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§ 17 Litterær analyse – korte episke tekster 

 

a.  Undervisningens omfang 

 Tilføjes: Desuden studietimer, svarende til 2 undervisningstimer. 

 

c.  Undervisningens indhold 

 ”Efter en almen introduktion til litteraturlæsningens vilkår” erstattes af: 

 Semestret indledes med forelæsninger om 1) litteratur og litteraturvidenskab, 2) 

 litterær analyse, 3) grammatik og sætningsbygning og 4) SDU’s opbygning og 

 funktioner.  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Ændres til: 

Forelæsninger, oplæg fra studerende, diskussioner, workshop, ekskursion og aktiv 

deltagelse. Aktiv deltagelse fra de studerende forudsættes. Der nedsættes læsegrupper. 

 Som optakt til kurset afholdes tre studiedage (13 timer) med introduktionsmøde, 

forelæsninger m.m.. I løbet af semestret aktiviteter med instruktorer (13 timer): 

Mundtlige og skriftlige oplæg. Læsegrupper. Skriveøvelse. Studieteknik. Fagligt 

arrangement (ekskursion, teaterbesøg eller lignende). Introduktion til brug af IT og 

bibliotekssøgning. 

Før udlevering af den første eksamensopgave afholdes spørgetime.  Efter eksamen 

holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. Før udlevering af 

den anden eksamensopgave afholdes spørgetime. Efter eksamen holdes møde, hvor 

der gives generel respons på eksamensopgaver. 

  

 

§ 18 Litterær analyse – lange episke tekster 

 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

 Tilføjes: 

 I forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime. Efter eksamen 

 holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. 

  

§ 19 Litterær periode – engelsksproget 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

 I forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime. 

  

 



§ 20 Litterær periode – tysksproget eller alternativ periode 

 

a. Undervisningens omfang 

 3 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS 

 

d. Undervisnings- og arbejdsformer 

 Tilføjes: 

Tysksproget periode: 

 Før udlevering af den første eksamensopgave afholdes spørgetime.  Efter eksamen 

holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. Før udlevering af 

den anden eksamensopgave afholdes spørgetime. Efter eksamen holdes møde, hvor 

der gives generel respons på eksamensopgaver. 

  

Alternativ periode 

 I forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime. Efter eksamen 

 holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver.  

 

§ 21 Litteraturvidenskabelige grundbegreber 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Tilføjes: 

 I forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime. Efter eksamen 

 holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. 

 

§ 22 Litterær metode  

  

d.  Undervisnings- og arbejdsformer  

 Tilføjes:  

Før udlevering af den første eksamensopgave afholdes spørgetime.  Efter eksamen 

holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. Før udlevering af 

den anden eksamensopgave afholdes spørgetime. Efter eksamen holdes møde, hvor 

der gives generel respons på eksamensopgaver. 

 

§ 23  Litteraturteori  

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer  

 Tilføjes: 

 I forbindelse med undervisningen afholdes 13 øvelsestimer med instruktor(er). I 

 forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime.  Efter eksamen holdes møde, 

 hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. 

 

Ny paragraf: 

 

§ 24 Litteratur- og kulturhistorie: fra ca. 1900 - nu  

 (The History of World Literature)  
 

a.  Undervisningens omfang: 

2 ugentlige timer i 6. semester. Vægtning: 5 ECTS 



 

b.   Målbeskrivelse 

Den studerende skal erhverve sig et alment overblik over hovedlinjerne i den 

europæiske litteraturs historie siden 1900 og et nærmere kendskab til et udvalg 

af den europæiske litteraturs hovedværker fra denne periode. 

Det indebærer, at den studerende bliver i stand til at redegøre for mindst fire ud 

af fem opgivne værker for hver af perioderne 1900-1960 og 1960-nu, deres 

overordnede struktur, de vigtigste litterære virkemidler, hovedlinjerne i 

handlingsforløbet, afgørende episoder, de væsentligste problemstillinger og den 

samlede udsigelse. 

 

c.    Undervisningsfagets indhold 

Der gives en oversigt over de pågældende perioders litteratur-, kultur- og 

samfundshistorie. Periodernes litterære hovedværker introduceres og deres 

betydning for litteraturens udvikling belyses. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

Forelæsninger, individuel vejledning, kollokvier i læsegrupper og selvstudium. 

Der tages for hvert værk, som opgives, kortfattede noter (vejl. omfang 15-20 

linjer), som medbringes til eksamen.  

 

e.    Pensum 

  Der opgives 10 værker, fem værker fra før 1960 og fem værker efter 1960. 

   Desuden opgives de perioderelevante bind af et litteraturhistorisk værk som 

   Politikens eller Gyldendals Verdens litteratur historie.  

Værkerne opgives på originalsproget eller i autoriserede og uforkortede 

oversættelser. Der skal ud af fem værker opgives mindst ét værk i hver af de tre 

storgenrer: epik, lyrik og drama. Desuden kan ét kulturhistorisk værk opgives. 

Der skal være en tidsmæssig spredning blandt værkerne over de opgivne 

perioder og de vigtigste sprogområder. Udvælgelsen forelægges eksaminator til 

godkendelse senest 8 uger efter semesterstart. 

 

f.  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og niveauet på det aktuelle semester 

lægges vægt på, i hvilken grad den studerendes præstation lever op til 

målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studerende behersker de i § 1 nævnte 

generelle kompetencemål, især 1,3, 5-10 og 11-13, som faget i særlig grad 

understøtter. Bedømmelsen bestået/ikke bestået markerer, om de generelle og 

disciplinspecifikke kompetencer samlet set beherskes i tilstrækkelig grad. 

 

g.    Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Mundtlig prøve 

Varighed pr. studerende: 30 min.  

Forberedelse: Ingen 

Hjælpemidler: Egne notater og ordbøger  

Censur: Ingen  

Bedømmelse: B/IB 

Vægtning: 5 ECTS 



 

 
Rettelser er godkendt af Studienævn for litteraturvidenskab den 16. august 2013. 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 30. august 2013. 



B. Forløbsmodel og eksamensoversigt. 

 

§ 2 Forløbsmodel for tilvalg i Litteraturvidenskab (45 ECTS) 
 

Undervisningsfag     Eksamens 

placering 

ECTS-vægt 

Titel Disciplin 

ansvar 

Beskr. i § 5. sem. 6. sem. Semester  

Litterær analyse – korte episke tekster
12 

IKV 17 2 + 2  5. 5 

Litterær analyse – lange episke tekster
34 

IKV 18  2 6. 5 

Litterære periode – engelsksproget
4 

IKV 19 3  5. 10 

Litterære periode – tysksproget
12

 eller alternativ 

periode
34 IKV 20  3 6. 5 

Litteraturvidenskabelige grundbegreber
34 

IKV 21 2  5. 5 

Litterær metode
12 

IKV 22 2  5. 5 

Litteraturteori
34 

IKV 23  3 + 1  6. 5 

Litteratur- og kulturhistorie: fra ca. 1900 - nu IKV 24  2 6. 5 

ECTS-point i alt :      45 

 
1
 Før udlevering af eksamensopgaver afholdes spørgetime.  

2 
Efter eksamenerne holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. 

3 
I forlængelse af undervisningen afholdes spørgetime.  

4 
Efter eksamen holdes møde, hvor der gives generel respons på eksamensopgaver. 

  



§ 3 Eksamensoversigt for tilvalg i Litteraturvidenskab (45 ECTS) 

 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 
 

Undervisningsfag: 
 

Prøveform Censur  Prøvens  

varighe

d 

Bedømmels

e 

ECT

S- 

vægt 

Besk.  

i § 

Litterær analyse – korte episke tekster Skr. hj.opg.* Intern 7 dage 7-trins skala 5 17 

Litterær analyse – lange episke tekster Skr. hj.opg. Ekstern 7 dage 7-trins skala 5 18 

Litterær periode - engelsksproget Mundtlig Ekstern 30 min. 7-trins skala 10 19 

Litterær periode – tysksproget eller           

alternativ periode 

Skr. hj. opg.* Intern 7 dage 7-trins skala 5 20 

Skr. hj.opg. Intern 14 dage 7-trins skala (5) 20 

Litteraturvidenskabelige grundbegreber Skr. hj. opg. Intern 7 dage 7-trins skala 5 21 

Litterær metode Skr. hj. opg.* Intern 7 dage 7-trins skala 5 22 

Litteraturteori Skr. hj. opg. Ekstern 7 dage 7-trins skala 5 23 

Litteratur- og kulturhistorie: fra ca. 1900 - nu Mundtlig  Ingen 30 min. B/IB 5 24 

ECTS-points i alt:     45  

 
*To individuelle bundne skriftlige opgaver uden mundtligt forsvar til aflevering i løbet af semestret efter lærerens anvisning. 

 

 
 


