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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt 
Forløbsmodel 

§ 6 Tilvalg i Moderne kultur, velfærds- og markedsforståelse i Skandinavien (45 ECTS/2 semestre*) 

  

Undervisningsfag   Undervisningens place-

ring antal timer i alt*** 

Eksamens placering ECTS- 

vægt 

Titel på undervisningsfag Beskr. i § Disciplinansvar 5. semester 6. semester 5. semester 6. semester  

Dansk/skandinavisk kultur** 13 IKV 39  December  10 

Dansk/skand. moderne historie** 14 IKV 26  December  5 

Skandinavien: Litterære 

Aspekter** 

 

15 

 

ILKM 

 

26 

 

 

 

December 
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Guldalderstudier 21 IKV  26 + 26 ø.  
Juni 

10 

Interkulturel marketing: 

Marketing i Skandinavien** 

 

16 

 

IMM 

 

30 

 I løbet af 

semestret 

  

5 

Komparative velfærdsstats-

teorier** 

 

17 

 

IS 

 

16 

  

December 

  

5 

Livsstil og kulturelle  

determinanter i Skandinavien 

 

18 

 

IKV 

  

26 + 26 ø. 

  

Juni 

 

5/10 

Medieoplevelser 19 IKV  26 + 26 ø.  Juni 10 

Introduktion til globalisering** 20 IMM 44   December 5 

*  Der læses enten 15+30 ECTS (humaniora) eller 30+15 ECTS (samfundsvidenskab). 

** Fagene indgår i Skandinaviske områdestudier (Scandinavian Area Studies) for udvekslingsstuderende. 

*** Timetallene er vejledende. 

Ø = Øvelsestimer
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Eksamensoversigt  

 

§ 7 Tilvalg i Moderne kultur, velfærds- og markedsforståelse i Skandinavien (45 ECTS) 

 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur** Prøvens 

varighed 

Vurdering ECTS-

vægt 

Beskr. i § 

Dansk/skandinavisk kultur* Fri hjemmeopgave Intern  7-trinsskala 10 13 

Dansk/skandinavisk moderne historie* Bunden skriftlig prøve Intern 4 timer 7-trinsskala 5 14 

Skandinavien: Litterære aspekter* Fri hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 5 15 

Guldalderstudier Fri hjemmeopgave Intern  7-trinsskala 10 21 

Interkulturel marketing: 

Marketing i Skandinavien* 

Kombineret 

 

Intern  7-trinsskala 5 16 

Komparative velfærdsstatsteorier* Mundtlig prøve Ekstern 30 + 30 min. 7-trinsskala 5 17 

Livsstil og kulturelle determinanter i  

Skandinavien 

Skriftlig prøve/ 

Fri hjemme opgave 

Ekstern**  7-trinsskala 5/10 18 

Medieoplevelser  Fri hjemmeopgave Ekstern  7-trinsskala 10 19 

Introduktion til globalisering* Skriftlig hjemmeopgave Intern  7-trinsskala 5 20 

 

*  Indgår i Skandinaviske områdestudier (Scandinavian Area Studies) for udvekslingsstuderende.  

**  For tilvalgsstuderende skal prøver med ekstern censur udgøre mindst 15 ECTS
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II. Beskrivelse af discipliner på bacheloruddannelsen med 

tilvalg i Moderne kultur, velfærds- og markedsforståelse i 

Skandinavien herunder Skandinaviske områdestudier for  

udvekslingsstuderende 
 

 

§ 15 Skandinavien: litterære aspekter  

(Literary Aspects of Scandinavia) 
 
§ 15 Skandinavien: litterære aspekter udgår. 

 

 

§ 18 Livsstil og kulturelle determinanter i Skandinavien  

(Lifestyle and Cultural Determinants in Scandinavia)  

 

a. Undervisningens omfang  
Vejl. timetal: 26 + 26 øvelsestimer 

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

ECTS 

 

 

§ 19 Medieoplevelser (Media Experience) 

a. Undervisningens omfang 

 

Vejl. timetal: 26 + 26 øvelsestimer 

Vægtning: 10 ECTS  

 

 

§ 20 Introduktion til globalisering  

(Introduction to Globalization) 

 

a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 44.  

 Vægtning: 5 ECTS 

  

b.  Målbeskrivelse 

 Formålet er at bibringe de studerende en forståelse for globaliserings-

processerne og Skandinaviens placering heri inden for økonomi, poli-

tik og kultur – med særlig vægt på markeds- og forbrugsmæssige for-

hold. 



 

5  

Den studerende skal ved kursets slutning kunne demonstrere indsigt i 

de grundlæggende træk ved globaliseringen som social, kulturel og 

økonomisk proces og forstå og anvende denne indsigt på et nærmere 

defineret emne. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold 

 Kurset indeholder en introduktion til varianter af globaliseringsbegre-

bet og til samspillet mellem globaliserings- og lokaliseringsprocesser. 

Kurset beskæftiger sig endvidere med forandringer i markeds- og for-

brugerkulturen, som affødes af globaliseringen, samt med de deraf af-

ledte nye betingelser for markedsføring og kulturel identitetsdannelse. 

   

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

 Forelæsninger, diskussion, oplæg. 

 

e. Pensum 

Max. 1200 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. 
 
g. Eksamensbestemmelser 

Prøveform: Skriftlig hjemmeopgave. Emnet for opgaven vælges af den 

studerende efter aftale med underviseren, idet underviseren dog kan 

fastsætte en temaramme, inden for hvilken opgaven skal skrives. 

Sideomfang: 15-25 normalsider 

Flere studerende kan bidrage til opgaven: Nej 

Sprog: Engelsk  

Censur: Intern 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 5 ECTS 
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§ 21 Guldalderstudier 

(Golden Age Studies) 

 

a. Undervisningens omfang 

 Vejl. timetal: 26 + 26 øvelsestimer 

 Vægtning: 10 ECTS 

  

b.  Målbeskrivelse 

Den studerende skal opnå grundlæggende kendskab til den danske 

guldalder som æstetisk, politisk og strukturelt fænomen samt kunne 

udpege særlige kulturelle og samfundsmæssige forudsætninger for 

guldalderens opståen og afvikling. 

 

c.  Undervisningsfagets indhold 

I undervisningen indgår en indføring i hovedtræk af dansk kulturhisto-

rie og politisk historie i det 19. århundrede, især koncentreret om tids-

rummet 1800-1870. 

Endvidere indgår en indføring i centrale idekomplekser og litterære 

retninger, virkelighedsopfattelse og anskuelsesformer hos Søren Kier-

kegaard og H.C. Andersen. 

Hertil kommer beskæftigelse med Eckersbergskolen og Thorvaldsen 

inden for billedkunst, diverse musikalske udtryk, Bournonvilles ballet-

ter samt guldalderens arkitektur. 

Endelig vil undervisningen indføre i overgangen fra statskirke til fol-

kekirke samt berøre guldalderen som repressiv idyl med en national-

stat i krise. 

   

d.  Undervisnings- og arbejdsformer 

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, museumsbesøg samt overværelse 

af musik- og balletopførelser. 

 

       e. Pensum 

Der opgives 800 sider, op til 200 sider kan erstattes med 10 malerier/ 

skulpturer eller 2 balletter eller en kombination. 

 
f.  Bedømmelseskriterier 



 

7  

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. 

 
 
h. Eksamensbestemmelser 

Prøveformer: Fri hjemmeopgave  

Omfang pr. studerende: 10-15 normalsider  

Flere studerende kan bidrage til besvarelsen: Nej 

Censur: Intern prøve, to eksaminatorer 

Bedømmelse: 7-trinsskala 

Vægtning: 10 ECTS 

 
 
 
III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
 
 
Rettelser er godkendt af Studienævn for Kulturstudier d. 28. februar 2013. 

 

Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 2. juli 2013. 

 

 

 


