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Moduludbud til studerende på meritlæreruddannelsen og enkeltfag i efterårssemesteret 2022 

Opdateret den 17/5, 2022 
Denne oversigt viser, hvilke undervisningsfag du kan påbegynde som enkeltfagsstuderende eller meritlærerstuderende i august 2022. Fagene er 

markeret med grønt. Det gælder: Dansk 1.-6. klassetrin, Dansk 4.-10. klassetrin, Matematik 1.-6. klassetrin, Matematik 4.-10. klassetrin, Engelsk, 

Historie, Kristendomskundskab/religion (komprimeret forløb), Biologi, Geografi, Natur og teknologi, Tysk, Fransk, Musik, Håndværk og design, Idræt 

samt modulerne i faget Pædagogik og lærerfaglighed. 

Fagene på aftenhold læses i tre eller fire på hinanden følgende semestre. På aftenholdene læser primært meritlærer- og enkeltfagsstuderende. 

Fagene på nethold læses typisk sammen med vores ordinære studerende. Dansk og matematik læses i fire på hinanden følgende semestre. 

Kristendomskundskab, Historie og Samfundsfag læses med pause mellem modul 2 og 3 og strækker sig således over to år. Engelsk læses med 1 

modul (20 ECTS-point) strakt over to semestre, derefter et semesters pause efterfulgt af et semester med modul 2 (20 ECTS-point). 

Fagene på daghold læses typisk sammen med vores ordinære studerende. Dog er Dansk 1.-6. klassetrin og Dansk 4.-10. klassetrin og Matematik 

1.-6. klassetrin med start i august primært hold med meritlærer- og enkeltfagsstuderendende. Fransk, Tysk, Biologi, Geografi, Teknologiforståelse og 

Musik læses med en pause mellem modul 2 og 3 og strækker sig således over to år. 

Matematik og Dansk er toårige forløb og består af 2 moduler på 20 ECTS-point. Hvert modul strækker sig over 2 semestre. 

Engelsk består ligeledes af 2 moduler på 20 ECTS-point. På aftenhold læses faget på fire på hinanden følgende semestre, mens det på nethold 

læses som beskrevet ovenfor. De øvrige undervisningsfag består af 3 moduler på hvert 10 ECTS-point. 

Fagene læses på Campus Carlsberg. Dog kan der være enkelte fag, som bliver placeret på Frederiksberg (Nyelandsvej). 

 

Om modulerne oprettes afhænger af antal tilmeldte. 

Der tages forbehold for skemaændringer. 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Billedkunst 

Billedkunst modul 1 udbydes med start i januar 
2024 

Aften 

 
 
 
  

 Tre på hinanden følgende semestre 

Biologi 

Udbydes med start i august 2022 Dag Tirsdag kl. 12-16.30  CC 

 
 
Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3.  
På modul 3 læses komprimeret med to 
skemapositioner ugentligt grundet de ordinære 
studerendes praktik.  
  

Dansk 1.-6. klassetrin – hvert modul er på 20 ECTS-point og strækker sig over to semestre 

Udbydes med start i august 2022 Dag 

 
 
 
Mandag kl. 12.30-17 
 
  

CC 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre 

Udbydes med start i august 2022 Net 

 
Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  
 
  

CC 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Dansk 4.-10 klassetrin – hvert modul er på 20 ECTS-point og strækker sig over to semestre 

Udbydes med start i januar 2023 Aften  CC 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre 

Udbydes med start i august 2022 Dag Mandag kl. 12.30-17 CC 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre 

Udbydes med start i august 2022 Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

CC 

 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre 
 
 

Engelsk – hvert modul er på 20 ECTS-point og strækker sig over to semestre 

Udbydes med start i august 2022 Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

CC 
To semestre med 10 ECTS pr. semester, pause, et 
semester med 20 ECTS 

Fransk 

Udbydes med start i august 2022 Dag Mandag kl. 12-16.30 CC 

 
Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3.  
På modul 3 læses komprimeret med to 
skemapositioner ugentligt grundet de ordinære 
studerendes praktik 
  

Fysik/kemi 

Udbydes med start i august 2023 Aften  CC Tre på hinanden følgende semestre 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Geografi 

Udbydes med start i august 2022 Dag Tirsdag kl. 12-16.30 CC 

Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3.  
På modul 3 læses komprimeret med to 
skemapositioner ugentligt grundet de ordinære 
studerendes praktik 

Historie 

Udbydes med start i august 2022 Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

CC Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3 

Håndværk og design 

Udbydes med start i august 2022 Aften Onsdag kl. 17-21 CC 
Tre på hinanden følgende semestre.  
Det obligatoriske sikkerhedskursus finder sted i uge 4, 
2023 

Idræt  

Udbydes med start i august 2022 Aften Onsdag kl. 17-21  CC Tre på hinanden følgende semestre 

Kristendomskundskab/religion 

Udbydes med start i januar 2023 Net    CC Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Kristendomskundskab/religion – Komprimeret forløb 

Udbydes med start i august 2022 Net og internat 

Efterår 22: Onsdag d. 31/8, internat 
d. 13.-15. september, 28/9, 12/10, 
9/11, internat d. 29/ 11-1/12, 14/12 

Forår 23: Onsdag d. 25/1, 8/2, 15/3, 
internat d. 28/3-30/3, 12/4 og 26/4 

 

CC 

Etårigt forløb med to semestre, der læses i træk. I alt 

20 ETCS. Bemærk: Kun for enkeltfagsstuderende. 

Læs mere her: 

https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/enkeltfag-paa-

laereruddannelsen/komprimeret-enkeltfag-i-

undervisningsfaget-kristendomskundskab-religion/ 
 

Madkundskab 

Udbydes med start i januar 2023  Aften       

Matematik 1.-6. klassetrin – hvert modul er på 20 ECTS-point og strækker sig over to semestre 

Udbydes med start i august 2022 Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

Net 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre  

https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/enkeltfag-paa-laereruddannelsen/komprimeret-enkeltfag-i-undervisningsfaget-kristendomskundskab-religion/
https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/enkeltfag-paa-laereruddannelsen/komprimeret-enkeltfag-i-undervisningsfaget-kristendomskundskab-religion/
https://www.kp.dk/uddannelser/laerer/enkeltfag-paa-laereruddannelsen/komprimeret-enkeltfag-i-undervisningsfaget-kristendomskundskab-religion/
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Matematik 4.-10. klassetrin – hvert modul er på 20 ECTS-point og strækker sig over to semestre 

Udbydes med start i august 2022 Aften Tirsdag kl. 17-21  CC 
 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre  

Udbydes med start i august 2022 Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

CC 
Hele faget læses på fire på hinanden følgende 
semestre  

Musik 

Udbydes med start i august 2022 Dag Mandag kl. 12-16.30 CC 

Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3.  
På modul 2 læses komprimeret med to 
skemapositioner ugentligt grundet de ordinære 
studerendes praktik 

Natur og teknologi 

Udbydes med start i august 2022 Aften Torsdag kl. 17-21  CC Tre på hinanden følgende semestre 

Samfundsfag 

Udbydes med start i januar 2023 Net  CC Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

Tysk 

Udbydes med start i august 2022 Dag Tirsdag kl. 12-16.30 CC 

Toårigt forløb med pause mellem modul 2 og 3.  
På modul 3 læses komprimeret med to 
skemapositioner ugentligt grundet de ordinære 
studerendes praktik 

PLa - Elevens læring og udvikling 

PLa- Elevens læring og udvikling Dag Torsdag kl. 12.30-17 CC Et enkelt semester, et modul 

PLa- Elevens læring og udvikling Aften Mandag kl. 17-21 CC Et enkelt semester, et modul 

PLb - Almen undervisningskompetence 

PLb - Almen undervisningskompetence Dag Torsdag kl. 12.30-17  

CC 

Et enkelt semester, et modul 

PLb - Almen undervisningskompetence Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  

CC Et enkelt semester, et modul 
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Fag 
Dag-, aften- 
eller nethold 

Tidspunkt  Sted Forløb 

PLc - Specialpædagogik 

PLc - Specialpædagogik Dag Torsdag kl. 12.30-17 

CC 

Et enkelt semester, et modul 

PLc - Specialpædagogik Net 

Fysisk tilstedeværelsesundervisning 
i weekenderne i uge 35, 40, 44 og 
49.  
Synkron onlineundervisning: Se 
studieplan for netuddannelsen på kp 
intra  CC 

Et enkelt semester, et modul 

PLd - Undervisning af tosprogede elever 

PLd - Undervisning af tosprogede elever Dag Torsdag kl. 12.30-17  

CC 

Et enkelt semester, et modul 

PLd - Undervisning af tosprogede elever Aften Mandag kl. 17-21 CC Et enkelt semester, et modul 
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