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Faglig del 
 
I. Bestemmelser for tilvalg i Skandinaviske områdestudier 
 
I henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatud-
dannelser ved universiteterne udbydes tilvalg i skandinaviske områdestudier. 
 
A. Mål og forudsætninger 
 
§1 Tilvalg i Skandinaviske områdestudier 
 
Tilvalg i skandinaviske områdestudier er et 3/4-årigt fuldtidsstudium på bachelorniveau, der 
udgør 45 ECTS. Tilvalget kombinerer discipliner udbudt af Det Humanistiske Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. Der udbydes 30 ECTS i efterårssemesteret og 30 ECTS i 
forårssemesteret, og internationale studerende kan således vælge at tage op til 60 ECTS på 
to semestre. Ordinære studerende skal tage 15 ECTS i efterårssemestret og 30 ECTS i forårs-
semesteret jfr. progressionsmodellen,§5 og forløbsmodellen §7.  
 
Studiet er tilrettelagt som et humanistisk tilvalg med henblik på at indgå i det tredje år af en 
bacheloruddannelse inden for det humanistiske område eller supplere andre uddannelser 
ved andre hovedområder ved universitetet og andre videregående uddannelsesinstitutioner. 
 
Tilvalget hører under studienævn for Dansk og censorkorpset for Dansk. 
 
Tilvalget er et skandinavisk områdestudie hvilket traditionelt omfatter Danmark, Norge og 
Sverige. Genstandsområdet på studiet er dog hele det nordiske rum og alle de nordiske lan-
de.  
 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier henvender sig til internationale studerende fra part-
neruniversiteter samt bachelorstuderende ved de humanistiske og samfundsvidenskabelige 
fakulteter. 
 
Tilvalget sigter mod at give den studerende kvalifikationer inden for de nordiske velfærds-
staters historie, politik og kultur og mod at give de studerende erhvervskompetencer inden 
for velfærdshistorie og kulturudveksling i relation til velfærdsproblematikker. De studerende 
skal blive i stand til at redegøre for den skandinaviske velfærdsmodels karakteristika og ho-
vedforklaringer på dens historiske udvikling, redegøre for aktuelle problemstillinger i skandi-
navisk velfærdspolitik og dokumentere kendskab til moderne skandinavisk velfærdskultur. 
De studerende får kendskab til de vigtigste kulturanalytiske og velfærdsteoretiske begreber 
og viden om dens hverdagskultur, samt redskaber til at analysere, hvordan disse i samspil 
med velfærdstænkningen og -politikken skaber den skandinaviske selvforståelse og dens 
kulturelle udtryk. 
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Tilvalg i Skandinaviske områdestudier introducerer grundlæggende forestillinger om kultur 
og samfund og forskellige sammenhænge mellem disse, som er relevante for det skandinavi-
ske område. Sigtet er at skabe overblik over et bredt felt af kultur og historie, sociale og poli-
tiske forhold i Skandinavien med henblik på at opøve den studerendes forståelse af skandi-
navisk kultur, samfund og historie. 
 
Tilvalgsfaget Skandinaviske områdestudier udbyder i tæt samarbejde med internationale 
partneruniversiteter, en årlig sommerskole (NORS Welfare summerschool), som tager afsæt 
i tilvalgets faglige kerneområder og som understøtter og udvikler de kernekompetencer som 
knyttes til Skandinaviske områdestudier. Sommerskolen kan erstatte valgfag á 5 eller 10 
ECTS (jf. § 19). Sommerskolen udgør 10 ECTS for ordinære studerende og 5 ECTS for interna-
tionale studerende.  
 
Undervisningen foregår på engelsk, men det er muligt at vælge dansksprogede valgfag, og 
der udbydes i tilknytning til studiet begynderkurser og fortsætterkurser i dansk sprog i sam-
arbejde med Lærdansk.  
 
 
§2 Kompetencer 
Uddannelsens kompetencemål opdeles i generelle og fagspecifikke kompetencemål. De ge-
nerelle kompetencemål er de overordnede kompetencemål dimittenden har efter afslutning 
af uddannelsen, mens de fagspecifikke kompetencemål relaterer sig til uddannelsens kerne-
faglighed. Iht. ”Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse” opdeles kompe-
tencemål i viden, færdigheder og kompetencer. 
 
Generelle kompetencemål 
 
Dimittenden skal  

1. kunne afgrænse og definere et fagligt problem 

8. kunne forstå og anvende faglige tekster på engelsk 
9. kunne undersøge, analysere og løse faglige problemer ved hjælp af relevante faglige 

teorier og metoder samt relatere dette til aktuel forskning 
10. kunne indgå i en dialog 
11. kunne anvende et sprog - skriftligt og/eller mundtligt der er emneorienteret, præcist 

og korrekt 

2. kunne systematisere kompleks viden og data samt selektere og prioritere forhold, 
der er væsentlige for emnet 

3. kritisk kunne vurdere fagets forskellige teorier og metoder 
4. have en præcis og konsekvent begrebsanvendelse 
5. kunne argumentere på et grundlæggende videnskabeligt niveau 
6. tage kritisk stilling til benyttede kilder og dokumentere disse ved hjælp af referencer, 

noter og bibliografi 
7. kunne anvende IT som et redskab i forbindelse med såvel informationssøgning som 

mundtlig og skriftlig formidling 
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12. kunne formidle komplekst stof, således at det bliver relevant og forståeligt for for-
skellige målgrupper 

13. kunne fokusere og skabe sammenhæng i løsning af opgaver 
14. kunne indgå i et samarbejde, herunder at kunne modtage kritik af eget arbejde og gi-

ve konstruktiv kritik til andre 
15. kunne arbejde selvstændigt, disciplineret, struktureret og målrettet, herunder også 

kunne overholde deadlines og formalia 
 
 
Fagspecifikke kompetencemål 
 
Viden 
Dimittenden har  

- grundlæggende kendskab til den skandinaviske velfærdsstats kulturelle, historiske og 
sociale begreber og termer  

- kendskab til fagets metoder og kan vurdere deres anvendelighed 
 

Færdigheder 
Dimittenden skal  

- kunne udpege særlige kulturelle og samfundsmæssige velfærdskarakteristika i de 
skandinaviske lande 

- kunne historisere væsentlige kulturelle og sociale velfærdsfænomener i Skandinavien 
- kunne forestå formidling af og rådgivning i skandinavisk velfærdskultur i forhold til 

skandinaviske og ikke skandinaviske samfund, 
- kunne forestå formidling af og rådgivning i aktuelle skandinaviske samfundsspørgs-

mål 
 
Kompetencer 
Dimittenden skal  

- kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller ar-
bejdssammenhænge 

- selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel til-
gang 

- kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læ-
ringsmiljøer 

 
 
§3 Beskæftigelsesprofil 
 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier 
En bachelor med tilvalg i Skandinaviske områdestudier er kvalificeret til at analysere emner 
inden for historie, samfundsforståelse og kultur. Uddannelsen giver viden om humanistiske 

- kunne tilegne sig ny viden fra nationale og internationale kilder og anvende denne 
viden på en hensigtsmæssig måde 
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og samfundsfaglige studiers teorier og metoder samt særlige færdigheder til at arbejde selv-
stændigt med emner inden for interdisciplinær velfærdsstatsforskning. Bacheloren har et 
grundigt kendskab til den skandinaviske velfærdsmodel, dens historiske, kulturelle og sam-
fundsmæssige dimensioner og de aktuelle diskussioner af velfærdsstaten. Bachelorens 
grundlæggende kendskab til den moderne velfærdsstat skaber forståelse for forskellige vel-
færdsideer, og giver redskaber til at løse opgaver i både erhvervslivet, ved medier og kultur-
institutioner.  
 
Elective course in Scandinavian Area Studies 
A graduate holding a bachelor's degree from the elective course in Scandinavian Area Stud-
ies is qualified to analyse subjects in the fields of history, social issues and culture. The pro-
gramme provides students with knowledge of the theories and methods of the humanities 
and social studies as well as special skills that enable them to work independently with sub-
jects in the field of interdisciplinary research on the welfare state. Bachelors possess in-
depth knowledge of the Scandinavian welfare model, its historical, cultural and social di-
mensions, and of current discussions regarding the welfare state.  A graduate’s fundamental 
knowledge of the modern welfare state generates an understanding of various concepts of 
welfare and provides the tools necessary to perform tasks in the business community, the 
media and in cultural institutions. 
 
 
§4 Titel 
En bacheloruddannelse bestående af et centralt fag på 135 ECTS og tilvalg på 45 ECTS giver 
ret til den betegnelse, der er angivet i studieordningen for det centrale fag. Tilvalg i Skandi-
naviske områdestudier benævnes Skandinaviske områdestudier, på engelsk Scandinavian 
Area Studies.  
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B. Opbygning og progression 
 
§5 Faglig progression og sammenhæng 
 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier består af 45 – 60 ECTS konstituerende fagelementer.  
 
Den faglige progression ved tilvalg i Skandinaviske områdestudier baserer sig på, at de tre hovedmoduler: den skandinaviske velfærds-
stats historie, den skandinaviske velfærdskultur og det skandinaviske velfærdssamfund udgør den faglige kerne i studiet, og at de respek-
tive valgfag udgør analytiske eksempler som udbygger og træner de generelle kompetencemål som den studerende tilegner sig gennem 
de tre hovedmoduler.    Både hovedmoduler og valgfag tager afsæt i vekslende undervisningsaktiviteter som støtter den studerendes 
aktive læringsproces.  
 
Uddannelsens faglige progression fremgår af nedenstående oversigt. Ens farve angiver, at der er progression disciplinerne imellem. Und-
taget er valgfag.  
 
Progression for tilvalg i Skandinaviske områdestudier (ordinære studerende) 
6. 
se
m 

2 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 4 t/u 12 UV om 
ugen 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-point 

Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Det skandinaviske velfærdssam-
fund  

5. 
se
m 

 4 t/u 4 t/u 8 UV om 
ugen 

15 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 30 ECTS-point 

Bachelorprojekt i et andet fag Den skandinaviske vel-
færdsstats historie 

Den skandinaviske 
velfærds kultur  
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Progression for tilvalg i Skandinaviske områdestudier (Internationale studerende) 
 
 
2. 
se
m 

2 t/u 2 t/u 2 t/u 2 t/u 4 t/u 12 UV om 
ugen 

5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-
point 

Valgfag Valgfag Valgfag Valgfag Det skandinaviske velfærdssam-
fund  

1. 
se
m 

2 t/u 2 t/u 4 t/u 4 t/u 12 UV om 
ugen 

5 ECTS 5 ECTS 10 ECTS 10 ECTS 30 ECTS-
point 

Valgfag Valgfag Den skandinaviske vel-
færdsstats historie 

Den skandinavi-
ske velfærds kul-

tur 
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§6 Principper for valg af undervisnings- og prøveformer 
 
De principper som praktiseres ved Tilvalg i Skandinaviske områdestudier baserer sig på akti-
ve læringsprocesser, og undervisningen er på denne baggrund sammensat af varierende 
undervisningsaktiviteter. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, 
gruppearbejde, workshops samt individuelle og gruppeorienterede studenteroplæg. Denne 
variation gør sig også gældende for tilvalgsfagets prøveformer. Undervisningen tilrettelæg-
ges således, at der tilbagevendende reflekteres over undervisningens mål, og der skabes 
således sammenhæng mellem mål, arbejdsformer og prøveform. 
 
Denne undervisningsmodel sikrer, at den studerende spiller en aktiv rolle i sin tilegnelse af 
uddannelsens kompetencemål.  
 
Humanioramodellen for aktiv læring og aktiverende undervisning 
Humanioramodellen er en platform for udvikling og udformning af aktiverende under-
visning og aktiv læring på det Humanistiske Fakultet. Hermed udmønter humanioramo-
dellen Syddansk Universitets principper for uddannelse: aktiverende undervisning og aktiv 
læring. Modellen tager udgangspunkt i, at aktiv læring realiseres gennem deltagelse i flere 
forskellige former for undervisning og aktiviteter. Den viser samtidig, hvordan undervisnin-
gen kan være aktiverende på forskellig vis. 
 
Humanioramodellen baserer sig på, at forskellige former for undervisningsaktiviteter foregår 
i forskellige ”rum”, der defineres af underviseres og studerendes respektive roller og ansvar.  
Modellen synliggør, at den studerende har forskellige opgaver og roller i løbet af sit studium, 
herunder at deltage i forskellige aktiviteter og bidrage med en varietet af leverancer. 
 
Studerendes studieaktiviteter organiseres og rammesættes i fire rum:  
 

Deltagelse af 
undervisere 
og studeren-

de 

Aktiviteter styret af studerende 

Deltagelse 
af stude-

rende 

Aktiviteter styret af underviser  

Undervisningsrum, hvor underviser har 
planlægningsansvar og er til stede. 

Fx forelæsninger, holdundervisning, ekskur-
sioner og workshops 

Studierum, hvor underviser har planlægnings-
ansvar, men ikke er til stede. 
Fx øvelser, opgaveløsning, arbejds-spørgsmål 
og tilsvarende aktiviteter – udført såvel indivi-
duelt som i grupper. 

Undervisningsrum, hvor underviser er til 
stede, men studerende har planlægningsan-

svar 
Fx studenteroplæg, vejledning og spørgeti-

mer. 

Studierum, hvor studerende har planlægnings-
ansvar, og underviser ikke er til stede. 
Fx selvstændige studier, læsegrupper, eksa-
mensforberedelse, udarbejdelse af opgaver og 
andre studieprodukter 
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Underviseren planlægger og gennemfører aktiverende undervisning, herunder   

• involverer alle fire rum under hensyntagen til det enkelte fags målbeskrivelse  
• tydeliggør hvilket ansvar studerende har i forhold til deltagelse i de forskellige rum 
• støtter studerendes tilegnelse af studiekompetence til at arbejde i de forskellige rum 

Underviseren reflekterer således over hvilke aktiviteter, der kan foregå i de fire rum, og 
hvordan aktiviteterne hænger sammen med fagets mål og udprøvning. Uddannelsens ledel-
se sikrer, at de studerende samlet set har aktiviteter i alle fire rum i hvert semester, samt at 
undervisernes særlige kompetencer og styrkeområder udnyttes bedst muligt i implemente-
ringen af modellen. 
 
Modellen synliggør, at studerende har forskellige former for ansvar, opgaver og roller knyt-
tet til deltagelse i de forskellige studieaktiviteter. Det forventes, at den studerende leverer 
forskellige typer produkter og ydelser i de forskellige rum. Den studerende bliver således 
bevidst om og fortrolig med forskellige studieaktiviteter og opgaveformer.  
 
Undervisningsrum, hvor underviser har planlægningsansvar og er til stede 
Dette undervisningsrum vil typisk indeholde forelæsninger og holdundervisning med aktive-
rende elementer, ekskursioner og workshops, hvor studerende deltager aktivt ved for ek-
sempel at stille spørgsmål, reflektere, tage noter og bidrage til diskussioner i grupper og i 
plenum.  

Her kan eksempelvis summemøder, refleksionsspørgsmål, quizzes, udfærdigelse af 
begrebskort, mm. være aktiverende elementer, som underviseren kan gøre brug af. 

 
Studierum, hvor underviser har planlægningsansvar, men ikke er til stede 
Dette studierum vil typisk kunne indeholde gruppearbejde, øvelser, opgaveløsning og tilsva-
rende aktiviteter, som er rammesat af underviseren, og hvor den studerende deltager aktivt. 

Eksempler på aktiviteter kan være arbejde med arbejdsspørgsmål til pensum, log-
bøger, bidrag til blogs eller wikier, indsamling af materiale til egen eller gruppes 
portfolio, feltarbejde mm.  

 
Undervisningsrum, hvor underviser er til stede, men studerende har planlægningsansvar 
for konkrete delaktiviteter 
Dette undervisningsrum vil typisk kunne indeholde gruppeoplæg, vejledning og spørgetimer 
og lignende aktiviteter inden for rammerne af kurset. Den studerende deltager aktivt ved for 
eksempel at afholde studenteroplæg, respondere på medstuderendes oplæg evt. med varie-
rende opponentroller, tage initiativ til og forberede vejledning. I alle tilfælde kan der være 
tale om individuelt såvel som gruppebaseret arbejde.  
 Dette undervisningsrum kan eksempelvis rumme gruppeoplæg, vejledning og spør-

getimer. 
 



11 
 
 

Studierum, hvor studerende har planlægningsansvar, og underviser ikke er til stede 
 Dette studierum indeholder den studerendes selvstændige studier, aktiv deltagelse i 

selvorganiserede læsegrupper og fælles eksamensforberedelse, udarbejdelse af 
opgaver og andre studieprodukter. 
 

Humanioramodellen er en overordnet model, som gælder for alle uddannelser, som er 
hjemmehørende under Det Humanistiske Fakultet. Modellen er både en beskrivelse af eksi-
sterende praksis på de humanistiske uddannelser, hvor aktiverende pædagogiske former 
allerede spiller en stor rolle, og et pejlepunkt i forhold til den videre udvikling af undervis-
ningen på fakultetet. Studienævnet for den enkelte uddannelse afgør i detaljen, hvordan 
modellen kommer til udtryk i den pågældende uddannelse. 
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B. Forløbsmodel og eksamensoversigt  
 
§7 Forløbsmodel (internationale studerende) 
Internationale studerende kan vælge at tage mellem 45-60 ECTS. De tre hovedfag skal dog gennemføres.  
 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier (45-60 ECTS) 

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens placering ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplinansvarligt insti-
tut Beskr. i § 1. semester 2. semester Semester  

Den skandinaviske velfærdskultur Kulturvidenskaber 16 52 = 4 timer  
 1. semester 

 
10 

Den skandinaviske velfærdsstats 
historie Historie 17 52 = 4 timer  1. semester 10 

Det skandinaviske velfærdssamfund Kulturvidenskaber 18  
 52 = 4 timer 2. semester 10 

Valgfag  1  19 26 = 2 timer  
 2. semester 5 

Valgfag  2  19 26 = 2 timer  2. semester 5 

Valgfag  3  19  26 = 2 timer  2. semester 5 

Valgfag  4  19  26 = 2 timer 2. semester 5 

Valgfag  5  19  26 = 2 timer 2. semester 5 

Valgfag 6  19  
 26 = 2 timer 2. semester 5 

ECTS-point i alt   12 timer 12 timer  60 ECTS 
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 §8 Eksamensoversigt (internationale studerende) 

Tilvalg i Skandinaviske områdestudier (45-60 ECTS) 
* For alle studerende gælder, at der i fagkombination skal indgå fag med minimum 1/3 ekstern censur. 
 

 * mindst 10 ECTS af valgfagene skal bedømmes med 7 trins - skala. 

 Prøve, henvisninger m.v. 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens Varighed Vurdering ECTS-vægt Beskr. i § 

Den skandinaviske 
velfærdskultur Bunden skriftlig hjemmeopgave Intern prøve med to 

eksaminatorer 7 dage 7-trinsskala 10 16 

Den skandinaviske 
velfærdsstats historie Bunden skriftlig hjemmeopgave Ekstern prøve 7 dage 7-trinsskala 10 17 

Det skandinaviske 
velfærdssamfund Mundtlig eksamen Ekstern prøve 30/30min 7-trinsskala 10 18 

Valgfag 1 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

*Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

Valgfag 2 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

Valgfag 3 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

Valgfag 4 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

Valgfag 5 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

Valgfag 6 Afhænger af det udbudte valgfag Intern prøve med 1 
eksaminator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det ud-
budte valgfag 5 19 

ECTS i alt:     60  
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§9 Forløbsmodel (ordinære studerende) 
 
Ordinære studerende tager 45 ECTS på to semestre (15/30).  
 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier (45 ECTS) 

 
  
  
 

Undervisningsfag Undervisningens placering Eksamens place-
ring ECTS-vægt 

Titel på undervisningsfag Disciplin-ansvarligt institut Beskr. i § 5. semester 6. semester 
 Semester  

 
Den skandinaviske velfærds-
kultur Kulturvidenskaber 16 52 = 4 timer  5. 5 

Den skandinaviske velfærds-
stats historie Historie 17 52 = 4 timer  5.  10 

Det skandinaviske velfærds-
samfund Kulturvidenskaber 18  52 = 4 timer 6.  10 

Valgfag 1  19  26 = 2 timer 6. 5 

Valgfag 2  19  26 = 2 timer 6. 5 

Valgfag 3  19  26 = 2 timer 6. 5 

Valgfag 4  19  26 = 2 timer 6.  5 

ECTS-point i alt   8 timer 12 timer  45 ECTS 
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§10 Eksamensoversigt (ordinære studerende) 
Tilvalg i Skandinaviske områdestudier (45 ECTS) 
 

 Prøve, henvisninger m.v. 
 

Undervisningsfag Prøveform Censur Prøvens 
Varighed Vurdering ECTS- 

vægt Beskr. i § 

Den skandinaviske vel-
færdskultur 

Bunden skriftlig hjemmeop-
gave 

Intern prøve med to 
eksaminatorer 48 timer 7-trinsskala 5 16 

Den skandinaviske vel-
færdsstats historie 

Bunden skriftlig hjemmeop-
gave Ekstern prøve 7 dage 7-trinsskala 10 17 

Det skandinaviske vel-
færdssamfund Mundtlig eksamen Ekstern prøve 30/30min 7-trinsskala 10 18 

Valgfag 1 Afhænger af det udbudte 
valgfag 

Intern med 1 eksa-
minator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

*Afhænger af 
det udbudte 

valgfag 
5 19 

Valgfag 2 Afhænger af det udbudte 
valgfag 

Intern med 1 eksa-
minator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 5 19 

Valgfag 3 Afhænger af det udbudte 
valgfag 

Intern med 1 eksa-
minator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 5 19 

Valgfag 4 Afhænger af det udbudte 
valgfag 

Intern med 1 eksa-
minator 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 

Afhænger af det 
udbudte valgfag 5 19 

ECTS i alt:     45  
 
* Mindst 5 ECTS af valgfagene skal bedømmes med 7 trins -skala. 
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C. Særlige definitioner og eksamensbestemmelser for faget  
 
 
§11 Fællesbestemmelser 
I Fællesbestemmelserne for de humanistiske uddannelser, jfr. studieordningens afsnit 
IV findes definitioner af  

• ECTS (§26) 
• Normalsider (§27) 
• Typeenheder (§28) 

 
Endvidere er der bl.a. fastsat regler om 

• Interne og eksterne prøver (§6) 
• Stave- og formuleringsevne (§9) 
• Individuelle prøver (§10) 
• Eksamenssprog (§11) 
• Regler for afholdelse af reeksamen og sygeeksamen (§13) 
• Regler for eksamenstilmelding (§19) 
• Regler for eksamensframelding (§20) 
• Regler for klager over eksamen (§22) 
• Meritoverførsel/fritagelse (§25) 
• Regler for studieaktivitet (§31) 

 
 
§12 Projektorienteret forløb 
Der er mulighed for at få merit for følgende fag på baggrund af et projektorienteret 
forløb: Valgfag svarende til 5 ECTS.  
 
Reglerne for meritoverførsel af et projektorienteret forløb er følgende: 
Studerende, der har skaffet sig en praktikplads, kan søge studienævnet om at få merit-
overført det projektorienterede forløb. Det skal klart fremgå af ansøgningen, hvad det 
faglige indhold er, og hvilken relevans dette indhold har for uddannelsens overordnede 
formål. Det skal endvidere fremgå, at virksomheden har godkendt forløbet.  
 
Der indgås en aftale mellem studienævnet, den studerende og praktikstedet. Der ud-
peges blandt fagets videnskabelige personale en vejleder, som er fagligt tilsynsføren-
de.  
 
Vejlederen skal i rimeligt omfang (dette afgøres af studienævnet) vejlede den pågæl-
dende studerende i forbindelse med det projektorienterede forløb. Praktikvejlederen 
vil typisk også være eksaminator for den studerendes praktikopgave. Studienævnet 
kan i særlige tilfælde og efter konkret vurdering dispensere fra ovenstående. 
 
Den studerende skal ved afslutning af det projektorienterede forløb aflevere en rap-
port på 8 normalsider til studienævnet. Opgaven skal dokumentere at det faglige ind-
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hold, som den studerende har påberåbt sig i ansøgning om forløbet, har været tilfreds-
stillende. Studienævnet udpeger en eksaminator til at bedømme rapporten. Rapporten 
bedømmes bestået/ikke bestået. Såfremt rapporten bedømmes til ikke bestået, kan 
det projektorienterede forløb ikke meritoverføres.  
 
 
§13 Udlandsophold 
Bacheloruddannelsen med tilvalg i Skandinaviske områdestudier, giver mulighed for at 
den studerende kan vælge at fuldføre dele af uddannelsens moduler i udlandet. Dette 
er særlig relevant for valgfagene (jf. §19 ). Skandinaviske områdestudier samarbejder i 
den forbindelse med flere udenlandske universiteter, hvor der er mulighed for studen-
terudveksling.  
Det kan ansøges om forhåndsgodkendelse af merit for udlandsophold og det anbefales 
at et eventuelt udlandsophold planlægges i samarbejde med studievejlederen og/eller 
undervisere på studiet.  
 
 
§14 Bundne og frie prøver. Mundtlige og skriftlige prøver.  
Der skelnes mellem bundne og frie prøver.  
Ved bundne prøver udfærdiges opgaveformuleringen af underviseren på baggrund af 
eksaminandens selvvalgte opgivelser og /eller pensumlisten. Til besvarelse af bundne 
prøver afsættes der tid som anført i fagbeskrivelserne. Ved frie prøver udfærdiges op-
gaveformulering og synopsis af eksaminanden og underviseren (vejlederen) i samråd 
og i tilknytning til disciplinens pensum. Ved frie prøver skelnes der mellem individuelle 
prøver og gruppeprøver.  
Der skelnes endvidere mellem mundtlige og skriftlige prøver. En mundtlig prøve har 
form af en mundtlig fremstilling ved eksaminanden, efterfulgt af en samtale mellem 
eksaminator og eksaminand. Der afsættes 30 minutter til eksaminandens forberedel-
sestid, hvortil hjælpemidler må medbringes, og 30 minutter til eksamination og censur.  
En skriftlig prøve kan enten aflægges på universitetet inden for et afgrænset tidsrum 
som en skriftlig besvarelse af en stillet opgave, eller den kan aflægges som en skriftlig 
besvarelse af en bunden eller fri hjemmeopgave. Hjemmeopgaver afleveres elektro-
nisk.  
 
Omfanget af en hjemmeopgave skal være som anført under disciplinbeskrivelserne. 
Noter og litteraturliste er en del af opgavens omfang, men ikke evt. medfølgende bi-
lagsmateriale.  
 
Hjælpemidler. Herved forstås bøger, artikler og den studerendes eget skriftlige materi-
ale.  
 
§15 Undervisnings- og eksamenssprog 
Undervisnings- og eksamenssproget er engelsk med mindre andet er nævnt i eksa-
mensbestemmelserne for den enkelte disciplin, og der forudsættes at den studerende 
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forud for indskrivning har erhvervet engelsk på B-niveau. 
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II. Beskrivelse af discipliner  
 
A. Beskrivelse af discipliner på bacheloruddannelsen med tilvalg i Skan-
dinaviske områdestudier 
 
§16 Den skandinaviske velfærdskultur (Scandinavian Welfare Culture) 
 
a. Undervisningens omfang 
Ordinære studerende: 5. semester, vægtning: 5 ECTS 
Internationale studerende: 1. semester, vægtning: 10 ECTS 
 
Undervisningstimer:  52 timer svarende til 4 ugentlige timer 
 
 
b. Målbeskrivelse 
Efter afslutning af undervisningen har den studerende opnået følgende 
 
Viden 

- kunne dokumentere kendskab til såvel fin – som populærkulturelle udtryk i 
Skandinavien i det 20. århundrede. 

- kunne dokumentere kendskab til aktuelle problemstillinger i skandinavisk kul-
tur og kulturel velfærdspolitik. 

 
Færdigheder 

- kunne dokumentere færdigheder i diskussion og perspektivering af udvalgte 
oversatte tekster fra skandinavisk kulturdebat og udvalgte, oversatte litterære 
tekster eller andre medieprodukter. 

- kunne karakterisere opgivne tekster og andre udtryksformer og diskutere deres 
relation til velfærdssamfundets udvikling vha. relevante analytiske og velfærds 
– og kulturteoretiske begreber. 

 
c. Undervisningsfagets indhold 
På baggrund af tekst – og kulturhistoriske fremstillinger og tekster fra kulturdebat og 
litteratur arbejdes der med repræsentative og eksemplariske tendenser og nybrud 
indenfor skandinavisk velfærdskultur. Undervisningen tager udgangspunkt i den tidlige 
velfærdsdebat, dens kunst – og kulturproduktion og belyser træk af den litterære og 
kulturelle velfærdsudvikling efter 1950, herunder postkoloniale træk af udviklingen. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdsamtaler, gruppeøvelser, e-
læring og hjemmeopgaver samt evt. seminarer afholdt i samarbejde med andre uni-
versitets – og kulturinstitutioner.   
Undervisningen tilrettelægges således, at de forskellige arbejdsformer og prøveformer 
reflekterer undervisningens mål, og der skabes således kontinuerlig sammenhæng 
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mellem mål, arbejdsformer og prøveform. 
 
e. Pensum 
For internationale studerende gælder det at der opgives et kulturhistorisk værk/ eller 
en tekstsamling svarende til 500 sider og 10 kortere litterære tekster eller mediepro-
dukter, tilsammen 200 sider. For danske studerende gælder det, at der opgives et kul-
turhistorisk værk /eller en tekstsamling svarende til 300 sider og 5 kortere tekster eller 
medieprodukter, tilsammen 100 sider. Blandt de opgivne kortere tekster skal indgå 
oversatte tekster fra Norge, Sverige og Danmark. En vejledende pensumliste udarbej-
des af underviseren og præsenteres for holdet ved undervisningens begyndelse. 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensyntagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studeren-
de behersker de i §2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2, 6 og 13 , som faget i 
særlig grad understøtter.  
 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som den er beskre-
vet i karakterbekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser (eksterne studerende) 
Prøveform:   Bunden individuel skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:  7 dage 
Omfang:   8-10 sider 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala  
Vægtning:  10 ECTS 
 
h. Eksamensbestemmelser (ordinære studerende) 
Prøveform:   Bunden individuel skriftlig hjemmeopgave 
Varighed:   48 timer 
Omfang:   3-5 sider 
Censur:   Intern prøve med 2 eksaminatorer 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:   5 ECTS  
 
 
§17 Den skandinaviske velfærdsstats historie (The History of the Scandinavian Welfa-
re State) 
 
a. Undervisningens omfang 
Ordinære studerende: 5. semester 
Internationale studerende: 1. semester 
Vægtning: 10 ECTS 
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Undervisningstimer: 52 timer, svarende til 4 ugentlige timer 
 
 
b. Målbeskrivelse 
Efter afslutning af undervisningen har den studerende opnået følgende 
 
Viden 

- kunne dokumentere overordnet kendskab til skandinavisk samfundshistorie 
fra 1800 til i dag. 

- kunne redegøre for den skandinaviske velfærdsmodels karakteristika og ho-
vedforklaringer på dens historiske udvikling. 

- kunne dokumentere kendskab til aktuelle problemstillinger i skandinavisk vel-
færdspolitik og -debat.  

 
Færdigheder 

- kunne dokumentere færdigheder i diskussion og analyse af udvalgte nøgle-
dokumenter i skandinavisk velfærdshistorie. 

- kunne karakterisere og kontekstualisere opgivne tekster vha. relevante analy-
tiske og velfærdsteoretiske begreber. 

 
c. Undervisningsfagets indhold 
Kursets første del vil give en bred introduktion til skandinavisk samfundshistorie fra 
1800-tallet til i dag. Med afsæt i dette vil der arbejdes mere specifikt med den skandi-
naviske velfærdsmodels historiske udvikling og aktuelle udfordringer. Der vil blive lagt 
vægt på både fælles træk og inter-skandinaviske relationer samt på forskelle mellem 
de skandinaviske lande. På baggrund af fremstillinger og tekster fra den politiske debat 
arbejdes der med hovedlinjer og udvalgte cases i skandinaviske velfærdshistorie. Der 
vil blive inddraget forskellige typer af tekster som politiske dokumenter, film og TV, 
aviser m.v. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdsamtaler, gruppeøvelser, e-
læring og hjemmeopgaver samt evt. seminarer afholdt i samarbejde med andre uni-
versitets – og kulturinstitutioner.   
Undervisningen tilrettelægges således, at de forskellige arbejdsformer og prøveformer 
tilbagevendende reflekterer undervisningens mål, og der skabes således kontinuerligt 
sammenhæng mellem mål, arbejdsformer og prøveform.  
 
e. Pensum 
Der opgives et kulturhistorisk værk/eller en tekstsamling svarende til 700 sider og 10 
kortere litterære tekster eller medieprodukter, tilsammen maksimalt 200 sider. Blandt 
de opgivne kortere tekster skal indgå tekster om Norge, Sverige, Finland og Danmark 
tilgængeligt på engelsk. En vejledende pensumliste udarbejdes af underviseren og 
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præsenteres for holdet ved undervisningens begyndelse. 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensynstagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studeren-
de behersker de i §2 nævnte generelle kompetencemål, især 2 og 6 som faget i særlig 
grad understøtter. 
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som den er beskre-
vet i karakterbekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Bunden individuel skriftlig hjemmeopgave 
Omfang:   8-10 sider 
varighed:  7 dage 
Censur:   Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:   10 ECTS 
 
 
§18 Det skandinaviske velfærdssamfund (The Scandinavian Welfare Society) 
 
a. Undervisningens omfang 
Ordinære studerende: 6. semester 
Internationale studerende: 2. semester 
Vægtning: 10 ECTS 
 
Undervisningstimer: 52 timer, svarende til 4 ugentlige timer 
 
 
b. Målbeskrivelse 
Efter afslutning af undervisningen har den studerende opnået følgende 
 Viden 

- kunne dokumentere kendskab til moderne skandinavisk samfundsdebat og -
udvikling i det 20. århundrede med særlig henblik på tiden efter 1950. 

- kunne karakterisere hovedtræk i skandinavisk samfundskultur og indplacere 
disse i en historisk kontekst. 

- kunne dokumentere kendskab til aktuelle problemstillinger i skandinavisk sam-
fundskultur og kulturel velfærdspolitik. 
 

Færdigheder 
- kunne diskutere og perspektivere udvalgte, oversatte tekster fra skandinavisk 

samfundsdebat. 
- kunne karakterisere opgivne tekster og diskutere deres relation til velfærds-

samfundets udvikling vha. relevante analytiske og velfærdsteoretiske begreber. 
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c. Undervisningsfagets indhold  
På baggrund af tekst – og kulturhistoriske fremstillinger og tekster fra samfundsdebat-
ten arbejdes der med emner som konsensuskultur, design og socialt ingeniørskab, for-
holdet mellem by og land, lutheranisme og religion, kollektivisme og individualisme, 
nordisk samarbejde, nation branding m.v. Undervisningen tager afsæt i det historiske 
samspil mellem samfundskultur og velfærdspolitik i de nordiske lande. Fokus vil være 
på det 20. århundrede, og der vil blive arbejdet med en række forskellige tilgange til 
studiet af samfundskultur. 
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen er en kombination af forelæsninger, holdsamtaler, gruppeøvelser, e-
læring og hjemmeopgaver samt evt. seminarer afholdt i samarbejde med andre uni-
versitets – og kulturinstitutioner. 
Undervisningen tilrettelægges således, at de forskellige arbejdsformer og prøveformer 
reflekterer undervisningens mål, og der skabes således kontinuerligt sammenhæng 
mellem mål, arbejdsformer og prøveform. 
 
e. Pensum 
Der opgives et værk/ eller en tekstsamling svarende til 500 sider og 10 kortere tekster 
(akademiske eller fra samfundsdebatten), til sammen 200 sider. Blandt de opgivne 
kortere tekster skal indgå oversatte tekster fra Norge, Sverige og Danmark. En vejle-
dende pensumliste udarbejdes af underviseren og præsenteres for holdet ved under-
visningens begyndelse. 
 
f. Bedømmelseskriterier 
Under hensynstagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelse, samt i hvilken grad den studerende 
behersker de i §2 nævnte generelle kompetencemål, især 2, 3 og 6, som faget i særlig 
grad understøtter.  
Karakteren gives i henhold til gradsopfyldelsen af målbeskrivelsen, som den er beskre-
vet i karakterbekendtgørelsen. 
 
g. Eksamensbestemmelser 
Prøveform:   Individuel mundtlig prøve 
Varighed:   30 min inkl. censur 
Forberedelse:  30 min 
Censur:   Ekstern prøve 
Bedømmelse:  7-trinsskala 
Vægtning:   10 ECTS 
 
 
B. Valgfag 
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§19 Valgfag  (Electives) 
 
a. Undervisningens omfang 
Internationale studerende:  
1. semester: 2 valgfag á 5 ECTS 
2. semester: 4 valgfag á 5 ECTS 
 
Ordinære studerende: 
6. semester: 4 valgfag á 5 ECTS 
Vægtning: 5 ECTS pr. valgfag 
 
Undervisningstimer: 26 timer, svarende til 2 ugentlige timer pr. valgfag 
 
b. Målbeskrivelse 
Den studerende skal med henblik på at uddybe sit kendskab til områder med relevans 
for Skandinaviske områdestudier ved afslutning af undervisningen 
Viden 

- kunne demonstrere indsigt i hovedtræk af den historiske udvikling inden for 
det behandlede felt.  

Færdigheder 
- kunne foretage analyser af afgrænsede emner samt begrunde valg af analy-

tisk tilgang. 
- kunne udvælge og kritisk diskutere og vurdere relevant materiale til belysning 

af afgrænset emne. 
- kunne sammenfatte og formidle faglig viden om det behandlede felt. 

 
Valgfag kan principielt tages ved en hvilken som helst højere læreanstalt i Danmark 
eller udlandet, når blot indholdet er af relevans for Skandinaviske områdestudier. Hvis 
en studerende ønsker at tage et valgfag ved en anden højere læreanstalt eller et andet 
studienævn under det humanistiske fakultet, skal vedkommende henvende sig til stu-
dienævnet for Dansk og sikre sig, at valgfaget kan godkendes. 
 
c. Undervisningens indhold 
Undervisningen indbefatter en videnskabelig og forskningsbaseret indføring i faglige 
områder med relevans for Skandinaviske områdestudier  
 
d. Undervisnings- og arbejdsformer 
Undervisningen afhænger af det udbudte fag 
 
e. Pensum 
Den studerende skal i samråd med den pågældende underviser i valgfaget udarbejde 
en liste over opgivelser, der skal godkendes af underviseren, inden prøven kan finde 
sted. Opgivelsens art og omfang vil afhænge af emnets karakter. 
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f. Bedømmelseskriterier 
Under hensynstagen til eksamensform og studietrin lægges vægt på, i hvilken grad den 
studerendes præstation lever op til målbeskrivelsen, samt i hvilken grad den studeren-
de behersker de i §2 nævnte generelle kompetencemål, især nr. 2 og 12 som faget i 
særlig grad understøtter  
 
g. Eksamensbestemmelser 
Afhænger af det udbudte valgfag 
 
h. Valgfag udbydes også som sommerskole, jf. §1  
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III. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
Nærværende studieordning er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 1520 af 16. 
december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne og har virk-
ning for studerende immatrikuleret 1. september 2014 eller senere.  
 
Der afholdes sidste gang eksaminer efter den hidtidige studieordning ved sommerek-
samen 2015. 
 
Studerende, der har påbegyndt studiet efter tidligere studieordninger, og som ønsker 
at overgå til nærværende ordning, sender ansøgning til studienævnet herom. 
 
Når en studerende er overgået til ny studieordning, er det ikke muligt efterfølgende at 
vende tilbage til en tidligere ordning. 
 
Overgangsordning: 
I samtlige tilfælde overføres den opnåede karakter direkte. I de tilfælde, hvor en ek-
samen fra tidligere studieordninger er bedømt bestået/ikke bestået, overføres denne 
bedømmelse, selv om der i studieordning 2014 måtte være indført bedømmelse ved 7-
trinsskala.  
 
Studieordning 2009 med rettelsesblade Studieordning 2014 
Dansk/Skandinavisk kultur Den skandinaviske velfærds kultur 
Dansk/Skandinavisk moderne historie Den skandinaviske velfærdsstats historie 
Guldalderstudier  
Interkulturel Marketing: Marketing i 
Skandinavien 

Valgfag 

Komparative velfærdsstatsteorier Valgfag 
Livsstil og kulturelle determinanter i 
Skandinavien 

Den skandinaviske velfærds kultur 

Medieoplevelser Valgfag 
Introduktion til globalisering  
 
 
 
Indstillet til godkendelse af Studienævn for Dansk den 19. marts 2014. 
 
 
Godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 11. juli 2014. 
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Almen del 
 
IV. Fællesbestemmelser for de humanistiske uddannelser ved Syddansk Universitet 
 
Findes på Fakultetssekretariatets hjemmeside under: 
www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser  
 
Revideret af dekanen den 25. oktober 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Om dispensation fra regler i studieordningen: 
Universitetet kan, når det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler 
i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet (jf. Bekendtgørelse om bache-
lor- og kandidatuddannelser ved universiteterne). 
 
 
  

http://www.sdu.dk/hum/faellesbestemmelser
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Bilag 1 
Sammenhæng mellem kvalifikationsramme, uddannelsens kompetenceprofil og ud-
dannelsens målbeskrivelser 
 
 
Kvalifikationsrammen for 
videregående uddannelser 

Uddannelsens kompetence-
mål  

De enkelte fagelementers 
læringsmål 

Viden: 

Skal have forskningsbase-
ret viden om teori, meto-
de og praksis inden for et 
eller flere fagområder. 

Dimittenden har grundlæg-
gende kendskab til den skan-
dinaviske velfærdsstats kul-
turelle, historiske og sociale 
begreber og termer 
 

§16, §17, §18, §19 

Skal kunne forstå og re-
flektere over teori, viden-
skabelige metoder og 
praksis. 

Dimittenden  
 

- har kendskab til fa-
gets metoder og kan 
vurdere deres anven-
delighed 
 

1. kunne afgrænse og defi-
nere et fagligt problem  

§16, §17, §18, §19 

Færdigheder: 

Skal kunne anvende et 
eller flere fagområders 
videnskabelige metoder 
og redskaber samt kunne 
anvende generelle fær-
digheder, der knytter sig 
til beskæftigelse inden for 
fagområdet/erne. 

Dimittenden skal 
 

- kunne tilegne sig ny 
viden fra nationale og 
internationale kilder 
og anvende                    
denne viden på en 
hensigtsmæssig må-
de. 

- kunne udpege særlige 
kulturelle og sam-
fundsmæssige vel-
færdskarakteristika i 
de skandinaviske lan-
de, 

- -  
2. kunne systematisere 

§16, §17, §18, §19 
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kompleks viden og data 
samt selektere og priori-
tere forhold, der er væ-
sentlige for emnet, 

3. kritisk kunne vurdere fa-
gets forskellige teorier og 
metoder 

4. kunne have en præcis og 
konsekvent begrebsan-
vendelse 

5. kunne argumentere på et 
grundlæggende viden-
skabeligt niveau 

6. kunne tage kritisk stilling 
til benyttede kilder og 
dokumentere disse ved 
hjælp af referencer, noter 
og bibliografi 

7. kunne anvende IT som et 
redskab i forbindelse med 
såvel informationssøg-
ning som mundtlig og 
skriftlig formidling 

8. kunne forstå og anvende 
faglige tekster på engelsk  

Skal kunne vurdere teore-
tiske og praktiske pro-
blemstillinger samt be-
grunde og vælge relevante 
analyse- og løsningsmo-
deller. 

Dimittenden skal kunne hi-
storisere væsentlige kulturel-
le og sociale velfærdsfæno-
mener i Skandinavien. 
 
 
9. kunne undersøge, analy-

sere og løse faglige pro-
blemer ved hjælp af rele-
vante faglige teorier og 
metoder samt relatere 
dette til aktuel forskning 

§16, §17, §18, §19 

Skal kunne formidle fagli-
ge problemstillinger og 
løsningsmodeller til både 
fagfæller og ikke-
specialister. 

Dimittenden skal  
- kan forestå formidling 

af og rådgivning i 
skandinavisk vel-
færdskultur i forhold 

§16, §17, §18, §19 
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til skandinaviske og 
ikke skandinaviske 
samfund, 

- kan forestå formidling 
af og rådgivning i ak-
tuelle skandinaviske 
samfundsspørgsmål. 

 
10. kunne indgå i en dialog 
11. anvende et sprog - skrift-

ligt og/eller mundtligt der 
er emneorienteret, præ-
cist og korrekt 

12. kunne formidle komplekst 
stof, således at det bliver 
relevant og forståeligt for 
forskellige målgrupper   

Kompetencer: 

Skal kunne håndtere 
komplekse og udviklings-
orienterede situationer i 
studie- eller arbejdssam-
menhænge. 

Dimittenden skal 
Skal kunne håndtere kom-
plekse og udviklingsoriente-
rede situationer i studie- 
eller arbejdssammenhænge. 
 
13. kunne fokusere og skabe 

sammenhæng i løsning af 
opgaver 

14.  kunne indgå i et samar-
bejde, herunder at kunne 
modtage kritik af eget 
arbejde og give konstruk-
tiv kritik til andre 

§14, §15, §16, §17 

Skal selvstændigt kunne 
indgå i fagligt og tværfag-
ligt samarbejde med en 
professionel tilgang. 

Dimittenden skal  
- selvstændigt kunne 

indgå i fagligt og 
tværfagligt samarbej-
de med en professio-
nel tilgang 

 
15. kunne arbejde selvstæn-

digt, disciplineret, struk-
tureret og målrettet, her-
under også kunne over-

§16, §17, §18, §19 
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holde deadlines og for-
malia 

Skal kunne identificere 
egne læringsbehov og 
strukturere egen læring i 
forskellige læringsmiljøer. 

Dimittenden kan identificere 
egne læringsbehov og struk-
turere egen læring i forskelli-
ge læringsmiljøer. 

§16, §17, §18, §19 
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