
Rettelsesblad til 

Studieordning 2009 Skandinaviske områdestudier 

Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2012 og senere 

 

 

§ 14 Dansk/skandinavisk moderne historie  

(Danish/Scandinavian Modern History) 

 

a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 26. 

 Vægtning: 5 ECTS 

 

b.  Målbeskrivelse 

Den studerende skal have kendskab til den historiske baggrund for nutidens 

Skandinavien, herunder hvilken indflydelse den historiske udvikling har haft på 

skandinaverne, deres liv og værdier. 
 Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk forholde sig til emner i 

relation til pensum. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold 

Undervisningens udgangspunkt er en gennemgang og diskussion af de sidste ca. 

250 års skandinaviske historie, dvs. den periode, der skabte baggrunden for de 

nuværende skandinaviske samfund. Hovedtemaet er udviklingen fra landbrugs-, 

skovbrugs- og fiskerisamfund til moderne industristater og udviklingen af den 

skandinaviske velfærdsstat. Også Skandinaviens internationale relationer vil 

blive inddraget. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, diskussion. 

 

e.  Pensum 

 Ca. 400 sider. Aftales i samråd med underviseren. 

 

f.  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken 

grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 

den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 

3, 5, 7, 8, 9, 10, som faget i særlig grad understøtter. 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 

beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 



g.  Eksamensbestemmelser 

Prøven omfatter 2 spørgsmål af diskuterende karakter. 

 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Computer skal 

benyttes 

Varighed: 4 timer 

Hjælpemidler: Alle, dvs. bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige 

materiale 

Sprog: Engelsk 

Censur: Intern  

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamensbestemmelser:  

Valgfri: 

Enten:  

Samme eksamensform som den ordinære eksamen 

Eller: 

Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang: 5-8 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 
 

§ 16 Interkulturel marketing: Marketing i Skandinavien  

(Intercultural Marketing: Marketing in Scandinavia) 
 
a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 30. 

 Vægtning: 5 ECTS 
 
b.  Målbeskrivelse 

 Den studerende skal opnå indblik i og forståelse af marketing i den 

skandinaviske kulturkreds. 

 Den studerende skal opnå kendskab til en række forskellige emner vedr. 

disciplinens centrale tema om marketing i en interkulturel kontekst. Den 

studerende skal kunne gøre sig overvejelser over følgende spørgsmål: Hvad er 

kultur? Hvad er dynamikkerne i kultur? Hvordan kan kulturbegrebet hjælpe os 

med at forstå kulturelle forskelle? Hvad er relationerne mellem kultur og 

marketing? 



 Den studerende skal kunne beskrive, analysere og kritisk forholde sig til emner i 

relation til pensum. 
 
c.  Undervisningsfagets indhold 

 Undervisningen tager udgangspunkt i en diskussion af globaliseringslitteraturen 

og drivkraften for globalisering af verdensøkonomien. Spørgsmålet om, hvorvidt 

produktion, produkter, forbrugere og marketing er ved at blive globaliseret, og 

hvordan man kan skelne mellem globale og lokale trends, analyseres.  

 Særlige emner: Interkulturel markedsanalyse, firmaers internationalise-

ringsprocesser, skandinaviske organisationstilgange, kulturelle barrieres rolle i 

international handel, internationale børsrelationer. 

 Kulturens rolle for marketingprogrammer diskuteres også i relation til na-

tionalitet og branding, marketingkommunikation og design. 
 
d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

Forelæsninger, studenteroplæg, diskussioner. 

e.  Pensum 

 Ca. 500 sider. 

 
f.  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken 

grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 

den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 

3, 5, 7, 8, 9, 10, som faget i særlig grad understøtter. 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 

beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
g. Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Mundtlig prøve 

Varighed: 30 min. inkl. censur 

Forberedelse: 30 min. 

Hjælpemidler: Alle 

Sprog: Engelsk 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamensbestemmelser:  

Valgfri: 

Enten:  

Samme eksamensform som den ordinære eksamen 

Eller: 



Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang: 5-8 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

 

§ 17 Komparative velfærdsstatsteorier (Comparative Welfare Studies) 

 

a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 16.  

 Vægtning: 5 ECTS 

  

b.  Målbeskrivelse 

 Det er kursets formål at give de studerende kendskab til: 

•  de forskellige tilgange, der er udviklet i den akademiske litteratur til 

forståelse af velfærdsstaten (forbrug, politisk økonomi, socialklasse og 

historisk tilgang, velfærdsstats-»regimer«, analyse i henhold til sociale 

risici/udgifter); 

•  de centrale udfordringer, som velfærdsstaten har skullet konfrontere siden 

de tidlige 1990’ere (demografisk aldring, globalisering, ændrede 

familiemønstre), og hvorledes de forskellige typer af velfærdsstater er 

blevet reformeret som svar på disse udfordringer. 

  

 Ved kursets slutning skal den studerende kunne: 

•  forklare den historiske fremkomst og institutionaliseringen af velfærds-

staten; 

•  forstå den tilførte værdi og ulemper ved de forskellige udgaver af vel-

færdsstaten; 

•  beskrive forskellige institutionelle former for velfærdsstaten, både be-

grebsligt (hovedtræk) og empirisk (udvalgte lande) 

•  forstå, hvordan økonomiske, sociale og politiske forandringer er blevet 

mere udtalte siden 1990’ernes udfordring af velfærdsstaten, og hvordan de 

forskellige lande har besvaret disse udfordringer. 

  

c.  Undervisningsfagets indhold 

 Kurset omfatter følgende temaer: 

•  Definition af velfærdsstaten: Hvad er det, hvordan kan den analyseres? 

Fordele og ulemper ved forskellige udgaver. 



•  Fremkomsten og institutionaliseringen af velfærdsstaten efter anden 

verdenskrig. 

•  De forskellige velfærdsstats-»regimer« (nordiske, anglo-saksiske, kor-

poratistiske, sydlige): Hvem er de; hvad er deres særlige træk? Nationale 

eksempler på hvert regime. 

•  Velfærdsstatens udfordringer (demografisk aldring, globalisering, nye 

familiemønstre) fra 1990’erne til i dag. 

 

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, klassediskussioner og individuelle studenteroplæg. 

 

e. Pensum 

 300-500 sider. 

 

f.  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken 

grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 

den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 

2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 og 13, som faget i særlig grad understøtter. 

 Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 

beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 
h. Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Mundtlig prøve 

Varighed: 30 min. inkl. censur 

Forberedelse: 30 min. 

Hjælpemidler: Alle 

Sprog: Engelsk 

Censur: Ekstern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamensbestemmelser:  

Valgfri: 

Enten:  

Samme eksamensform som den ordinære eksamen 

Eller: 

Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang: 5-8 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: nej 

Censur: Ekstern 



Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

 

§ 18 Livsstil og kulturelle determinanter i Skandinavien  

(Lifestyle and Cultural Determinants in Scandinavia) 

 

a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 26. 

 Vægtning: 5/10 ECTS. Disciplinen kan læses som enten 5 ECTS eller 10 ECTS. 
 
b.  Målbeskrivelse 

 Den studerende skal kunne forstå og anvende begreberne Livsstil og kulturelle 

determinanter på en strukturel måde i forhold til skandinavisk hverdagskultur 

samt have kendskab til begrebernes historiske forudsætninger.  
 

Læses disciplinen som et 10 ECTS-kursus, afsluttes forløbet med en større 

selvstændig opgave, hvor den studerende selv udpeger en case, supplerer med 

relevant litteratur og undersøger og vurderer konkret materiale inden for emnet. 

Den studerende skal kunne perspektivere i relation til forskellige teoretiske 

kulturforståelser. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold 

 Med udgangspunkt i det postindustrielle Skandinavien som sekulært demokrati 

giver undervisningen en indføring i fagets centrale kulturelle begreber og 

metoder gennem eksemplariske casestudier inden for artikulationsfelter som 

kunst, design, shopping, politisk tilhørsforhold og indretning. 

 Undervisningen lægger særlig vægt på betydningen af vaner og hverdagens 

ritualer og disses historiske rødder i forståelsen af den kulturelle adfærd. 

  

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Der arbejdes med forelæsninger, gruppearbejde og cases, hvor de studerende 

vænner sig til at omgås fagets analytiske metoder. 

 

e. Pensum 

 Ca. 800 sider. Læses disciplinen som et 10 ECTS-kursus, skal den studerende 

supplere med et i forhold til opgaven relevant pensum a ca. 400 sider, som skal 

godkendes af underviseren. 

 

f.  Bedømmelseskriterier 

Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges der vægt på, i hvilken 

grad den studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad 



den studerende behersker de i § 2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 1, 

3, 5, 6, 9, 10, 12 og 13, som faget i særlig grad understøtter. 

Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som 

beskrevet i karakterbekendtgørelsen. 

 

g.   Eksamensbestemmelser 

Faget indeholder to eksamensmuligheder 

 

 Prøveform 1 

Prøveform: Fri hjemmeopgave 

Sideomfang: 15 sider pr. studerende.  

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Ja. Op til 3 studerende kan aflevere 

fælles besvarelse. Det skal nøje fremgå af besvarelsen, hvem der er ansvarlig for 

hvilke dele af opgaven. Der gives individuelle karakterer. 

Sprog: Engelsk 

Censur: Ekstern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 10 ECTS  

 

Prøveform 2 

Prøveform: Individuel bunden skriftlig prøve under tilsyn. Computer skal 

benyttes 

Varighed: 4 timer 

Hjælpemidler: Tilladt. Noter, pensum og håndbøger 

Sprog: Engelsk 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 

Reeksamensbestemmelser for prøveform 2:  

Valgfri: 

Enten:  

Samme eksamensform som den ordinære eksamen 

Eller: 

Prøveform: Bunden hjemmeopgave 

Sideomfang: 5-8 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: nej 

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 

 



 
Rettelser er godkendt af Studienævn for Dansk, Litteratur, Kultur og Medier den 1. februar 2012. 

Rettelser er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. april 2012. 


