 
Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/Ikke bestået 
Vægtning: 15 ECTS 
 
§ 31. Modulet i Anvendt teater består af følgende discipliner: 

- Funktionsområder: Administratoren, Dramaturgen, Pædagogen 
- Pædagogisk feltstudium 

 
§ 32. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende opnår faglig viden, forståelse og færdigheder med henblik på at erhverve sig følgende 
kvalifikationer: 

• Viden om aktuelle, samfundsmæssige problemstillinger i dramaturgisk praksis og forskning. 
• Viden om kulturteori, organisationsteori, institutionsanalytiske metoder. 
• Kendskab til kultur- og teaterpolitik og kulturpolitisk forskning. 
• Viden om læringsteori, pædagogisk- og dramapædagogisk teori, forløbsanalytisk metode, 

pædagogisk procesanalyse og dramapædagogisk forskning. 
• Viden om praktisk anvendelse af faglige færdigheder i en konkret jobmæssig sammenhæng 

samt indsigt i, hvordan en arbejdsplads fungerer, og hvad den forventer af humanistiske 
kandidater. 

 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med teatrets institutionelle, pædagogiske, læringsmæssige og produktionsmæssige 
problemstillinger i feltstudieteori og –praksis erhverver den studerende sig følgende faglige og sociale 
kompetencer: 

• Kunne analysere et læringsorienteret forløb i en institutionel sammenhæng. 
• Kunne udvælge og anvende dramaturgisk værktøj i en ekstern proces, herunder iagttage, be-

skrive og analysere eksterne arbejdsprocesser og institutioner. 
• Kunne udvikle og lede kollaborative processer reflekteret og målrettet samt forholde sig ana-

lytisk til kunstforståelse og/eller læringspotentialer i egen praksis.  
• Kunne tilrettelægge og strukturere arbejdsopgaver hensigtsmæssigt i forhold til et tids- og res-

sourcebudget, herunder overholde deadlines. 
• Kunne samarbejde i større og mindre grupper omkring projekter af kortere eller længere 

varighed. 
• Kunne anvende teoridannelser selvstændigt og grundigt i forbindelse med oplevet og erfaret 

empiri indenfor procesanalyse eller læringsanalyse. 
• Kunne indsamle og reflektere på højt niveau over relevant materiale, der belyser det valgte 

feltstudies lokalitet og dets værdier. 
• Kunne intervenere i komplekse processer og selvstændigt afstemme metode og formidling til 

de givne samarbejdspartnere og arten af det felt, der arbejdes i. 
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§ 33. Funktionsområder: Administratoren, Dramaturgen og Pædagogen (Professions and 
functions) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at introducere til nogle af de anvendelsesmuligheder, dramaturgisk teori 
og metode åbner for i praksis med henblik på senere gennemførelse af et feltstudium. Disciplinen gi-
ver mulighed for specialisering mod tre forskellige jobfunktioner: Administratoren, Dramaturgen og 
Pædagogen. På baggrund af denne tredeling gives metodiske og teoretiske redskaber til at udføre et 
feltstudium indenfor 1) institutions- og organisationsanalyse, 2) produktions- og procesanalyse samt 
3) analyse af et drama- eller teaterbaseret læringsforløb. Hvert felt introducerer til et udvalg af metode 
og teori, der for sidefagets vedkommende anvendes som grundlag for at gennemføre et feltstudium i 
det pædagogiske felt. Disciplinen udbydes som kursusforelæsninger. 
 
Undervisningen foregår i fire overbliksskabende forløb:  

1) Teori og metode for feltstudium, herunder organisations- og institutionsanalyse, 
organisationsteori og analysemodeller 

2) Kulturpolitikken, særlig den danske, og med særlig vægt på teaterpolitikken fra 1960’erne og 
fremefter  

3) Kunst og kunstuddannelsesfeltet i Danmark med vægt på vilkår for teaterproduktion som 
kunstnerisk proces relateret til aktuel teaterteori og -metode  

4) Dramafagets teori og metode med særlig vægt på mulighederne for at anvende drama og 
teater som fag og metode i forskellige læringsinstitutioner og –kontekster 

 
Stk. 2. Faglige mål 
Som optakt til at kunne gennemføre et feltstudie inden for det pædagogiske hovedfelt jf. stk. 1. skal 
den studerende demonstrere evne til at annektere en metode kritisk og anvendelsesorienteret og 
dermed vise overordnede forudsætninger for at kunne anvende metode og teori i analyse af eksterne 
processer og institutioner. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven kan aflægges på to måder:  

 
a)    Aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende undervisningsdeltagelse (se § 12). I forlængelse af 

undervisningsforløbet holder den studerende endvidere et mundtligt oplæg af 15 minutters 
varighed, som tager udgangspunkt i undervisningens teori og metode.  

 
  Bedømmelse: Bestået/Ikke bestået 
  Varighed: 15 minutter samt 5 minutters respons 
  Vægtning: 10 ECTS  
 
eller: 
 

b) Individuel, bunden, skriftlig hjemmeopgave med et vejledende omfang på 10 sider. Opgaven 
stilles af eksaminator, og den skal besvares på baggrund af det pensum, faglærer(ne) har 
fastsat for undervisningen.  

 
Eksamenspensum: Faglærer(ne) fastsætter et pensum, der består af 1500 sider relevant metode 
og teori fordelt på de tre hovedfelter 
Prøveform: Individuel, bunden, skriftlig hjemmeopgave 
Varighed: Der gives 7 dage til besvarelse af opgaven 
Censur og bedømmelse: Intern censur, bestået/ikke-bestået 
Vægtning: 10 ECTS  
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§ 34. Pædagogisk feltstudium (Field study in educational practice) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med feltstudiet er, at den studerende får erfaring med anvendelse af dramaturgiske kompe-
tencer i forhold til en specifik erhvervssammenhæng indenfor undervisnings- og læringsområdet. 
Efter en indføring i teater- og dramapædagogiske teknikker og problemstillinger erhverver den 
studerende sig viden om sådanne forløb med henblik på at kunne planlægge, analysere og reflektere 
over et undervisningsforløb. I det efterfølgende feltstudium skal den studerende forholde sig profes-
sionelt og analytisk til feltstudiets lokalitet ud fra en forståelse for stedets og situationens 
undervisningsmæssige udfordringer. Inden eller senest samtidig med prøven i Pædagogisk feltstudium 
skal den studerende være indstillet til eksamen i disciplinen Funktionsområder: Administratoren, 
Dramaturgen og Pædagogen (jvf. §22 stk. 2). Feltstudiet skal godkendes af vejleder. I forbindelse 
med feltstudiet arrangerer faglærerne et vejledningsseminar for studiefeltet. 
 
Stk. 2. Faglige mål  
Den studerende skal på grundlag af et feltstudium udarbejde en selvstændig og metodebevidst 
læringsanalyse af det valgte studieobjekt. Den studerende skal være i stand til at gennemføre en 
kritisk analyse af de aktiviteter, han/hun har observeret/igangsat/deltaget i, med inddragelse af 
relevant teori. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri, skriftlig hjemmeopgave på højst 30 sider 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. 4 
studerende per opgave.  
Opgaven skal være vedlagt dokumentation fra institutionen om feltstudiets gennemførelse. Dette 
vedlægges som bilag.  
 
 Prøveform: Individuel prøve 

Feltstudiets varighed: 3-4 uger 
Censur og bedømmelse: Intern censur, 7-trinsskala 
Vægtning: 20 ECTS 

 
§ 35. Modulet i Teaterperspektiver består af følgende disciplin: 

- 20./21. århundrede. Periode- og konventionsstudier 
 
§ 36. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende opnår faglig viden, forståelse og færdigheder med henblik på at erhverve sig følgende 
kvalifikationer: 

• Omfattende viden om teater- og æstetikteori. 
• Historisk indblik i det moderne teaters udvikling, hovedkonventioner og samtidskontekst. 
• Grundigt kendskab til et udvalgt emne eller en periode i det 20./21. århundredes teater. 
• Analytisk indsigt i de væsentligste nybrud i moderne teater hvad angår scenepraksis, samt i 

hvordan disse blev motiveret teoretisk.  
• Udvidet kendskab til dramaturgiske metoder med henblik på undersøgelser af det 20./ 21. år-

hundredes teaters kunstformer. 
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Kompetencer 
Gennem arbejdet med teaterperspektiver i det 20./21. århundrede erhverver den studerende sig 
følgende faglige og sociale kompetencer: 
 

• Kunne skelne mellem væsentlige positioner i scenekunsten. 
• Kunne identificere og analysere teatrale udtryk og virkemidler på højt niveau og diskutere 

disse i forhold til dramaturgisk og anden relevant teori. 
• Kunne anvende og forholde sig kritisk til viden om teatralitet og dramaturgi og formidle dette 

i forhold til udvalgte problemstillinger og analyseobjekter. 
• Kunne systematisere og vurdere teaterhistoriske kilder og perspektivere disse metodisk, kri-

tisk og analytisk i forhold til kontekst og konventioner. 
• Kunne planlægge, udvikle og gennemføre en større skriftlig opgave og forsvare den teoretiske 

tilgang til stoffet. 
 
§ 37. 20./21. århundrede. Periode- og konventionsstudier (20th/21st century. Studies of periods 
and conventions in theatre) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Disciplinen opbygger en grundlæggende historisk og teoretisk viden om det moderne teaters 
udviklingshistorie og hovedkonventioner set i forhold til samtidskonteksten. Disciplinen udbydes som 
kollokvium med forelæsninger, studenteroplæg og diskussionsfora. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Ved prøven skal det godtgøres, at eksaminanden har opnået grundig viden inden for et særligt studeret 
teaterhistorisk eller teaterteoretisk emne i det 20. og 21. århundrede og kan perspektivere det 
selvstændigt med henblik på at demonstrere analytisk og metodisk bevidsthed og evne til fordybelse i 
forhold til udvalgte perioder, temaer, genrer eller konventioner. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges som en fri, skriftlig hjemmeopgave på højst 30 sider 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. 
4 studerende per opgave.  
 
 Prøveform: Individuel prøve 
 Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskalaen 
 Vægtning: 20 ECTS 

 
§ 38. Modulet i Værk- og medieforståelse består af følgende disciplin: 

- Mediedramaturgi 
 
§ 39. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
 
Kvalifikationer 
Den studerende opnår faglig viden, forståelse og færdigheder med henblik på at erhverve sig følgende 
kvalifikationer: 

• Udvidet kendskab til fiktionsformer, kendskab til visuelle medier samt overordnet indsigt i 
mediefeltet, eksempelvis auditive medier og multimedier, film, tv, digitale multimedier i 
interaktive computerspil, teater- og installationskunst mm. 

• Kendskab til medieteorier og -analyse med henblik på nuanceret forståelse af det dramaturgi-
ske genstandsfelt. 

• Udvikling af egen faglige profil ved hjælp af metoder, teorier og analyseredskaber fra det me-
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dieteoretiske fagområde. 
• Forståelse af hvordan man bringer faglig viden fra et område i spil med andre faglige videns-

former. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med valgfagsmodul Værk- og medieforståelse erhverver den studerende sig følgen-
de faglige og sociale kompetencer: 

• Kunne omsætte erfaringer, metoder og teorier, der er oparbejdet på sidefagets bachelorniveau 
til et mediedramaturgisk perspektiv. 

• Selvstændigt og bevidst kunne udskille en dramaturgisk metode og anvende den som analyse-
redskab. 

• Kunne skabe og formidle, diskutere og analysere et medieprodukts eller et kunstværks æste-
tiske valg samt belyse forholdet mellem valg og konsekvens i forhold til produktet. 

 
§ 40. Mediedramaturgi (Dramaturgy in media) 
 
Disciplinbeskrivelse 
Formålet med disciplinen er at give den studerende en elementær forståelse for, hvordan dramaturgisk 
teori kan anvendes på andre medier end teater. Disciplinen behandler fiktion og fiktionslignende for-
mer indenfor et af faglæreren defineret område. Dette sker med henblik på at udbygge den 
studerendes kompetencer i forhold til det dramaturgiske genstandsfelt. Disciplinen udbydes som 
kursusforelæsninger. 
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det fordres, at den studerende har kendskab til medieanalyse, udvalgt medieteori og æstetikteori og 
kan anvende kundskaberne i en dramaturgisk analyse af et eller flere medieprodukter. Objekt for ana-
lysen kan være visuelle medier, auditive medier og multimedier, herunder film, tv, radio, digitale 
multimedier i interaktive computerspil, teater- og installationskunst mm. 
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven er en fri, skriftlig hjemmeopgave på højst 30 sider 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. 4 
studerende per opgave.  
 
 Prøveform: Individuel prøve 
 Censur og bedømmelse: Ekstern censur, 7-trinsskala 
 Vægtning: 20 ECTS 
 
§ 41. Modulet i Valgfag består af følgende disciplin: 

- Valgfag 1 
 
§ 42. Modulet giver den studerende følgende kvalifikationer og kompetencer: 
• Evne til at omsætte og formidle dramaturgisk metode og tænkning.  
• Evne til at planlægge formidlingen af et fagligt relevant emne for en udvalgt målgruppe. 
• Evne til at diskutere et teoretisk/analytisk stof på højt niveau. 
 
Kompetencer 
Gennem arbejdet med den faglige substans skal de studerende erhverve sig følgende faglige og 
sociale kompetencer: 
• Kunne anvende eksisterende og nye metoder reflekteret til analyse af et emne. 
• Kunne tilrettelægge og gennemføre et seminar med udgangspunkt i en konkret kontekst. 
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• Kunne indgå i et forskningsrelateret samarbejde, herunder fremlægge og diskutere faglige 
problemstillinger på højt niveau. 

• Foretage overbevisende valg af teori og metode i forhold til genstandsfeltet og kunne 
problematisere og reflektere over en metodes muligheder og begrænsninger. 

 
§ 43. Valgfag 1 (Elective subject 1) 
Disciplinbeskrivelse 
Valgfag 1 udbydes som kollokvium og tilrettelægges under ledelse af en faglærer. Som ramme for 
kollokviet arrangerer faglæreren et seminar, der inddrager de studerende i en forskningsmæssig 
aktivitet inden for dramaturgifaget af praktisk-analytisk eller teoretisk-analytisk art. Da disciplinen 
udbydes som kollokvium, er der få forelæsninger, selvstændigt gruppearbejde, studenteroplæg og 
diskussionsfora.  
 
Stk. 2. Faglige mål 
Det fordres, at den studerende kan tilrettelægge og gennemføre et seminar med udgangspunkt i en 
nærmere defineret æstetik- og teaterteoretisk problemstilling efter eget valg. Seminaret planlægges i 
grupper à min. 2 studerende, som står for dets gennemførelse. Ved eksamen skal den studerende 
demonstrere evne til at belyse, drøfte og perspektivere en problemstilling i mundtlig, dialogisk form.  
 
Stk. 3. Eksamensbestemmelser 
Prøven aflægges ved undervisningsdeltagelse, der består i, at hvert af gruppens medlemmer 
fremlægger et diskussionsoplæg og leder en efterfølgende diskussion med eksaminator, 
medstuderende og eventuelle øvrige deltagere i seminaret. Oplægget og den efterfølgende diskussion 
skal have en varighed på 45 min., hvor der afsættes ca. 20 min. til oplæg og 20 min. til diskussion. 
 
 Prøveform: Undervisningsdeltagelse 
 Censur og bedømmelse: Intern censur, Bestået/Ikke bestået 
 Vægtning: 10 ECTS 
 
 
Kapitel 9: Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 44. Ordningen træder i kraft 1. september 2006 
 
§ 45. Studerende, der har påbegyndt studiet inden dette tidspunkt, kan overføres til denne 
studieordning i henhold til nednestående: 
 
1999-studieordningen   2006-studieordningen 
 
Tekstanalyse 
eller      Dramaturgisk analyse 
Forestillingsanalyse     
 
Teaterhistorie    Konventionsstudier    
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Teaterpraksis 1 
eller 
Teaterpraksis 2     Produktionsprojekt 
eller       
Teaterpraksis 3     
 
§ 46. Ingen discipliner i tidligere studieordninger ækvivalerer Funktionsområder, Feltstudium, 
Mediedramaturgi, 20/21 årh. Periode- og konventionsstudium ogValgfag 1. 
 
 
 
 
Godkendt af Dekanen august 2006. Ikrafttræden 1. september 2006. 
 
Ændring af § 5 stk. 1, § 11, § 14, § 16 stk. 2, § 21, § 26 stk. 2 og 3, § 27 stk. 2 og 4, § 30 stk. 2 og 
3, § 33 stk. 2, § 34 stk. 2 og 3, § 37 stk. 2 og 3, § 40 stk. 2 og 3 og § 43 stk. 2 og 3 godkendt af 
Dekanen september 2007. Ikrafttræden 1. september 2007.  
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SKEMATISK OVERSIGT OVER SIDEFAGSUDDANNELSEN DRAMATURGI – ANVENDT I UNDERVISNING OG LÆRING 

 
 
Disciplin 

 
Undervisnings-
form 

 
Undervisnings-
semester 

 
Eksamens-
semester 

 
Point-
vægtning 

 
Censur 

 
Individuel 
 

 
Bedømmelse 

 
Eksamensform 

 
Dramaturgisk analyse 

 
Kursus 

 
1. 

 
1. 

 
15 

 
Ekstern 

 
I 

max. 3 

 
7-trinsskala 

 
Fri, skriftlig hjemmeopgave 

 
Konventionsstudier 

 
Kursus 

 
2. 

 
2. 

 
15 

 
Intern 

 
I 

 

 
7-trinsskala 

 
Bunden, mundtlig prøve 

 
Produktionsprojekt 

 
Projekt 

 
2. 
 

 
2. 

 
15 

 
Intern 

 
I 

max. 7 

 
Bestået/ 
Ikke bestået 

 
Forestilling, præsentation af portfolio 
samt mundtlig dialog 

 
Uden 
censor 

 
Undervisningsdeltagelse  + 
mundtligt oplæg 
 

 
Funktionsområder: 
Administratoren, 
Dramaturgen, Pædagogen 
 

 
 
Kursus 

 
 

3. 

 
 

3. 

 
 

10 

 
Intern 

 
 
I 

 
 

 
 
Bestået/ 
Ikke bestået 

 
Bunden, skriftlig hjemmeopgave 

 
Kollokvium 

 
3. 

 
3. 

 
20 

 
Ekstern 

 
I 

max. 4 

 
7-trinsskala 

 
Fri, skriftlig hjemmeopgave 

 
20./21. århundrede. Periode- 
og konventionsstudier 
 
eller 
 
Mediedramaturgi 

 
Kursus 

 
3. 

 
3. 

 
20 

 
Ekstern 

 
I 

max. 4 

 
7-trinsskala 

 
Fri, skriftlig hjemmeopgave 

 
 
Pædagogisk feltstudium 
 
 

Feltstudieophold 
og vejlednings- 
seminar 

4. 4. 20 

 
 
  Intern 

 
 
I 

max. 4 

 
 
7-trinsskala 

 
 
Fri, skriftlig hjemmeopgave 

 
Valgfag 1 

 
Kollokvium 

 
4. 

 
4. 

 
10 

 
Intern 

 
I 

Min. 2 

 
Bestået/ 
Ikke bestået 

 
Gennemførelse af seminar 

 
 


