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Denne studieordning består af tre dele: 
 
I. Studieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at udbyde 

læreruddannelsen, og som indeholder regler om følgende: 

• Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, herunder 

prøveform og tilrettelæggelse 

• Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til den 

afsluttende prøve 

• Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III. 

• Krav til udformning af professionsbachelorprojektet. 

 

Fællesdelen udgøres af afsnit 1-30 i denne studieordning. Dog er der enkelte steder indsat tekst specifikt vedr. forhold 

på Læreruddannelsen Campus Carlsberg. 

 
II. Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder regler om 
læreruddannelsen lokalt.  
 
Denne del omfatter afsnit 31-56. 

 
III. Bestemmelser for uddannelsens enkelte moduler  

- Modulbeskrivelser for intromodulet og lærerens grundfaglighed 
- Modulbeskrivelser for undervisningsfagene  
- Modulbeskrivelser for praktik  
- Modulbeskrivelser for bachelorprojektet  
- Modulbeskrivelser for specialiseringsmoduler  
- Modulbeskrivelser for engelsksprogede moduler  
- Særlige moduler for Advanced Science Teacher Education (ASTE)  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 2 af 608 

- Særlige moduler for Future Classroom Teacher (FCT) 
- Særlige moduler for Advanced Language Teacher Education (ALTE) 
- Særlige moduler for Den Specialpædagogiske Profil (SPP)  
- Modulbeskrivelser for suppleringsmoduler  
- Modulbeskrivelser for komprimerede fagmoduler  
- Kursusbeskrivelser for frivillige kurser 
- Kursusbeskrivelser for andre kurser 

 
Nogle moduler er nationalt udarbejdet, mens andre moduler er udarbejdet lokalt. Af første afsnit i hver 
modulbeskrivelse fremgår, om modulet er nationalt eller lokalt udarbejdet. 
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MODULBESKRIVELSER FOR INTROMODULET OG LÆRERENS GRUNDFAGLIGHED 

Modulbeskrivelse for intromodulet 

INTROMODUL: At blive og at være lærer (73603-) 
Kompetencemål for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning 
afsnit 7.1 og 7.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Intromodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS (5 ECTS fra Pædagogik og lærerfaglighed og 5 ECTS fra KLM). Modulsproget er 
dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet tilrettelægges som en række undersøgelser af folkeskolens praksis. I modulet undersøger de studerende 
skolen som en institution i lokalsamfundet, skolens lovtekster og værdigrundlag samt interaktion mellem skolens 
aktører. 
Indhold 
Folkeskolens formål: 

- Skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse 
- Skolens lovtekster samt tekster, der udtrykker den konkrete skoles værdigrundlag 

Skolen set udefra: 
- Forholdet mellem skole og lokalsamfund 
- Kvarteranalyse: observation, beskrivelse og analyse af forholdet mellem lokalsamfund og skole 

Skolen set indefra: 

- Interaktion mellem skolens aktører (elever, lærere og pædagoger) 
- Undervisnings- og arbejdsformer (herunder lektiecafé, understøttende undervisning m.m.) 

Studiekompetencer  

- Observation som metode og videnskabsteoretiske forhold knyttet til observation som metode 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 11 af 608 

- Kommunikation i læreruddannelsens mundtlige og skriftlige genrer 

- Faglig læsning og anvendelse af det læste i undersøgelser af praksis 

- Biblioteksbrug og informationssøgning 

- Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af studieprocesser - individuelt og i grupper 

- Anvendelse af IT i læreruddannelse og profession; herunder anvendelse af Portalen og Itslearning som 

kommunikationsplatform og læringsrum og relevante programmer til multimodal formidling 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og nyere forskning om 

- interaktion og kommunikation i skolen 

- opnåelse af viden gennem observation som metode  

Modulet bygger på metoder og anvisninger vedr. 

- undersøgelse af praksis gennem observation som metode  

- studieteknik: akademisk skrivning, faglig læsning og samspillet mellem læsning og skrivning 

- arbejde i studiegrupper 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet: 
Lærerens grundfaglighed: Pædagogik og lærerfaglighed og almen dannelse: 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i 
sociale relationer i skolen. 
Kompetenceområde 2: : Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 
Almen dannelse: 
Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af 
komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs 
mangfoldighed. 
Bachelorprojektet: 
Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for 
professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetencemål fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet. 
Den studerende kan 

- alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede 

læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt 

konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge (LG elevens læring og udvikling) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen (LG Almen 

undervisningskompetence) 

- forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er 

forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund (LG – Almen dannelse 

KLM) 

- systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, 

skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver (BA) 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

(LG Almen undervisningskompetence) udvikle 
samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, 
forældre og elever om undervisningen og udvikling af 
undervisning 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling  

(LG Almen undervisningskompetence) lede undervisning 
under hensyntagen til lærerens intentioner og kunne 
gøre brug af egen professionel dømmekraft i 
komplicerede situationer 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

(LG Almen undervisningskompetence) kritisk vurdere og 
anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende 
undervisning og læring  

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater 

(LG Elevens læring og udvikling) selvstændigt og 
sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på 
gensidig respekt og lydhørhed  

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører 

(LG – KLM) organisere inkluderende undervisning i 
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab 

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund 
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed 
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og 
inklusion i skolen 

(LG – KLM) vurdere tilhørsforhold og 
identitetsspørgsmål og udvikle sammenhængen mellem 
skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv   

(BA) identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

(BA) reflektere over og udvikle egen 
professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed 
og tværprofessionelle samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver, 

(BA) analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med 
eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 

(BA) anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og 

(BA) formidle resultaterne af egne empiriske 
undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og 
lærerens praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet på 1. semester gennemføres i relation til intromodulet. 
De studerende er organiseret i studiegrupper. Studiegruppen har tilknytning til samme folkeskole gennem hele 
forløbet. De studerende skal gennemføre følgende aktiviteter på skolen: 
 

- Skolen set udefra: Observere og dokumentere eksempler på forholdet mellem lokalområde og skole. 

- Skolen set indefra: Observere undervisning- og arbejdsformer i skolen (2 observationsdage) 

Den studerende analyserer eksempler på skolekultur fundet på skolens hjemmeside og andre dokumenter knyttet til 
skolen. 
Undervisere fra læreruddannelsen kan deltage i de studerendes undersøgende aktiviteter på den tilknyttede skole for 
at vejlede de studerende i forbindelse med deres arbejde med kvarteranalyse, skolekultur og/eller observation af 
undervisning. 
Lærere fra de tilknyttede skoler deltager som oplægsholdere i undervisningen på LU. 

Arbejdsformer i modulet 
Modulet indeholder følgende undervisnings- og arbejdsformer: 
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Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Undervisning på hold  
- Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på eget hold 
- Studiegruppearbejde med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  

Kategori 2 121 - Individuel forberedelse til undervisning 
- Studiegruppearbejde uden undervisers tilstedeværelse 
- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 

skriftligt 
- Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af observationer 

i forbindelse med praksissamarbejde  
- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper 

og individuelt 

Kategori 3 100 - Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og 
fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 
- Studiegruppearbejde som forberedelse til undervisning og øvrige aktiviteter  

Kategori 4 5 - Deltagelse i debatarrangementer mv. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer i løbet af modulet fire studieprodukter. De tre skriftlige produkter afleveres på Itslearning. 
Studieprodukterne udarbejdes i studiegrupper. 
 
Skolens formål: Hver studiegruppe fremstiller et visuelt produkt, der udstilles i basecamp. Produktet skal indtage 
rummet i campus og kunne bidrage til faglig refleksion og debat omkring folkeskolens formål. 
 
Skolen set udefra: En skriftlig opgave på 5-7 normalsider af indholdet fra skolen set udefra og et mundtlig oplæg på 
max. 20 min. Indholdskrav til den skriftlige opgave: problemformulering, apa-standard. 
 

Skolen set indefra: En skriftlig opgave på 5-7 normalsider med udgangspunkt i en case af indholdet fra skolen set 

indefra og et mundtligt oplæg på max. 20 min. Indholdskrav til den skriftlige opgave: problemformulering, apa-

standard. 

Specifikke krav til studieprodukternes form og indhold fremgår af modulplanen. 

 

Studiegruppeprocesser: I forbindelse med forelæsningerne om studiegruppens samarbejdspraksis skal hver 

studiegruppe udarbejde et fælles, obligatorisk studieprodukt. Produktet afleveres elektronisk efter 2. 

fællesforelæsning. Hver studiegruppe filmer 2-4 minutter af et møde, som er afholdt i gruppen. Filmklippet afleveres i 

videoportalen. 

Gruppen vælger et møde, som den vurderer som særligt velfungerende/kvalificeret og analyserer med fagbegreber fra 

de første tre fællesforelæsninger, hvorfor interaktionen i gruppen vurderes som særligt velfungerende/kvalificeret.  

Afleveringen sker i studiegruppens holdrum for intromodul og består af såvel filmklip som tekstanalyse på 2-3 

normalsider.  Der skal i tekstanalysen anvendes minimum 3-4 fagbegreber fra fællesforelæsningerne. Studieproduktet 

evalueres i forhold til de formelle krav og krav til redeligt indhold. 

 
Der er 80 % mødepligt i modulet. 
 
For studerende på NET-LU kan fremlæggelser foregå på anden vis tilrettelagt af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i henholdsvis Lærerens Grundfaglighed (Elevens læring og udvikling, Almen 
undervisningskompetence, Almen dannelse (KLM)) og Professionsbachelorprojektet. 
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Den studerende kan kun indstilles til kompetencemålsprøven i almen dannelse, KLM, såfremt intromodulet er 
godkendt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Ingen særlige forudsætninger. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på læreruddannelsen. 
 

Modulbeskrivelser for lærerens grundfaglighed 

Præambel 
Lærerens grundfaglighed består af to hovedområder med henholdsvis fire og et kompetencemål, med hver sin 
eksamen 
1) Pædagogik og lærerfaglighed 

a) Elevens læring og udvikling 
b) Almen undervisningskompetence     
c) Specialpædagogik  
d) Undervisning af tosprogede elever 

 2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
De tre nationale moduler består af to moduler inden for ’Pædagogik og lærerfaglighed ’og et modul inden for ’Almen 
dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab’ og dækker således de to faglige hovedområder.  
De to nationale moduler inden for ’Pædagogik og lærerfaglighed’ indeholder videns- og færdighedsområderne inden 
for a) og b). Modulet inden for ’Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab omfatter 
kompetencemål og videns- og færdighedsmål. 
De tre nationale moduler tager afsæt i tre forskellige perspektiver: skole, lærer og elev og udvikler grundlæggende 
lærerfaglige kompetencer hos den studerende, hvad angår forståelse, analyse, refleksion og handlen, samt udvikling 
af undervisning og anden lærervirksomhed. 
 

MODUL 1 (KLM): Dannelse i den mangfoldige skole (73600A)  
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt KLM) 
Kompetencemål for Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab findes i Bekendtgørelse om 
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab findes i 
nærværende studieordning afsnit 7.1 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet introducerer til analyser af folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk, 
dannelsesteoretisk og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står den studerendes arbejde med at forholde 
sig til skolens værdier og relatere dem til lærerprofessionen med respekt for den kulturelle og religiøse 
mangfoldighed, der aktuelt præger skolen og samfundet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
(KLM)’ under lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point.  

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed med anknytning til undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står filosofi, idéhistorie, dannelsesteori og religionsvidenskab. Modulet befinder sig i 
spændingsfeltet mellem forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål. Modulet bygger på 
national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelse, demokrati og medborgerskab, professionsetik 
og religions- og kulturmøder. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde: Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik 
samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig 
og religiøs mangfoldighed. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, 
som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

organisere inkluderende undervisning i spændingsfeltet 
mellem individ og fællesskab 

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund 
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed 
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og 
inklusion i skolen 

vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og udvikle 
sammenhængen mellem skolens medborgerskabs- og 
kulturelle dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv 

begrundet foreslå organisering af undervisning, 
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der 
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse 

menneskerettigheder, børns rettigheder og 
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen, 
herunder relationer mellem menneskerettigheder, 
religion og demokrati 

organisere professionelt samarbejde omkring 
komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen 

ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og 
religiøse traditioner 

anvende og vurdere forskellige typer af etisk 
argumentation 

livsoplysning, etiske traditioner og deres idéhistoriske 
baggrund 

håndtere og vurdere religiøse og kulturelle forhold i 
skolens tradition og dagligdag 

forholdet mellem religion, kultur og politik i evangelisk-
luthersk kristendom og andre livsanskuelser, typer af 
sekularisering og deres konsekvenser for skolens 
dagligdag 

gå i dialog med og reflektere over møder med elever og 
forældre med forankring i forskellige religioner og 
livssyn 

kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i 
aktuel kontekst 

vurdere sammenhænge og brydninger mellem 
kristendom, sekularisering og skole i historisk og aktuel 
belysning 

kristendommens fortællinger, grundbegreber og 
virkningshistorie i sammenhæng med forskellige 
perioders menneske- og dannelsessyn 

Modulets relation til praksis 
Der knyttes an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete muligheder: 

- Etablering af kontakt med skoletjenester fx på museer, institutioner eller lignende, hvor der kan være fokus 
på formidling af kultur, medborgerskabsforståelser, dannelsessyn, skolens samarbejde med andre 
institutioner etc. 

- Observation af undervisningssituation med henblik på identifikation af elementer af demokratisk dannelse. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Undervisning rammesat af underviser kan blandt andet bestå af 
holdundervisning, ekskursioner, vejledning, fremlæggelser ved de 
studerende samt evaluering af undervisning og læring. 
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Kategori Arbejdstimer 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 117 Den studerende forbereder sig til undervisningen gennem studium af 
den anviste litteratur og udførelse af stillede opgaver. 
Den studerende deltager regelmæssigt og aktivt i 
studiegruppearbejde, der bl. a. kan anvendes til at diskutere den 
læste baggrundslitteratur, forberede mundtlige oplæg samt gensidig 
respons mellem studiegrupper. Herudover kan indgå besøg på skoler 
og hos skoletjenester – gruppevis eller på hold med eller uden 
underviser. 
Den studerende forventes at bruge ca. 15 arbejdstimer på hvert af de 
obligatoriske studieprodukter, der er betingelse for godkendelse af 
modulet. 

Kategori 3 100 Den studerende forventes både på eget initiativ og sammen med sin 
studiegruppe at opsøge supplerende baggrundslitteratur til fagets 
videnområder og på eget initiativ at opsøge viden, som vil bidrage til 
at kunne leve op til modulets kompetencemål. 

Kategori 4 5 Den studerende opfordres til selv at tage initiativ til og deltage i 
faglige arrangementer i forbindelse med modulets indholdsområder. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I studiegrupper udarbejder den studerende to studieprodukter: Formen er en selvvalgt problemformulering som 
udgangspunkt for en udvidet disposition for en besvarelse af problemformuleringen med anvendelse af stof inden for 
modulets områder (jf. kompetence-, videns- og færdighedsmål). Hvert studieprodukt har et omfang på max. 2 
normalsider (ekskl. litteraturliste). 
De to studieprodukter skal forholde sig til forskellige KLM-faglige hovedområder (jf. videns- og færdighedsmål). 
Til det sidste studieprodukt knytter sig en fremlæggelse. 
Nærmere beskrivelse af krav til studieprodukternes form og indhold og til fremlæggelsen af det sidste studieprodukt 
fremgår af modulplanen. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 
Der er mødepligt på modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i Almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, et 
hovedområde under Lærerens grundfaglighed. 
Bemærk: tillige med godkendelse af nærværende modul, er godkendelse af intromodulet forudsætning for, at den 
studerende kan indstilles til kompetencemålsprøven i Almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse. 
 

MODUL 2 (PL1): Almen undervisningskompetence (73600B) 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL1) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse, evaluering og begrundelse af undervisning i folkeskolen. 
Modulet har fokus på didaktisk analyse og udvikling af undervisning med blik for elevens alsidige dannelse og optimale 
læring gennem undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, anvendelse af analoge og digitale læremidler, 
evaluering og feedback. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-
point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og 
bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national 
og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge undervisning, herunder opstille faglige mål 
for både klassen og den enkelte elev, 

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og 
rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske grund 
positioner samt undervisningsplanlægning herunder  
undervisning med udgangspunkt i fagenes faglige mål 

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder, 
herunder inddrage bevægelse samt varierede handlings- 
og anvendelsesorienterede undervisningsformer, 

undervisningsmetoders samt analoge og digitale 
læremidlers og andre ressourcers praktiske 
anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, 
undervisningens etik, formål, mål og indhold, 

anvende et bredt repertoire af relevante læremidler og 
andre ressourcer, 

analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers 
praktiske anvendelighed i forhold til 
elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål 
og indhold, 

systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte, 
læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne 
som grundlag for feedback og videre 
undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning, 

evaluering og feedbacks muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med undervisning og læring, 

differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer, 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer, 

lede undervisning under hensyntagen til lærerenes 
intentioner og kunne gøre brug af egen professionel 
dømmekraft i komplicerede situationer, 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik, 

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som 
udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante 
kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og 
motivation for at handle, 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til 
elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle 
udvikling og udvikling af pædagogisk praksis, 

udvikle samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning, 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling, 

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -
resultater vedrørende undervisning og læring og 

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater  

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med og 
om it og medier, der understøtter elevernes evne til at 
agere kritisk undersøger, analyserende modtager, 
målrettet og kreativ producent og ansvarlig deltager. 

it og mediekompetencer. 
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Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisningssituationer fra 
skolens dagligdag. 
Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret 
undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til den studerendes praktik eller 
aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.  

Arbejdsformer i modulet 
Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med analyse af analoge og digitale 
læremidler og læringsportaler, og der arbejdes med digitale platforme for læreres planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller 
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og 
læring.  

Kategori 2 117 Studiegruppearbejde, herunder øvelser, iagttagelse af 
praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, 
forberedelse til evaluering. 

Kategori 3 95 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 10   

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er til modulet knyttet to studieprodukter. De to studieprodukter skal godkendes af underviseren. 
 
Studieprodukt 1: Læreres arbejde med undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger 
Emne: Undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger 
Forventet arbejdstimeforbrug: 30 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper med 2-4 
studerende 
Målet med studieprodukt 1 er, at den studerende viser, at han/hun har opnået kompetence til at planlægge en 
undervisningssekvens med inddragelse af didaktiske kategorier som mål, aktivitet og tegn på læring. 
I studieproduktet skal de studerende arbejde med: 

• Præsentation af lovgrundlag og nationale undersøgelser samt definitioner af undervisningsdifferentiering 

• Observation af elever i undervisningssituationer med fokus på en eller flere elevers forudsætninger. 

Observationerne systematiseres og sammenfattes, evt. i form af en case. 

• Uddrag af en undervisningsplan, hvor differentiering med udgangspunkt i de beskrevne elevers forudsætninger er 

tænkt ind i forhold til f.eks. mål, evaluering og undervisnings- og arbejdsformer 

Indsamling af empiri i praksis 
Som en del af arbejdet med studieproduktet skal de studerende undersøge, hvordan lærere i praksis arbejder med 
differentiering med udgangspunkt i elevforudsætninger.  
Desuden skal de studerende beskrive en eller flere elevers forudsætninger for at deltage i et undervisningsforløb samt 
udarbejde en undervisningsplan for et undervisningsforløb eller en udvalgt undervisningssekvens. 
 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur 
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til  

• At bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet  

• At finde mindst et eksempel på supplerende litteratur og eventuelt nyere forskning, der uddyber undervisningens 

litteratur  

Anvendelse af IT 
De studerende skal i studieproduktets skriftlige del præsentere en undervisningsplan, hvor differentiering i forhold til 
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konkrete elever er tænkt ind. Til udarbejdelse af denne plan kan hentes inspiration på emu.dk  
 
Produktbeskrivelse 
Studieproduktet er en opgave på 5 normalsider samt bilag på max 2 sider der dokumenterer observationsarbejdet og 
undervisningsplanen. 
 
Fremlæggelse  
Studiegruppen skal fremlægge deres arbejde med studieproduktet på holdet.  
 
Studieprodukt 2: Begrundet plan for et undervisningsforløb 
Emne: Planlægning af undervisning i folkeskolen  
Forventet arbejdstimeforbrug: 45 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper med 2-4 
studerende  
Målet med studieprodukt 2 er, at den studerende viser kompetence til at planlægge undervisning med udgangspunkt i 
didaktiske kategorier. Undervisningsforløbet skal begrundes i forhold til elevers alsidige udvikling, læring og dannelse i 
overensstemmelse med folkeskolens formål. 
I Studieproduktet skal de studerende arbejde med: 

• De didaktiske kategorier mål, indhold, rammefaktorer, læreprocesser (undervisnings- og arbejdsformer), 

evaluering, elevforudsætninger og sammenhængen imellem dem. 

• Taksonomier i forhold til målsætning 

• Formativ evaluering 

• At fortolke og konkretisere relevant lovgrundlag herunder folkeskolens formål og forenklede fælles mål 

• Udvalgte læremidler (digitale/ analoge) i forbindelse med den konkrete undervisningsplan rettet mod en konkret 

klasse 

Indsamling af empiri i praksis 
Som en del af arbejdet med studieproduktet skal de studerende undersøge, hvordan der på en konkret skole (f.eks. 
praktikskolen) arbejdes med undervisningsplanlægning. Dette gøres gennem et interview med en lærer om, hvordan 
han eller hun konkret arbejder med planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen – såvel individuelt 
som kollegialt. 
Den indsamlede empiri dokumenteres i et bilag til studieproduktet. 
 
Supplerende litteratur/ modullitteratur/ forskningslitteratur 
De studerende skal i studieproduktet vise, at de har opnået kompetence til   

- At bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet 
- At finde mindst et eksempel på supplerende litteratur og eventuelt nyere forskning, der uddyber 

undervisningens litteratur  
 
Anvendelse af IT 
De studerende skal i studieproduktets skriftlige del præsentere en undervisningsplan. Til udarbejdelse af denne plan 
kan hentes inspiration på emu.dk.  
 
Produktbeskrivelse  
Studieproduktet er en opgave på 5-7 normalsider, der består af undervisningsplanen samt begrundelser herfor. 
Studieproduktet skal rumme en skematisk opsætning af undervisningsforløbet, hvoraf alle relevante didaktiske 
kategorier fremgår. Undervisningsforløbet må maksimalt fylde 2 sider.  
 
Fremlæggelse 
Studiegruppen skal fremlægge sit arbejde med studieproduktet på holdet. 
 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester 
- 
Når modulet læses på den netbaserede læreruddannelse kan der dispenseres fra kravet om, at studieprodukter 
udarbejdes i grupper; fremlæggelser kan gennemføres virtuelt, og empiriindsamling og skolebesøg kan foretages i 
varierede kontekster. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 

MODUL 3 (PL2): Elevens læring og udvikling (73600C) 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL2) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med 
udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en 
mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af 
skolens fællesskab.  
Modulet indeholder følgende tre temaer 

- Elevers udvikling, socialisering og identitet 
- Læring, læringsmiljø og læringsledelse 
- Lærerens samspil og kommunikation med eleverne 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-
point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed med anknytning til undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og 
udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i 
skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan alene og i samarbejde med andre skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede 
læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt håndtere 
konflikter i mangfoldige sociale sammenhænge. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under 
hensyntagen til forskellighed i læringsforudsætninger og 
mål for elevers læring, 

elevers læring og om virksomme faktorer i 
læringsmiljøet, 

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, 
emotionelle og kognitive udvikling, 

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - 
herunder køn og motivation, 

facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig 
vægt på egen position som lærer, 

udviklingsstøttende relationer, 

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de 
er befordrende for elevernes trivsel og udvikling, 

klasse-, lærings- og gruppeledelse, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

selvstændigt og sammen med andre udvikle 
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og 
lydhørhed, 

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører, 

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer, pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer 
samt professionslæring, 

kan anvende kommunikative rammesætninger og 
metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning 
bliver udgangspunkt for positive reformuleringer og 

attribuering, herunder viden om sociale problemer, 
konflikthåndtering og mobning og 

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres 
samtidig. med, at den enkelte elevs udvikling 
understøttes. 

inklusion og individualiserings- og 
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og 
marginalisering. 

Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisning og andre 
situationer fra skolens dagligdag.  
Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelsesorienteret undervisning, 
der knytter an til praksis i skolen. 
Modulet kan relatere til praksis blandt andet gennem følgende aktiviteter: 
- Den studerende observerer, beskriver, analyserer samt reflekterer over praksissituationer fra skolen med fokus 

på elevers læring og udvikling 

- Den studerende anvender forskellige metoder til dataindsamling, interview, samtaler med elever, casebeskrivelse 

mv. 

- Den studerende deltager i skolebesøg enten som led i studiegruppens arbejde eller i forbindelse med 

holdundervisningen 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der inddrages IT og ny teknologi. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder  oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, fremlæggelser med  respons, vejledning samt evaluering af 
arbejdsformer,læringsmiljø og læring. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder  øvelser, iagttagelse af praksis, tekstlæsning, 
udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse til evaluering. 
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser. 
Til hvert studieprodukt medgår 25 arbejdstimer altså 75 arbejdstimer til 
studieproduktarbejdet i alt. 

Kategori 3 95 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen 
læring og deltagelse. 

Kategori 4 10  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Til hvert af modulets tre temaer udarbejder studiegruppen et studieprodukt.  
Der er mødepligt til alle fremlæggelser. Fremlæggelserne foregår i studiegrupper på holdet med respons fra 
studerende og underviser. Fremlæggelserne bedømmes godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.  
Alle tre studieprodukter skal være godkendt for at modulet samlet set er godkendt.  
  
Studieprodukt 1: Lærerens arbejde med kommunikation  
Emne: Lærerens samspil og kommunikation med eleverne  
Forventet arbejdstimeforbrug: 25 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper på 2-4 
studerende.  
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Praksis  
Der produceres eller udvælges en kort videosekvens (maks.5 min.) hvor den studerende demonstrerer kendskab til 
kommunikativ rammesætning herunder kendskab til centrale kommunikative begreber og redskaber i lærerarbejdet.  
 
Indsamling af empiri  
Empirien indsamles enten ved at optage en udvalgt kommunikativ situation (fx i form af rollespil) i studiegrupper eller 
blandt medstuderende på læreruddannelsen eller udvælge et relevant videoklip (fx fra CFU).  
 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur    
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til    
• at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet    

• selvstændigt at finde et relevant eksempel på supplerende litteratur og evt. nyere forskning, der uddyber 
undervisningens litteratur    

 
Anvendelse af IT  
Studiegruppen arbejder med optagelse af digital video og redigering. Videoen placeres fx på Skoletube  
 
Produktbeskrivelse  
Redigeret video på max fem minutter, hvor den studerende reflekterer over opfyldelse af et udvalg af færdigheds- og 
vidensmål samt gruppearbejdsprocessen, på max en normalside.   
  
Fremlæggelse  
Fremlæggelse for holdet. Gensidig studiegrupperespons.   
  
Studieprodukt 2: Læreres arbejde med læring  
Emne: Læring, læringsmiljø og læringsledelse  
Forventet arbejdstimeforbrug: 35 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper på 2-4 
studerende.  
 
Praksis  
Studiegruppen observerer, beskriver og analyserer en eller flere læringssituationer i folkeskolen. Studiegrupperne 
arbejder med gensidig feedback og feedforward undervejs i processen.  
 
Indsamling af empiri  
Studiegruppen udarbejder en case-analyse på baggrund af observationerne af læringssituationerne 
i skolen/videoeksempel. Der anvendes flere læringsperspektiver.  
  
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur  
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til    

• at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet    
• selvstændigt at finde et relevant eksempel på supplerende litteratur og evt. nyere forskning der uddyber 

undervisningens litteratur  
  
Anvendelse af IT  
Studiegruppen kan vælge at anvende digitale ressourcer når de planlægger og gennemfører arbejdet med deres 
caseanalyse.  
 
Produktbeskrivelse  
Studiegruppen udarbejder en kort skriftlig opgave på 5-7 normalsider, hvor den studerende reflekterer over 
opfyldelse af et udvalg af færdigheds- og vidensmål samt gruppearbejdsprocessen. Det aftales på holdet, hvordan der 
arbejdes med respons på produktet.  
  
Studieprodukt 3: Læreres arbejde med elevers udvikling, socialisering og identitet  
Emne: Elevers udvikling, socialisering og identitet  
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Forventet arbejdstimeforbrug: 15 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper på 2-4 
studerende.  
Praksis  
Studiegruppen planlægger og gennemfører et eller flere interviews/strukturerede samtaler med elever i skolen med 
udgangspunkt i barneperspektivet.   
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur  
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til    
• at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet    

• selvstændigt at finde et relevant eksempel på supplerende litteratur og evt. nyere forskning der uddyber 
undervisningens litteratur  

  
Anvendelse af IT  
Interviewet dokumenteres gennem brug af digitale lyd- og billedværktøjer  
 
Produktbeskrivelse  
Med udgangspunkt i interviews og samtaler udarbejder den studerende en problemstilling og analyserer den med 
inddragelse og anvendelse af flere teoretiske perspektiver. Studiegruppen udarbejder en kort skriftlig opgave på 3-5 
normalsider, hvor den studerende reflekterer over opfyldelse af et udvalg af færdigheds- og vidensmål samt 
gruppearbejdsprocessen. Det aftales på holdet, hvordan der arbejdes med respons på produktet.   
  
Fremlæggelse  
Det aftales på holdet hvordan der arbejdes med respons på produktet. 
 
Variant til studieprodukt 3. Logbøger. 
Underviseren kan vælge, at holdet i stedet for afvikling af ovenstående studieprodukt udarbejder fem logbøger. 
Forventet arbejdstimeforbrug: 15 timer pr studerende. Studieproduktet udgør fem logbøger, som udarbejdes 
individuelt.  
  
Praksis  
Den studerende skriver logbøger knyttet til fem forskellige undervisningsgange. Logbøgerne udarbejdes i løbet af 
modulet og afleveres samlet efter afslutning af tema 3. Den studerende reflekterer i logbøgerne over egen 
lærerfaglighed og læring i løbet af modulet med inddragelse af begreber fra alle tre temaer.  

 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur  
Den studerende skal i logbøgerne inddrage litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet, samt evt. 
nyere forskning der uddyber undervisningens litteratur.  
  
Anvendelse af IT  
Der anvendes power point eller lignende ved fremlæggelserne. 
 
Produktbeskrivelse  
Den studerende skriver fem logbøger på hver 1 side knyttet til fem forskellige undervisningsgange. Den studerende 
reflekterer i logbøgerne over metoder og teoretiske tilgange med fokus på egen læring samt lærerfaglighed.  
Logbøgerne skal inddrage begreber fra de tre overordnede temaer for modulet: Lærerens samspil og kommunikation 
med eleverne, læring, læringsmiljø og læringsledelse, elevers udvikling, socialisering og identitet. Den studerende 
beskriver i sine refleksioner begreber fra litteraturen med egne ord.  
  
Fremlæggelse  
Den studerende udvælger og præsenterer elementer fra én af sine logbøger for sine medstuderende. Det aftales på 
holdet, hvordan der arbejdes med respons på produktet. 
- 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester 
- 
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Når modulet læses på den netbaserede læreruddannelse kan der dispenseres fra kravet om, at studieprodukter 
udarbejdes i grupper; fremlæggelser kan gennemføres virtuelt, og empiriindsamling og skolebesøg kan foretages i 
varierede kontekster. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 

MODUL 4 (PL3): Specialpædagogik (73603A) 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL3) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 9.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet kvalificerer lærerens kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af differentierede 
undervisningsformer for elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og 
tilrettelæggelse af læringsmiljøer og forståelse af komplicerede vanskeligheder i spændingsfeltet mellem almen- og 
specialpædagogik. 
 Modulet indeholder følgende fire temaer: 

- Samfundsmæssige og institutionelle forudsætninger for det specialpædagogiske område i folkeskolen 
herunder lovgivning. 

- Inklusions- og eksklusionsprocesser herunder normalitetsbegrebet  
- Samarbejde og relationer i specialpædagogisk og almenpædagogisk virksomhed 
- Differentiering og metodekendskab 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forsknings-og udviklingsbaseret viden om specialpædagogik og om undervisning af elever 
komplicerede læringssituationer. 

Fagområder som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærernes grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og 
bachelorprojekt. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt 
inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det 
specialpædagogiske arbejde, 

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i 
komplicerede læringssituationer, herunder forståelser 
af normalitetsbegrebet, 

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, 
organisering og udvikling, 

internationale hensigtserklæringer, nationalt 
lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og 
organisering af specialpædagogiske indsatser på 
kommunalt og institutionelt niveau, 

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og 
grupper af elever, 

metoder til systematisk og løbende observation og 
evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udarbejde elev- og handlingsplaner, metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner, 

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende 
indsatser og 

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser 
samt brug af it og andre læremidler i den daglige 
undervisning og 

samarbejde med skolens interne og eksterne 
ressourcepersoner. 

kommunikation, kollegialt samarbejde, 
tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde. 

differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver den studerende kompetence i at kunne planlægge, gennemføre samt evaluere og udvikle særligt 
tilrettelagt undervisning for elever i særligt komplicerede læringssituationer. 
- Den studerende observerer og beskriver interaktionen mellem de forskellige parter inden for undervisningen og 

øvrige læreropgaver i tilknytning til skolens dagligdag 

- Den studerende anvender forskellige metoder til dataindsamling: interview, casebeskrivelse m.v. 

- Den studerende afprøver så vidt muligt en undervisningsmetode med fokus på deltagelsesmuligheder for de 

enkelte elever i klassen 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der inddrages IT. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 65 lektioner 
49 at 

Holdundervisning, herunder  fælles oplæg  fra  lærer eller 
studerende,  gruppeøvelser, fremlæggelser med  respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,læringsmiljø og 
læring.  

Kategori 2 116 Studiegruppearbejde, herunder  øvelser, bearbejdelse af 
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning,udarbejdelse af 
studieprodukter, forberedelse af prøve. 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 10 Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to studieprodukter, som godkendes af underviseren i forbindelse med aftalt respons.  
 
Studieprodukt 1: Samfundsmæssige og institutionelle forudsætninger for det specialpædagogiske område i 
folkeskolen herunder i lovgivning  
Forventet arbejdstimeforbrug: 35 arbejdstimer per studerende. Studieproduktet udarbejdes i grupper på max 4 
studerende.  
Studieproduktets mål er at undersøge, hvad der styrer den specialpædagogiske indsats på en konkret skole og 
hvordan skolen arbejder med specialpædagogiske og inkluderende indsatser. 
Studieproduktet indeholder:  

- Inklusionsteori  
- Teoretiske perspektiver på normalitet og afvigelse  
- Begrundet redegørelse for styringsdokumenter så som internationale hensigtserklæringer, nationalt 

lovgrundlag samt bekendtgørelser  
- Kortfattet skoleportræt, som afdækker skolens organisatoriske og kulturelle rammer for inklusion og 

specialpædagogiske indsatser. Herunder, beskrivelse og vurdering af hvordan skolen arbejder forebyggende, 
foregribende og indgribende i forhold til børn i komplicerede læringssituationer  

- Kortfattet analyse og vurdering af dilemmaer forbundet med inklusionsarbejdet 
- Et handleperspektiv med kortfattede forslag til inklusionsudvikling  
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Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur:  
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til 
- at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet  
- selvstændigt at inddrage forskningsforankret og anden litteratur relateret til temaet 
 
Studieproduktets omfang: 5 normalsider  
Anvendelse af IT: Indgår i de studerendes fremlæggelse af studieproduktet 
Fremlæggelse De studerende aftaler med underviseren, hvordan produktet skal formidles over for medstuderende, og 
hvordan IT indgår i formidlingen. De studerende får respons på studieproduktet fra holdets underviser og 
medstuderende. 
 
Studieprodukt 2: Lærerens arbejde med differentiering og metodekendskab  
Forventet arbejdstimeforbrug: 40 arbejdstimer per studerende. Studieproduktet udarbejdes i grupper på max 4 
studerende.  
 
Studieproduktets mål er at observere og analysere en undervisningssekvens i skolepraksis med særlig fokus på børn i 
komplicerede læringssituationer. Der rettes opmærksomhed på muligheder og udfordringer forbundet med elevers 
deltagelsesmuligheder i folkeskolen. De studerende kan på baggrund af observationerne udarbejde en case med fokus 
på læringsmiljø, differentiering, in- og eksklusionsprocesser eller metodediske tilgange  
 
Studieproduktet indeholder: 
- Observation af udvalgte læringssituationer med fokus på børn i vanskeligheder  
- Problemafgrænsning og analyse i relation til begreberne læringsmiljø, deltagelse og undervisningsdifferentiering  
- Diskussion af udvalgte dilemmaer og udfordringer ved undervisning i skolen med inddragelse af egne perspektiver på 
inklusion 
- Observationsskemaer vedlagt som bilag 
 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur: 
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til  
- at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet   
- selvstændigt at inddrage forskningsforankret og anden litteratur relateret til temaet  
 
Studieproduktets omfang: 5 normalsider, der dokumenterer den studerendes og studiegruppens arbejde med 
studieproduktet  
 
Fremlæggelse: 
De studerende aftaler med underviseren hvordan produktet skal formidles over for deres medstuderende. De 
studerende får respons på studieproduktet fra holdets underviser og medstuderende. 
 

Særligt for netuddannelsen 
 

Titel Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb 

Type/form Digitale indlæg eller kommentarer til andre studerendes indlæg om et fagligt indhold, som 

underviseren helt eller delvist har defineret. Det faglige indhold kan tage afsæt i 

undervisningen og de opgaver, som den studerende arbejder med i de asynkrone 

onlineforløb. De digitale indlæg kan formidles på fx en blog eller diskussionsforum på 

Itslearning 
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Titel Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb 

Krav til indholdet Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne f.eks. være: 

• Uformelle og processuelle ’tanketekster’ 

• Formidlingsindlæg 

• Anmeldelser  

• Refleksionsindlæg 

• Analyseindlæg 

• Diskussionsindlæg 

Omfang Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr. 

asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren. 

Udarbejdelse 

individuelt eller i 

gruppe 

Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser  

  

Bedømmelse Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel. 

Respons Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver 

peer-respons. 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

 
Når modulet læses på den netbaserede læreruddannelse kan der dispenseres fra kravet om, at studieprodukter 
udarbejdes i grupper; fremlæggelser kan gennemføres virtuelt, og empiriindsamling og skolebesøg kan foretages i 
varierede kontekster. 
 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 

 

MODUL 5 (PL4): Undervisning af tosprogede elever (73606B) 
 (Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL4) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet forbereder den studerende til varetagelse af læreropgaver i et sprogligt mangfoldigt klasserum. 
Modulet indeholder følgende temaer: 
- Andetsprogstilegnelse og flersproglig udvikling 

- Intersprog og sproglig evaluering 

- Andetsprogsdidaktik 

De enkelte temaer behandles i forhold til modulets kompetencemål, videns- og færdighedsmål. 
Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om andetsprogstilegnelse og 
intersprogsudvikling, om tilrettelæggelse af dansk som andetsprogsundervisning som dimension alle fag i et sprogligt 
inkluderende læringsmiljø samt om tosprogede elevers sproglige forudsætninger. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever omhandler identifikation af andetsprogspædagogiske 
udfordringer i fagundervisning samt undervisning, som tilgodeser tosprogede elevers sproglige og faglige udvikling i 
det sprogligt mangfoldige klasserum. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning af tosprogede elever i et 
sprogligt mangfoldigt klasserum. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Vurdere, om andetsprogsstilegnelse fremmes i 
egen og andres praksis 

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers 
sprogudvikling 

støtte den tosprogede elevs intersprogsudvikling Intersprog 

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede 
elevers faglige og fagsproglige udvikling 

sprog og literacy i fagundervisningen i et 
andetsprogsperspektiv 

inddrage tosprogede elevers sproglige 
forudsætninger i undervisningen 

sproglig diversitet og tosprogethed samt sprogs 
betydning for identitetsdannelsen 

identificere andetsprogspædagogiske udfordringer 
for undervisningen 

andetsprogspædagogisk forskning og 
udviklingsarbejde 

samarbejde med dansk som andetsprogslærer og 
klassens øvrige lærere om de tosprogede elevers 
faglige og fagsproglige udvikling 

lovgrundlag og bekendtgørelser samt organisering af 
faget dansk som andetsprog i folkeskolen 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver den studerende kompetence i at kunne planlægge, gennemføre samt evaluere og udvikle undervisning 
af tosprogede elever i et sprogligt mangfoldigt klasserum  
- Den studerende beskriver, analyserer, observerer (om muligt) praksissituationer og cases fra skolen med henblik 

på undersøgelse af skolens møde med de tosprogede elever, på institutionsniveau såvel som i undervisningen.  

- Den studerende analyserer og vurderer læremidler og elevsprog 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der inddrages IT og ny teknologi. 

Kategori 
 

Arbejdstimer 
275 
arbejdstimer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, organiseret med oplæg af underviser, grupper- og 
makkerarbejde, fremlæggelser og diskussioner.  
Vejledning i forbindelse med studieprodukter og undervisning. 
Evaluering af arbejdsformer og læring 

Kategori 2 
 
 

121 Analysearbejde i studiegrupper; caseanalyse, materialeanalyse og evaluering 
af elevsprog. 
Læsning af modulets tekster på baggrund af opgaver formuleret af 
underviser, bearbejdning af disse opgaver. 
Forberedelse til fremlæggelser og andre studieprodukter. 

Kategori 3 100 Forberedelse til og opsamling på undervisning, individuelt og i studiegruppe. 
Følge med og dele faglig viden på elektroniske platforme knyttet til studiet og 
modulet. 

Kategori 4 5 Studievejledning. 
Egen opsamling på studiearbejde 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og 
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. 
Samt gennemførelse af nedenstående: 
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Titel Andetsprogsdidaktisk analyse 

Type/form Skriftlig opgave 

Krav til indholdet Analyse af en eller flere af følgende: en undervisningssituation, et undervisningsforløb, et 

undervisningsmateriale 

Omfang Maks. fire sider for grupper på to, derefter en side per studerende 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Gruppeopgave (grupper på maks. fem) 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel. 

Respons Respons fra medstuderende og underviser 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

 

Titel Andetsprogsdidaktiske handleforslag 

Type/form Mundtlig fremlæggelse, evt. videofilmet 

Krav til indholdet Planlægning af andetsprogsdidaktiske handleforslag med udgangspunkt i analyse af en 
undervisningssituation, et undervisningsforløb og/eller et undervisningsmateriale, hvor 
dansk som andetsprog er en dimension i fagundervisningen. 

Omfang Maks. 10 minutter for grupper på tre, derefter plus to minutter per studerende 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Gruppeopgave (grupper på maks. fem) 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel. 

Respons Respons fra medstuderende og underviser 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

 

Titel Gensidig respons på opgaver om andetsprogsdidaktisk analyse og handleforslag 

Type/form Fastholdt mundtligt og/eller skriftligt 

Krav til indholdet De studerende har responsansvar for de to ovenstående studieprodukter ud fra 
vurderingskriterier, som udarbejdes i samarbejde mellem de studerende og modulets 
undervisere. 

Omfang I passende omfang 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Responsen realiseres i grupper, på baggrund af individuel forberedelse. 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel. 

Respons  

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 
deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 
udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående 
kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles 
den studerende som bestået/ikke bestået.  
Godkendelse af modulet er forudsætning for deltagelse i kompetencemålsprøven i PL4. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed (Kompetenceområde 4) 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
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MODULBESKRIVELSER FOR UNDERVISNINGSFAG 

Modulbeskrivelser for undervisningsfaget billedkunst 

MODUL 1: Billedfaglige praksisformer (73660-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget billedkunst findes i nærværende studieordning afsnit 8 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at den studerende udvikler kompetence til at undervise i praktisk billedproduktion, 
billedkundskab og billedpræsentationer, som afspejler den visuelle kultur og til at anvende billedsamtale til at 
kvalificere elevers billedsprog og fagsprog. 
Den studerende arbejder praktisk med kunstneriske og eksperimenterende metoder i såvel analoge som digitale 
billeder. I modulet er samspillet mellem praksis og teori grundlæggende.  
Modulets indhold og arbejdsform forholder sig reflekterende og didaktisk til bestemmelser om billedkunstfaget i 
skolen.  
De centrale indholdsområder er: 
Visuel produktion og kommunikation, billedsamtale, billedsproglig bevidsthed, elevers billedsproglige udvikling, 
æstetisk læring og sansebaseret orientering, kreativitet og billeders potentiale til at udvikle viden og erkendelse samt 
visuel didaktik. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret teori om 

- Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi såvel nationalt som internationalt 
- Visuel kommunikation 
- Æstetik, æstetisk læring og kreativitet 
- Nyere forskningsbaseret viden om billedfaget og fagdidaktik  

samt på viden om 
- Kunstneriske arbejdsmetoder 
- Billedfagets historie 

 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder 
Kompetenceområde 2: Afkodning af analoge og digitale billeder 
Kompetenceområde 4: Visuel didaktik   

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i 
praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier samt at den studerende har 
bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer. 
(1) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i 
at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder.(2) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om 
internationale visuelle uddannelser. (4) 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskellige materialer og teknikker til 
billedfremstilling, (1) 

billedsproglige virkemidler, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets relation til praksis 
Der knyttes i det omfang, det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter: 

- Planlægning, gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktiviteter 
- Vurdering af elevprodukter med henblik på udvikling af elevers billedsproglige udtrykskompetence  

- Samarbejde med og/eller studiebesøg i felten, f.eks. billedskoler, Børnekulturens Netværk, skoletjeneste, 

LearningMus etc. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer - i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, 
værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. 
ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser  

- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og 
teknikker inden for modulets fagområde  

- vejledning og sparring (ifm billedproduktive processer skitsebog 
og portfolio og studieprocesser) 

- evaluering 

Kategori 2 121 - studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm 
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både 

studiegrupper og individuelt 
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver 
- udarbejde skitsebog og portfolio 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne 
billedproduktive erfaringer med henblik på 
differentieret undervisning i folkeskolen. (1) 

analoge og digitale produktions- og anvendelsesmetoder, 

anvende billeder og visualiseringer inden for et bredt 
repertoire af billed- og udtryksformer, (1) 

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, 
visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer, 

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier, 
(2) 

visuel perception af analoge og digitale 
læringsomgivelser, 

identificere billeders og visualiseringers forskellige 
læringspotentialer, (2) 

visuel og æstetisk læring, 

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling 
og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning, (4) 

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra 
fagdidaktisk forskning, 

analysere konkrete visuelle undervisnings- og 
læringsforløb som national tolkning af internationale 
strømninger. (4) 

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et 
internationalt perspektiv. 

tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin og i 
forskellige typer billedforløb. (4) 

forskellige tilgange til undervisning i faget, herunder 
motivation, billedsproglig og verbalsproglig udvikling 
samt erkendelse. 
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Kategori Arbejdstimer - i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 

 

100 
 

• individuelt fordybelsesarbejde 

• udvikling af skitsebog 

• litteratursøgning og læsning 

• individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og 
teknikker inden for modulets fagområde 

• studieaktiviteter i studiegrupper 

• studievejledning 

Kategori 4 5 • studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre 
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner  

• udveksling, sparring og feedback  

• evaluering af gruppens og eget arbejde 

• holdmøder  

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukter. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
- Den studerende udarbejder, udstiller og præsenterer et selvstændigt og eksperimenterende fordybelsesarbejde 

med faglig respons fra medstuderende. Arbejdet inkluderer en fyldig dokumentation af arbejdsprocessen. 
Opgaven er individuel. Arbejdsomfang svarer til ca. 20 timers arbejde. 

- Den studerende udarbejder en tematisk billedopgave, som både rummer analogt og digitalt billedarbejde. I 
sammenhæng med opgaven arbejdes med billedkategorisering. Udarbejdes i studiegrupper. Omfang: 25 billeder, 
hvoraf 5 udvælges til færdig præsentationsserie. I forlængelse af den tematiske billedopgave udarbejdes en 
fagdidaktisk refleksionstekst på 2-3 sider. Der arbejdes med responsgrupper. 

 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 
 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 2: Visuelt kulturprojekt (73661-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget billedkunst findes i nærværende studieordning afsnit 8 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 
Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med 
udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv.  

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at den studerende udvikler kompetence til at undervise i visuel opmærksomhed, 
afkodning af billeder samt innovative billedprocesser og projekter, som afspejler visuel kulturpædagogik. 
Undervisningen, der er baseret på et samspil mellem praksis og teori, indbefatter forskellige billedformer, 
kulturmøder, samarbejdsplatforme og læringsrum. I modulet udarbejdes et større visuelt projekt baseret på visuel 
kommunikation, samarbejde og vidensdeling. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets indhold og arbejdsform forholder sig fagligt og didaktisk til billedkunstfaget i folkeskolen, tværfaglig 
undervisning og andre faglige sammenhænge.   
De centrale indholdsområder er: undersøgende og eksperimenterende billedarbejde, indsamling, kategorisering og 
anvendelse af information i visuel kultur, multimodalitet og innovation samt visuel didaktik.  

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret viden om 
- Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi såvel nationalt som internationalt 

- Visuel kommunikation 

- Innovation og entreprenørskab 

- It og medier i læreprocesser 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 

Kompetenceområde 2: Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder 

Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer 

Kompetenceområde 4: Visuel didaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i at 
afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder.(2) 
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige 

kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale 

læringsmiljøer. (3) 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om 

internationale visuelle uddannelser. (4) 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier, 
(2) 

visuel perception af analoge og digitale 
læringsomgivelser, 

anvende forskellige strategier til at undersøge visuelle 
fænomener, og (2) 

visuel kultur og brugen af forskellige blikpositioner og  

forstå billeder og visuelle informationer i den visuelle 
kultur, de er en del af, (2) 

synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og 
udtryk, 

anvende konkrete skitseringsmetoder og 
modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling og 
facilitere forandringsprocesser, (3) 

visuelle notationsformers betydning i innovative 
processer, 

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og 
samarbejdsprocesser og (3) 

sociale mediers visuelle læringspotentialer og 

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med 
afsæt i egne æstetiske, innovative og entreprenante 
arbejdsformer med henblik på undervisning i 
folkeskolen. (3) 

metoder til udvikling af kreativitet og innovation samt 
æstetisk læring. 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et 
uddannelses- og dannelsesperspektiv og (4) 

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner og 

udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs 
af genrer, metoder og billedformer og (4) 

billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige 
betydning, herunder billeder som sprog, og 
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Modulets relation til praksis 
Der knyttes i det omfang, det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter: 
- Planlægning, gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktivitet med et 

innovativt sigte 

- Vurdering af elevprodukter med henblik på udvikling af elevers billedsproglige udtrykskompetence  

- Samarbejde med og/eller studiebesøg i felten: Billedskole, Børnekulturens Netværk, Skoletjeneste, LearningMus, 

organisationer eller bevægelser etc. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 
(65 lektioner) 

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, 
værkstedsarbejde, workshops, arbejde on location ifm. 
ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser  

- arbejde on location ifm. ekskursioner og studietur 
- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og 

teknikker inden for modulets fagområde  
- vejledning og sparring 
- evaluering 

Kategori 2 
 
 

121 - studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder m.m. 
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både 

studiegrupper og individuelt 
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver 
- udarbejde portfolio/ visuelt studiedokumenterende materiale 

Kategori 3 
 
 

100 - kooperativt, webbaseret arbejde med visuelle fænomener 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-platforme og programmer inden for 

modulets fagområde 
- studieaktiviteter i studiegrupper 

Kategori 4 5 - studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre 
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner  

- udveksling, sparring og feedback  
- evaluering af gruppens og eget arbejde 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukter. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
- Den studerende udarbejder et visuelt kulturprojekt, der indeholder innovative elementer med dertil hørende 

digital præsentation på 10 slides. Arbejdet foregår i studiegrupper. Grupperne yder gensidig faglig respons på 
hinandens produkt og præsentation. 

- I tilknytning til det visuelle kulturprojekt udarbejdes i grupper en faglig, teoretisk begrundet opgave på 2-3 sider, 
hvor der reflekteres over relevante problemstillinger. Der reflekteres over, hvordan et tilsvarende projekt kan 
relatere sig til skolen. 

- På baggrund af en studietur/studieuge udarbejdes en visuel opgave, der efterfølgende udstilles på studiet. 
Opgaven laves individuelt eller i studiegrupper. Underviseren udarbejder en opgavebeskrivelse, hvoraf krav til 
opgavens indhold og omfang fremgår. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
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MODUL 3: Visuelle medier og kommunikation (73663-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget billedkunst findes i nærværende studieordning afsnit 8 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at give den studerende kompetence til at undervise i visuel kommunikation, 
billedsamtaler og intentionelt arbejde med billeder og visuelle fænomener. Den studerende arbejder produktivt og 
receptivt med visuelle medier og kommunikation i samspillet med den sociale kontekst.  
I modulet indgår billedkommunikative problemstillinger, billedsamtaler og didaktisk design.  
De centrale indholdsområder er: Visuel kommunikation med digitale, analoge og sociale medier, visuelt materiale og 
visuelle fænomener i en multimodal og social kontekst. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om: 
- It og medier i læreprocesser 

- Visuel kommunikation og semiotik 

- Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi 

- Visual Literacy 

- Billedfaget og fagdidaktik  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder  
Kompetenceområde 2: Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder 
Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer 
Kompetenceområde 4: Visuel didaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i 

praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier, samt at den studerende har 
bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i at 
afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige 
kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale 
læringsmiljøer 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om 
internationale visuelle uddannelser 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

producere billeder tilpasset mål for elevers læring på det 
pågældende alderstrin og med afsæt i medieressourcer, 
(1) 

billeder som sociale praksis- og udvekslingsformer inden 
for børne- og ungdomskulturer, herunder billedbrug og 
produktion i sociale medier, 

anvende billedkommunikation inden for forskellige 
tema-og  fagområder og (1) 

varierede billedkulturelle koders kommunikative 
funktioner i forskellige sammenhænge og i forskellige 
historiske perioder og 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets relation til praksis 
Der arbejdes løbende med fagdidaktiske spørgsmål i relation til undervisningens emner. Desuden knyttes der an til 
praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete muligheder: 
- Udarbejdelse af begrundede og reflekterede undervisningsforløb  

- Gennemførelse og evaluering af mindre undervisningsforløb/undervisningsaktivitet inkl. billedsamtale med en 

gruppe elever 

- Undersøgelse af børns og unges mediekultur i spændingsfeltet mellem undervisnings- og fritidsfeltet 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer - i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, 
værkstedsarbejde, arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser 
og faglige undersøgelser  

- introduktion til analoge og digitale læremidler, materialer og 
teknikker inden for modulets fagområde  

- vejledning og sparring  
- evaluering 

Kategori 2 121 - studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm 
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både 

studiegrupper og individuelt 
- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende analoge og digitale billeder og visualiseringer 
inden for et bredt repertoire af billed- og udtryksformer. 
(1) 

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, 
visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer. 

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med 
afsæt i egne analoge og digitale se- og synserfaringer 
med henblik på undervisning i folkeskolen. (2) 

Synsmåders betydning for afkodning og analyse af 
billeder 

gennemføre undersøgende og eksperimenterende 
billedprocesser såvel fagligt som tværfagligt, (3) 

undersøgende, kunstneriske og eksperimenterende 
arbejdsmetoder til billedfremstilling, 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et 
uddannelses- og dannelsesperspektiv og (4) 

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner og 

analysere konkrete visuelle undervisnings- og 
læringsforløb med inddragelse af data fra evalueringer  
(4) 

Videnskabsteoretiske positioner, analysestrategier og 
evalueringsmetoder 

udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs 
af genrer, metoder og billedformer og (4) 

billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige 
betydning, herunder billeder som sprog, og 
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Kategori 3 100 - individuelt fordybelsesarbejde 
- litteratursøgning og læsning 
- individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, 

materialer og teknikker inden for modulets fagområde 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- studievejledning 

Kategori 4 5 - studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre 
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner  

- udveksling, sparring og feedback  
- evaluering af gruppens og eget arbejde 
- holdmøder  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukter. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
- Med udgangspunkt i en specifik billedfaglig problemstilling skal den studerende udarbejde et forslag til et 

læremiddel. Forslaget kan være analogt og digitalt og skal præsenteres på holdet. Omfanget skal svare til et 
opslag i en fysisk tekst eller tre forbundne normalsider eller 5 slides i et digitalt læremiddel. Ved præsentationen 
skal de studerende visuelt dokumentere deres arbejdsproces og inddrage eksempler på brugerundersøgelser. 
Produktet udarbejdes i studiegrupper. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 38 af 608 

Modulbeskrivelser for undervisningsfaget biologi 

MODUL 1: Levende organismer og økologiske sammenhænge - elevers undersøgende og praktiske arbejde 
(73670-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget biologi findes i nærværende studieordning afsnit 9 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler et eksemplarisk udvalg af levende organismer og deres omgivende miljø samt udvalgte og 
karakteristiske danske og udenlandske økosystemer. Der inddrages eksempler, som belyser menneskets anvendelse af 
naturen. 
I modulet fokuseres der på:  
- de levende organismers systematiske tilhørsforhold  
- samspillet mellem abiotiske og biotiske faktorer, herunder opbygning og omsætning af organisk stof i udvalgte 

danske og udenlandske økosystemer  
- væsentlige stofkredsløb og energistrømme 
- organismers tilpasninger  
- natursyn og naturforvaltning herunder perspektiver på interessekonflikter 
Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes undersøgende og praktiske arbejde, herunder 
feltundersøgelser i udvalgte danske biotoper samt laboratorieundersøgelser.  
Der arbejdes med viden og færdigheder, herunder planlægning, gennemførelse, evaluering samt udvikling af 
biologifaget i et alment dannende perspektiv. 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forsknings- og udviklingsviden samt grundskolepraksis indenfor 
undervisning i levende organismer, økologiske sammenhænge og elevers undersøgende og praktiske arbejde. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde  
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

differentieret undervisning i biologi 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 

naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning i tværfagligt samspil 

med andre fag og med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og forståelse af 
naturfænomener og menneskeskabte forhold 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med kernebegreber fra 
biologiens verden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 39 af 608 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisningssituationer, der 
udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og 
formulere hypoteser samt designe, gennemføre og 
evaluere undersøgelser i biologi, 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen  

anvende forskellige undervisningsressourcer 
naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere biologiundervisning og 
fremme den enkelte elevs faglige udbytte. 

formativ og summativ evaluering i biologiundervisning 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisningen 

nyere forskning inden for naturvidenskab 

 planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der 
udvikler elevernes naturfaglige kompetencer 

elevers arbejde med problemstillinger og naturfaglige 
kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb og 
menneskers udledning af stoffer til atmosfæren 

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb og menneskers 
udledning af stoffer til atmosfæren 

planlægge og gennemføre biologi-undervisning med 
praktisk-eksperimentelt arbejde og andre 
undersøgelser, der udvikler elevers begreber 
vedrørende levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder 

evolution, herunder eksemplarisk udvalg af forskellige 
grupper af levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder og livsbetingelser 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør 
elever i stand til at undersøge samt beskrive 
karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske 
økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer 

økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske 
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem 
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser 

planlægge og gennemføre biologiundervisning som en 
vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk-
eksperimentelt arbejde, så elever kan tilegne sig viden 
om og indsigt i opbygning og omsætning af organisk 
stof, stofkredsløb og energistrømme samt anvende og 
udvikle naturfaglige modeller og repræsentationsformer 

økosystemer, herunder opbygning og omsætning af 
organisk stof, fødekæder, og fødenet, væsentlige 
stofkredsløb og energistrømme i terrestriske og 
akvatiske økosystemer samt viden om, hvordan 
komplekse biologiske sammenhænge kan formidles 
gennem modeller og repræsentationsformer 

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, 
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig 
udvikling 

anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale 
eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, 
dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt 
lokale/globale aktører 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet biologifagets praksis på grundskoleniveau, herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.  
De studerende arbejder fx med afprøvning af elevaktiviteter, udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb, 
respons på elevprodukter, brug af digitale læremidler og ekskursioner til læringsmiljøer uden for skolen. 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og 
parsamarbejde og fremlæggelser). 
Praktisk undersøgende arbejde i form af feltbiologisk arbejde i naturområder 
(Herunder feltbiologisk studietur med overnatning – ca. 3 døgn). 
Ekskursioner til fx naturskoler, skoletjeneser m.m. 
Praktisk arbejde i form af øvelser i faglokalet/laboratoriet. 
Vejledning af enkeltstuderende og studerende i grupper. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 
 
 

107 Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter. 
Studieprodukt 1: 25 arbejdstimer. 
Feltbiologisk undersøgelse, laboratoriearbejde og elevaktiviteter 
Studieprodukt 2: 20 arbejdstimer. 
Arbejde med selvvalgt problemstilling og undervisningsforløb. 
Studieprodukt 3: 15 arbejdstimer. 
Herbarium og fotografier af dyr. 
Studieprodukt 4: 15 arbejdstimer.  
Praktisk arbejde i undervisningen (fx IBSE) med fokus på læringsmål og 
evaluering 
Selvstændigt arbejde med feltbiologiske undersøgelser i studiegrupper. 
Selvstændigt arbejde med laboratorieøvelser. 
Selvstændigt arbejde med afprøvning af elevaktiviteter til skolen og respons 
på elevprodukter. 
Udarbejdelse og afprøvning af uv-forløb/praktisk arbejde i skoleklasser. 
Forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 115 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.). 
Egne  undersøgelser i naturen og laboratoriet, selvstændigt igangsat i fx 
studieprupper (fx indsamling og artsbestemmelse af dyr og planter, afpøvning 
af praktiske aktiviteter). 
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evalueringsværktøjer. 
Arbejde med obligatoriske produkter i studiegrupper. 

Kategori 4 
 

4 Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold 
og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer/afvikler følgende 4 obligatoriske studieprodukter og deltager i sikkerheds/laboratoriekursus 
med mødepligt (som beskrevet generelt for naturfagene): 

- En rapport (7-10 normalsider) og fremlæggelse af egne undersøgelser på en selvvalgt dansk lokalitet (biotop) 
på lærerfagligt niveau samt forslag til minimum to relevante, begrundede elevaktiviteter på lokaliteten. Valg 
af lokaliteten skal godkendes af underviseren. 

- Digitalt produkt med tilhørende synopsis eller en rapport (7-10 normalsider). 
- Studieproduktet tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling, der er godkendt af underviseren. 

Problemstillingen skal ligge inden for modulets indholdsområder på lærerfagligt niveau, og produktet skal 
indeholde en begrundet plan for et undervisningsforløb til folkeskolen med inddragelse af indhold fra den 
selvvalgte problemstilling. 

- Form og indhold for det digitale produkt skal godkendes af underviseren. 
- Herbarium med 10 pressede, korrekt navngivne danske vilde planter, samt besvarelse af en lærerstillet 

opgave til én af arterne. Billeder (som den studerende selv har taget) af 10 korrekt navngivne danske vilde 
dyr med angivelse af systematisk placering samt placering i fødenet. (4-6 sider samt herbarieark). 

- Fremlæggelse for holdet af erfaringer fra praksis med inddragelse af praktisk arbejde i undervisningen og 
med fokus på læringsmål og evaluering.  
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Studieprodukt 1, 2 og 4 kan udarbejdes/gennemføres i grupper på maks. 4 studerende. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. Godkendelse af studieprodukterne er betinget af, om den 

studerende har overholdt krav om afleveringstidspunkt, udformning, fagligt niveau og indholdsmæssig relevans. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget biologi 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget biologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester 
 

MODUL 2: Evolution, genetik og bioteknologi - fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse (73671-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget biologi findes i nærværende studieordning afsnit 9 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler kernefaglige begreber og sammenhænge indenfor evolution, genetik og bioteknologi. 
I modulet fokuseres der på 
- evolution, artsdannelse og adfærd, herunder indsigt i den historiske udvikling af naturvidenskabelige teorier om 

livets oprindelse og udvikling samt 
- genetik og bioteknologi, herunder DNA, RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt etiske overvejelser i 

forbindelse med undervisning i arv og miljø 
- perspektiver på menneskets udnyttelse af bioteknologier. 
Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på elevernes begrebsudvikling og deres forståelse af 
begreber og sammenhænge. 
Der arbejdes med viden og færdigheder, herunder planlægning, gennemførelse, evaluering samt udvikling af 
biologifaget i et alment dannende perspektiv. 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forsknings- og udviklingsviden samt grundskolepraksis indenfor 
undervisning i evolution, genetik og bioteknologi samt elevers hverdagsforståelse og udvikling af forståelse i naturfag  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde  
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

differentieret undervisning i biologi 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 

naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse 
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning i tværfagligt samspil 
med andre fag og med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og forståelse af 
naturfænomener og menneskeskabte forhold 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med kernebegreber fra 
biologiens verden. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfags-didaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere 
modeller til forståelse af biologiske fænomener og 
sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

anvende forskellige undervisningsressourcer 

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it 

planlægge og gennemføre undervisning med varieret 
brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer 

læsning og skrivning i faget gennem arbejde med 
multimodale tekster, teksttyper, læseformål, førfaglige 
begreber, metaforer/analogier og nominaliseringer 
samt formidling gennem forskellige medier, herunder 
digitale 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger 

elevers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, 
fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene 

planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskab og 
udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi 
 

forklare hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og 
udvikles 

processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisningen 

nyere forskning inden for naturvidenskab 

planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, 
jordens og livets opståen og udvikling, samt strålings 
indvirkning på levende organismer 

tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, 
jordens og livets opståen og udvikling samt strålings 
indvirkning på levende organismer 

planlægge og gennemføre undervisning, der udvikler 
elevers begrebsapparat til forståelse af evolution og det 
videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien, 
artsdannelse og adfærdsteori samt levende organismers 
systematiske tilhørsforhold 

evolution, herunder artsdannelse og adfærd, biologisk 
klassifikation og systematik samt indsigt i den historiske 
udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets 
oprindelse og udvikling 

planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
henblik på elevernes forståelse af og forholden sig til 
grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø og 
bioteknologi 

bioteknologi, herunder genetik og genteknologi, DNA, 
RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt 
etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv 
og miljø 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet biologifagets praksis på grundskoleniveau, herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov. 
Den studerende arbejder fx med analyse og vurdering af læremidler herunder digitale, faglig læsning, udarbejdelse af 
katalog med elevaktiviteter, afprøvning af modeller/repræsentationer/ animationer og praktiske elevaktiviteter til 
brug i undervisning i skolen, udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb med fokus på målsætning og 
evaluering af elevernes faglige udbytte. 
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Den studerende laver egne undersøgelser af skoleelevers forståelse af biologiske begreber, med efterfølgende 
didaktiske refleksioner. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og 
parsamarbejde og fremlæggelser) 
Øvelser i laboratoriet. 
Vejledning. 
Ekskursioner til fx virksomheder, museer, skoletjeneser, naturlokaliteter m.m. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 
 
 

107 Gruppebaseret eller individuelt, selvstændigt arbejde med studieprodukter. 
Studieprodukt 1 (30 arbejdstimer): 
Selvvalgt problemstilling på lærerfagligt niveau samt reflektioner over 
undervisning med fokus på målsætning og evaluering. 
Studieprodukt 2  (30 arbejdstimer): 
Undersøgelse af elevers forståelse af biologiske begreber samt fagdidaktiske 
overvejelser i forhold til at fremme den enkelte elevs faglige udbytte. 
Studieprodukt 3 (8 arbejdstimer): 
Analyse og vurdering af læremiddel til biologiundervisning. 
Studieprodukt 4 (5 arbejdstimer): 
Bidrag til fælles katalog – praktisk elevaktivitet med inddragelse af 
modellering/modeller/ m.m. 
Selvstændigt arbejde med laboratorieøvelser. 
Analyse og vurdering af læremidler til skolefaget.  
Afprøvning af modeller/repræsentationer/ animationer og praktiske 
elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Udarbejdelse og evt. afprøvning af uv-forløb med fokus på målsætning og  
evaluering af elevernes faglige udbytte i skoleklasser 
Forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 115 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.) 
Egne  undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i fx 
studieprupper (fx brug af undervisningsmaterialer til skolefaget, afprøvning af 
praktisk arbejde med brug af modeller m.m.). 
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evalueringsværktøjer. 
Arbejde med obligatoriske produkter i studiegrupper. 
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 

Kategori 4 4 Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder inden for 
modulets indhold for hold og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer/afvikler følgende 4 obligatoriske studieprodukter og deltager i sikkerheds/laboratoriekursus 
med mødepligt (som beskrevet generelt for naturfagene): 
- Rapport (7-10 normalsider) og fremlæggelse af selvvalgt problemstilling, inden for modulets indholdsområder og 

på lærerfagligt niveau, der er godkendt af underviseren – samt refleksioner over selvproduceret eller iagttaget 
undervisningsforløb, elevaktivitet eller undervisningsmateriale med inddragelse af indhold fra den selvvalgte 
problemstilling og med særligt fokus på målsætning og evaluering. 

- Rapport (7-10 normalsider) eller et digitalt produkt med tilhørende synopsis. I fremlæggelsen indgår egne 
undersøgelser af elevers forståelse af begreber indenfor evolution, genetik og bioteknologi (fra en skole) samt 
fagdidaktiske overvejelser over undervisning, der kan fremme den enkelte elevs faglige udbytte i forhold til 
undersøgelsens begreber. 
Form og indhold for det digitale produkt skal godkendes af underviseren. 
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- Analyse og vurdering af et læremiddel til biologiundervisning indenfor evolution, genetik, bioteknologi – med 
særligt fokus på faglig læsning og materialets brug af varierede mundtlige og skriftlige arbejdsformer. Analysen 
fremlægges på holdet. 

- Ét bidrag til et fælles katalog med med praktiske elevaktiviteter der fx inddrager modeller/modellering  m.m. 
indenfor modulets indholdsområde til brug i biologiundervisning i skolen. Katalogets eksempler begrundes i 
forhold til formål/elevernes faglige udbytte. 
Bidraget fremlægges på holdet – med holdet i rollen som elever. 

Produkterne kan skrives og fremlægges i grupper på maks. 4 studerende. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. Godkendelse af studieprodukterne er betinget af, om den 
studerende har overholdt krav om afleveringstidspunkt, udformning, fagligt niveau og indholdsmæssig relevans. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget biologi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget biologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence (73673-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget biologi findes i nærværende studieordning afsnit 9 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler centrale begreber og sammenhænge i forhold til menneske, sundhed, miljø og natur. 
I modulet fokuseres der på: 

- sammenhænge mellem form og funktion hos levende organismer med særlig vægt på menneskets anatomi 
og fysiologi. 

- sundhed og sundhedsbegreber 
- anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 

naturgenopretning og naturforvaltning, dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt lokale/globale aktører 
Kernebegreber inden for disse faglige områder bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på betydningen af elevers 
undersøgende arbejde herunder feltbiologiske undersøgelser og brug af virksomhedsbesøg. Udvikling af 
handlekompetence som mål for biologiundervisningen f.eks. i forhold til egen og andres sundhed og bæredygtig 
udvikling er ligeledes et fagdidaktisk element i modulet. 
Der arbejdes med viden og færdigheder, herunder planlægning, gennemførelse, evaluering samt udvikling af 
biologifaget i et alment dannende perspektiv. 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som 
international) samt grundskolepraksis inden for undervisning om menneske, sundhed, miljø og natur og udvikling af 
elevers handlekompetence 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle differentieret undervisning i biologi. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 
naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning i tværfagligt 
samspil med andre fag og med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og forståelse af 
naturfænomener og menneskeskabte forhold 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 
kernebegreber fra biologiens verden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

anvende forskellige undervisningsressourcer  naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen, 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
biologiundervisningen 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes handlekompetence  i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi, 

interessemodsætninger, handlekompetence og 
bæredygtig udvikling i forhold til menneskets samspil 
med natur og teknologi  

planlægge og gennemføre biologiundervisning 
vedrørende faglige diskussioner med inddragelse af 
etiske, og samfundsmæssige interessemodsætninger og 

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger og 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk-
ning i undervisning  

nyere forskning inden for naturvidenskab 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på teknologiens 
betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
herunder drikkevandforsyning for fremtidige 
generationer, 

tværfaglige perspektiver på teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår herunder 
drikkevandforsyning for fremtidige generationer, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på bæredygtig 
energiforsyning, 

tværfaglige perspektiver på energiforsyning, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på produktion med 
bæredygtig anvendelse  af naturgrundlaget.  

tværfaglige perspektiver på produktion med bæredygtig  
anvendelse af naturgrundlaget 

 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør 
elever i stand til at undersøge samt beskrive 
karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske 
økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer, 

økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske 
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem 
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser, 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør 
elever i stand til at forklare biologiske processer i 
produktionen og perspektivere dem i forhold til 
omverdenen, 

bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder 
biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til 
sundhed, miljø og naturforvaltning, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer 
elevers forståelse af sammenhænge mellem form og 
funktion hos levende organismer, herunder 
menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever 
i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og indsigt 
i forhold til egen og andres sundhed og 

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem form 
og funktion hos levende organismermed vægt på 
menneskets anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber og 

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, 
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig 
udvikling. 

anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale 
eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, dyrkningsformer, 
bæredygtig udvikling samt lokale/globale aktører 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet biologifagets praksis på grundskoleniveau herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov. 
De studerende arbejder fx med udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb, inddragelse af digitale 
læremidler i undervisningen, analyse og vurdering af elevinterviews, ekskursioner til læringsmiljøer uden for skolen og 
udarbejdelse og evt. afprøvning af praktiske elevaktiviteter. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(60 lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og 
parsamarbejde og fremlæggelser) 
Feltbiologiske undersøgelser i naturen. 
Øvelser i faglokalet/laboratoriet. 
Ekskursioner til fx virksomheder, landbrug, museer, skoletjeneser m.m. 
Vejledning. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 107 Gruppebaseret eller individuelt, selvstændigt arbejde med studieprodukter. 
Studieprodukt 1 (20 arbejdstimer): 
Selvvalgt problemstilling indenfor miljø/natur/bæredygtighed samt 
fagdidaktiske overvejelser. 
Studieprodukt 2 ( 25 arbejdstimer): 
Selvvalgt problemstilling indenfor krop/sundhed samt undervisningsforløb. 
Studieprodukt 3 (15 arbejdstimer): 
Case om miljøproblem, der belyses tværfagligt. 
Studieprodukt 4 (15 arbejdstimer): 
Mindre feltbiologisk undersøgelse 
Selvstændigt arbejde med laboratorieøvelser. 
Arbejde med forskellige feltbiologiske undersøgelser i studiegrupper.  
Afprøvning af praktiske elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Udarbejdelse og afprøvning af uv-forløb/praktisk arbejde i skoleklasser med 
fokus på interessemodsætninger, bæredygtighed og udvikling af elevernes 
handlekompetence. 

Kategori 3 115 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.). 
Egne  undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i fx 
studieprupper. 
Indsamling af elevinterviews og/eller andre praksiserfaringer. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb. 
Arbejde med obligatoriske produkter i studiegrupper. 
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 

Kategori 4 4 Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder indenfor 
modulets indhold for hold og underviser. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer/afvikler følgende 4 obligatoriske studieprodukter og deltager i sikkerheds/laboratoriekursus 
med mødepligt (som beskrevet generelt for naturfagene): 

- Rapport (7-10 normalsider) og fremlæggelse af selvvalgt problemstilling inden for miljø/natur/bæredygtighed 
på lærerfagligt niveau, der er godkendt af underviseren – samt fagdidaktiske overvejelser fx i form af et 
undervisningsforløb for en folkeskoleklasse, med inddragelse af indhold fra den selvvalgte problemstilling. I 
de fagdidaktiske overvejelser er der særligt fokus på interessemodsætninger, bæredygtighed og udvikling af 
elevernes handlekompetence. 

- En rapport (7-10 normalsider) eller et digitalt produkt med tilhørende synopsis. Den studerende fremlægger 
en selvvalgt problemstilling indenfor krop/sundhed på lærerfagligt niveau, der er godkendt af underviseren – 
samt fagdidaktiske overvejelser fx i form af en plan for et undervisningsforløb for en folkeskoleklasse med 
inddragelse af indhold fra den selvvalgte problemstilling. I de fagdidaktiske overvejelser er der særligt fokus 
på, at eleverne bliver i stand til aktivt at benytte viden og indsigt i forhold til egen og andres sundhed. Det 
fagdidaktiske afsnit kan erstattes af analyse og vurdering af elevinterviews eller andre praksiserfaringer, hvis 
dette aftales på holdet. 
Form og indhold for det digitale produkt skal godkendes af underviseren. 

- Udvikling og fremstilling af et læremiddel til brug i undervisningsforløbet i studieprodukt 2 
- Resultater og tolkninger fra en kort feltbiologisk undersøgelse i naturen. Produktet fremlægges for holdet. (3-

5 sider) 
Produkterne kan skrives og fremlægges i grupper på maks. 4 studerende. Hver enkelt studerendes præstation 
bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren. 
Godkendelse af studieprodukterne er betinget af, om den studerende har overholdt krav om afleveringstidspunkt, 
udformning, fagligt niveau og indholdsmæssig relevans. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget biologi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget biologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-6. klassetrin 

MODUL 1: Mundtlighed og mundtlig tekstproduktion (73614C) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskonteksten i skolen 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i og med mundtlighed, der udvikler elevers bevidsthed om mundtlighed og 
mundtlige genrer samt udvikler elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i mundtlige 
genrer. Udvikling af elevernes mundtlige kompetencer er et centralt element i den kulturelle og personlige 
dannelsesproces. 
Indhold og genrer  
Retorik, pragmatik og mundtlighedsdidaktik. Talesprogets struktur og grammatik. 
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret fortælling, 
fremlæggelse, interview, diskussion, argumentation, samtale samt skriftlige genrer med mundtligt potentiale, fx rim 
og remser, eventyr, sange, digte, dramatiske tekster og anekdoter samt argumenterende og evaluerende genrer. 
Receptivt 
Den studerende skal genrebevidst analysere og vurdere mundtlige tekster i forskellige genrer og kontekster.  
Den studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i mundtlighed. 
Produktivt 
Den studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig kommunikation og mundtlige tekster. 
Den studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og 
indhold. 
Innovation: Den studerende skal anvende og udvikle læremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
Den studerende skal anvende relevante digitale arbejdsformer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i retorik, kommunikationsteori, pragmatik, mundtlighedsdidaktik og literacy. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra 

forskellige tidsaldre, medier og genrer 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed  

planlægge, gennemføre og evalueredifferentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog 
og kommunikationsundervisning, 

Vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers 
sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg [mellem 
medier og] sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligtog 
skriftligt 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier  

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-6. klasse 

læremidler til sprogundervisning i skolen  

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i 
danskundervisning 

tekstperformance  

Modulets relation til praksis 
Der kan knyttes an til praksis gennem et eller flere af følgende tiltag og aktiviteter:  
- Den studerende observerer og analyserer forskellige former for mundtlighed i skolen, evt. gennem egne eller 

andres videooptagelser. 
- De studerende performer gruppevis for og/eller med en elevgruppe; fx forskellige former for oplæsning, 

fortælling eller drama. 
- De studerende underviser en gruppe elever i mundtlighed og/eller igangsætter gruppevis en mundtlig aktivitet 

med eleverne. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 
 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  øvelsesarbejde. 
- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 
 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 
 

121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 
- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 

forbindelse med praksissamarbejde og praktik 
- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 
1. Performance af en eller flere mundtlige genrer fx indøvet oplæsning, fortælling, personlig beretning, tale. 

Refleksioner over produkt med anvendelse af relevante analytiske begreber vedlægges. 
2. En skriftlig analyse og vurdering af en mundtlig tekst, fx debatter, taler og elevers mundtlige tekster.  
3. Udvikling eller analyse af didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af de ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
Produkterne godkendes efter objektive kriterier 
 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 2: Skriftsprogstilegnelse (73610-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin. 

Indhold og genrer 
Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik. 

Kommunikation, genre og tekstpraksis.  

Skriftsprogsundervisning i 1.-6.klassetrin med tekster skrevet af og til børn. 

Receptivt 
Den studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt 
vejlede i forhold til elevers proces og produkt. 

Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.  

Produktivt 
Den studerende skal kunne modellere læse- og skrivestrategier. 

Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til skriftsprogsundervisning. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere forskning i læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling, didaktik og literacy. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter 
elevers læsning og læseudvikling i 1.-6. klassetrin  

teorier om læsning 

anvende teorier om elevers skriveprocesser og 
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og 
læringsaktiviteter 

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på 
mellemtrin 

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem 
læsning og skrivning i dansk og andre fag 

sammenhænge mellem læsning og skrivning 

vurdere eksempler på dansk tale og -skriftsprog,  elevers 
sproglige udvikling og deres beherskelse af  dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

planlægge og gennemføre differentierede 
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling, herunder tosprogede elevers 
læseudvikling på andetsproget 

 læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for læsning 
og læseundervisning, 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling 

test og evaluering 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- 
og fagtekster 

Læsestrategier 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-6. klasse 

læremidler til sprogundervisning i skolen 

understøtte elevers læseudvikling ved at integrere 
digitale teknologier i undervisningen 

it som læringsressource i læseundervisningen 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og – læsevaner tekster til elever og elevers tekstbrug 

Modulets relation til praksis 
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder. 
- De studerende observerer undervisning i skriftsprogstilegnelsen på en skole og laver efterfølgende analyse af 

observationen. 
- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver eleverne mundtligt 

respons på deres tekster 
- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i skriftsprogstilegnelse i mindst 2 

lektioner. 
- De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i skriftsprogstilegnelse 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen. 
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Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet 

Kategori 2 121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence 
Prøven afvikles som en individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det 
er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. 
Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.  
Den studerende skal:  
Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst. 
Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten som har f.eks. ortografisk, morfematisk, 
leksikalsk, syntaktisk og/eller semantisk interesse  
Besvarelsen skal have et omfang på max. 5 sider 
Vurderingskriterier 
Den studerende skal have: 

- færdighed i at analysere en tekst med henblik på dens fonologi, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og 
tekstsammenhæng 

- færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en klar, forståelig og sammenhængende tekst skrevet i et 
korrekt sprog, dvs. med korrekt stavning og tegnsætning 

- viden om det danske sprogs system og funktion 
- viden om regler for stavning, morfologi og syntaks 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 

MODUL 3: Sprog og genrer (73611-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere differentieret undervisning i sprog og genrer fra 1.- 6. klassetrin.  

Indhold og genrer 
Genrebestemt sprog, tekster og kommunikation.  

Fiktive og faktive genrer, ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn. 

Receptivt 
Den studerende skal metodisk og genrebevidst analysere og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige kontekster. 

Produktivt 
Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og 
tekstundervisning. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere forskning i litteratur og sprog, litteratur- og sprogdidaktik, herunder genre og genredidaktik.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers 
sproglige udvikling og beherskelse af dansk retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsregler 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og 
nabokultur 

nordiske sprog- og nabosprogsdidaktik 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog 
og kommunikationsundervisning, 

udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur 

Tekstdidaktik 

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til 
undervisning på 1.-6. klassetrin 

dansk børne- og ungdomslitteratur 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-6. klasse 

læremidler til sprogundervisning i skolen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i 
danskundervisningen 

Tekstperformance 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner  tekster til elever og elevers tekstbrug 

Modulets relation til praksis 
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder:  

- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver eleverne 
mundtligt og/eller skriftligt respons på deres tekster. 

- De studerende indsamler mundtligt elevsprog ude på en skole, analyserer det og vurderer faglige og 
didaktiske muligheder for fagsproglig udvikling ud fra den indsamlede empiri. 

- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i sprog og/eller tekster i 
mindst 2 lektioner. 

- Afprøvning af eksisterende læremiddel eller udvikling af og afprøvning af læremiddel i mindst 2 lektioner ude 
på en skole. 

- Observation af sprog- eller tekstundervisning på en skole og efterfølgende analyse af observationen. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  øvelsesarbejde. 
- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 
 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 
- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 

forbindelse med praksissamarbejde og praktik 
- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 
 

100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og prøver/eksamen;  
- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde 

med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 
- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 

1. Analyse og fortolkning af en eller flere udvalgte fiktive og/eller faktive tekster  
2. Analyse og vurdering af en eller flere elevtekster med begrundede vejledningsforslag 
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3. Produktion eller analyse af læremiddel til undervisning i sprog og/eller genrer 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 
 

MODUL 4: Tekstmodaliteter (73613-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskonteksten i skolen 
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers evne til at forstå og kommunikere i forskellige 
tekstmodaliteter. 
Indhold og genrer 
Mono- og multimodale tekster med modaliteterne tale, skrift, lyd, billede og levende billeder. 
De enkelte modaliteters komponenter og samspillet mellem dem. 
Fiktive, faktive, interaktive samt offentlige, semioffentlige og private tekster i forskellige genrer og medieteknologier. 
Receptivt 
Den studerende skal genrebevidst og metodisk analysere og vurdere tekster i forskellige modaliteter. 
Den studerende skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og digitale læremidler til undervisning i 
tekstproduktion. 
Produktivt 
Den studerende skal modellere produktion af tekster i forskellige modaliteter. 
Den studerende skal give sproglig vejledning i forhold til elevernes tekstproduktion i forskellige modaliteter. 
Innovation: Den studerende skal udvikle læremidler og eksperimentere med didaktisk design til undervisningen i 
tekstmodaliteter. 
Den studerende skal anvende relevante digitale arbejdsformer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere national og international forskning og udviklingsarbejde inden for kommunikationsteori, 
sprog, medier, mono- og multimodale tekster samt tekstproduktion. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra 

forskellige tidsaldre, medier og genrer 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og 
tilrettelægge undervisning i og med digitale medier 

sprog og medier 

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i 
forskellige medier og med forskellige teknologier  

tekstproduktion i forskellige medier 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv  

tekster, genrer og medier 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence  

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog 
og kommunikationsundervisning, 

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder 
tosprogede elevers skriveudvikling på andetsprog  

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for 
skrivning og skriveundervisning, 

kritisk vurdere læremidler til såvel den første 
skriveundervisning som den fortsatte skriveundervisning.  

Læremidler til undervisning i skriftlighed 

vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og mundtlige 
udvikling på baggrund af intersprogsanalyse 

intersprog og intersprogsudvikling 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekster til elever, elevers tekstbrug og børnelitteratur 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evalueringer i tekstundervisning 

evaluering af tekstarbejde 

skabe hensigtsmæssige tekster til given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

Dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

Modulets relation til praksis 
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder: 
- De studerende indhenter mono- og multimodale elevproducerede tekster på en skole, analyserer og vurderer 

teksterne og giver eleverne mundtlig og/eller skriftlig respons. 
- De studerende udvikler læringsaktiviteter i forskellige tekstmodaliteter og afprøver dem i mindst 2 lektioner på en 

skole. 
- De studerende underviser en klasse eller mindre gruppe af elever i fiktive og faktiske tekster i forskellige 

modaliteter i mindst 2 lektioner. 
- De studerende modellerer produktion af tekster i forskellige modaliteter over for en klasse eller mindre gruppe af 

elever på en skole.  
- De studerende observerer undervisning med tekstmodaliteter og analyserer efterfølgende observationerne. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 
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Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet 

Kategori 2 121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3:  
1. Analyse og fagdidaktisk vurdering af henholdsvis en fiktiv og en faktiv tekst  
2. Analyse, vurdering og respons på elevproduceret tekst, fx fremlæggelse eller anden flermodal tekst 
3. Produktion eller analyse af didaktisk design til undervisning i tekstmodaliteter 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget dansk, 4.-10. klassetrin 

MODUL 1: Mundtlighed og undervisning i mundtlighed (73623-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i og med mundtlighed, der udvikler elevers bevidsthed om mundtlighed og 
mundtlige genrer samt udvikler elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i mundtlige 
genrer. Udvikling af elevernes mundtlige kompetencer er et centralt element i den kulturelle og personlige 
dannelsesproces. 
Indhold og genrer 
Retorik, pragmatik og mundtlighedsdidaktik. Talesprogets struktur og grammatik. 
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige kontekster og medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret 
fortælling, fremlæggelse, interview, diskussion, argumentation, og møde samt skriftlige genrer med mundtligt 
potentiale, fx eventyr, sange, digte, dramatiske tekster og anekdoter samt argumenterende og evaluerende genrer. 
Receptivt 
Den studerende skal genrebevidst analysere og vurdere mundtlige tekster i forskellige genrer og kontekster.  
Den studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i mundtlighed.  
Produktivt 
Den studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig kommunikation og mundtlige tekster. 
Den studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og 
indhold. 
Innovation: Den studerende skal anvende og udvikle læremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
Den studerende skal anvende relevante digitale arbejdsformer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i retorik, kommunikationsteori, pragmatik, mundtlighedsdidaktik og literacy. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning. Sprog og kommunikationsundervisning omhandler 
undervisning i sprog og kommunikation såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer. 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik. Danskdidaktik omhandler didaktisk teori, faglig udvikling og innovation i 
danskfaget. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene 

elevgrupper 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et flerkulturelt 

og internationalt perspektiv  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence, 

 sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog 
og kommunikationsundervisning, 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog læremidler til sprogundervisning i skolen 

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter 

didaktisk design 

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden 

læremiddelproduktion til danskundervisningen 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 59 af 608 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier sprog og medier 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed 

skabe en hensigtsmæssig tekst i en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

vurdere  dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige 
udvikling og beherskelse dansk retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk folkeskolens afgangsprøve i dansk 

Modulets relation til praksis 
I samarbejde med og i forlængelse af intromodulet kan der knyttes an til praksis gennem et eller flere af følgende 
tiltag og aktiviteter:  

- Den studerende observerer og analyserer forskellige former for mundtlighed i skolen, evt. gennem egne eller 
andres videooptagelser. 

- De studerende performer gruppevis for og/eller med en elevgruppe; fx forskellige former for oplæsning, 
fortælling eller drama. 

- De studerende underviser en gruppe elever i mundtlighed og/eller igangsætter gruppevis en mundtlig 
aktivitet med eleverne, fx oplæsning, læseteater, rollespil 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
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- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 

- Performance af en eller flere mundtlige genrer, fx indøvet oplæsning, fortælling, personlig beretning eller 
tale. Refleksioner over produktet med anvendelse af relevante analytiske begreber vedlægges. Produktet 
produceres individuelt. 

- En skriftlig analyse og vurdering af en mundtlig tekst, fx debatter, taler og elevers mundtlige tekster. 
Produktet produceres af studiegruppen.  

- Udvikling eller analyse af didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 2: Literacy (73620-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen    
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i literacy fra 4.-10. klassetrin. 
Indhold og genrer 
Børn og unges tekstpraksis, læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik. 
Udvalgte tekster, fx informative og argumenterende genrer samt elevtekster, herunder tosprogede elevers tekster. 
Receptivt 
Den studerende skal analysere elevers literacy-udvikling, analysere forskellige tekster, herunder elevtekster med fokus 
på sproglige og intersproglige vejledningsstrategier.  
Produktivt 
Den studerende skal modellere literacystrategier. 
Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacyundervisning. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere literacyforskning, herunder forskning i pragmatik og genredidaktik samt læse- og skriveforskning.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende teorier om literacy Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden 
for fortsat læsning og skrivning, 

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige 
udvikling, og deres beherskelse af dansk retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence  

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for sprog 
og kommunikationsundervisning, 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere 
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og 
medier 

argumentationsanalyse og kildekritik 

vurdere elevers forskellige  skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige  genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning 

Skrivestrategier 

vurdere de læseforståelsesproblematikker , elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre  med henblik på fremadrettet vejledning 

Læseforståelse 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
danskfaglige udvikling. 

test og evalueringsformer 

give feedback på tosprogede elevers tekster på 
baggrund af intersprogsanalyse 

intersprog og intersprogsudvikling 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog læremidler til sprogundervisning i skolen 

Modulets relation til praksis 
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder:  
- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver eleverne mundtligt 

og/eller skriftligt respons på deres tekster. 
- De studerende indsamler mundtligt elevsprog ude på en skole, analyserer det og vurderer faglige og didaktiske 

muligheder for fagsproglig udvikling ud fra den indsamlede empiri. 
- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i sprog og/eller skriftlighed i 

mindst 2 lektioner. 
- Afprøvning af eksisterende læremiddel eller udvikling af og afprøvning af læremiddel i mindst 2 lektioner ude på 

en skole. 
- Observation af literacyundervisning på en skole og efterfølgende analyse af observationen. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen. 
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Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  øvelsesarbejde. 
- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 
 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet 

Kategori 2 
 

121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 
- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 

forbindelse med praksissamarbejde og praktik 
- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 
 
 

100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og prøver/eksamen;  
- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde 

med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 
- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence 
Prøven afvikles som en individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det 
er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. 
Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.  
Den studerende skal:  
Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst. 
Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten som har f.eks. ortografisk, morfematisk, 

leksikalsk, syntaktisk og/eller semantisk interesse  
Besvarelsen skal have et omfang på max. 5 sider 
Vurderingskriterier 
Den studerende skal have: 

- færdighed i at analysere en tekst med henblik på dens fonologi, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og 
tekstsammenhæng 

- færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en klar, forståelig og sammenhængende tekst skrevet i et 
korrekt sprog, dvs. med korrekt stavning og tegnsætning 

- viden om det danske sprogs system og funktion 
- viden om regler for stavning, morfologi og syntaks 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 3: Fiktive tekster (73623B) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster med fokus på teksterne i et 
kulturhistorisk og æstetisk dannelsesperspektiv. 
Indhold og genrer 
Litteratur-, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik og –didaktik. 
Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer, herunder nyere børne- og ungdomslitteratur. 
Receptivt 
Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster såvel skriftligt som mundtligt samt analysere 
og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning i 4. – 10.klasse.  
Produktivt 
Den studerende skal modellere fiktionsproduktion i et undervisningsperspektiv. 
Innovation: Den studerende skal skriftligt og mundtligt anvende og udvikle læremidler og eksperimentere med 
didaktisk design til undervisning i fiktion med brug af digitale ressourcer samt give eksempler på differentierede 
læringsaktiviteter til eleverne. 
Den studerende skal anvende relevante digitale arbejdsformer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere national og international forskning og udviklingsarbejde inden for fiktions- og genreteori, 
litterær metodelære, litteraturpædagogik og – didaktik. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik  
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene 
elevgrupper 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en  heterogen elevgruppe på baggrund 
af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et 
flerkulturelt og internationalt perspektiv  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle  undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra 
forskellige tidsaldre, medier og genrer  for heterogene elevgrupper 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekster til elever, elevers tekstbrug, børne og unge-
litteratur 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur 

 tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for tekster 
og tekstundervisning, 

Bagrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon til 
undervisning på  4-10. klassetrin 

Dansk litteraturs kanon 

Anvende teorier om literacy Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden 
for fortsat læsning og skrivning, 

vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning 

Læseforståelse 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og kontekster 
med henblik på fremadrettet vejledning 

Skrivestrategier 

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier 

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden 
for skolen 

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter   

Didaktisk design 

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning 

digitale ressourcer og danskfaglig læring 

Skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

Dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

Udvikle elevernes selvstændige og undersøgende 
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til 
projektopgaven 

Fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk 

Forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk Folkeskolens afgangsprøve i dansk 

Anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
danskfaglige udvikling 

Test og evalueringsformer 

Anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evaluering af tekstundervisning 

Evaluering af tekstarbejde 

Anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og andre 
former for fremføring af tekst i danskundervisning 

Tekstperformance 

Modulets relation til praksis  
Modulet kan knyttes til de studerendes praktik i 3. semester, hvor de studerende i praktikken skal afprøve et antal af 
de produktive og receptive områder, der nævnes i modulets indholdsbeskrivelse, fx: 
- De studerende skal undervise i og med fiktive tekster i både mundtlige og skriftlige arbejdsformer.  
- De studerende skal modellere fiktionsproduktion i undervisningen 
- De studerende skal afprøve både egne og andre læremidler til undervisning i fiktive tekster 
- De studerende skal eksperimentere med didaktisk design til undervisning i fiktive tekster med brug af digitale 

resurser og fokus på udvikling af differentierede læringsaktiviteter til eleverne 
Såfremt den studerende ikke er i praktik, knyttes aktiviteterne så vidt muligt til andet praksissamarbejde. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet. 

 

Kategori 2 121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 

- Analyse og fortolkning af en eller flere udvalgte fiktive tekster. 
- Analyse af eksisterende læremidler til fiktionsundervisning eller produktion af læremiddel til 

fiktionsundervisning samt refleksion og analyse af læremidlet. 
- Produktion eller analyse af didaktisk design til undervisning i fiktive tekster.  

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
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MODUL 4: Multimodale tekster (73621-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster for at udvikle elevers tekstkompetence på 4.-10. 
klassetrin. 
Indhold og genrer 
Udvalgte multimodale tekster, hvor tekst, lyd og billede arbejder sammen. Der er fokus på multimodal analyse og 
læsning. 
Analoge og digitaliserede tekster, fx billedfortællinger, film og læringsportaler. 
Receptivt 
Den studerende skal metodisk analysere og kritisk vurdere multimodale tekster og multimodale læremidler. 
Produktivt 
Den studerende skal udvikle, eksperimentere med og konkretisere læremidler og didaktisk design i relation til 
undervisning i multimodale genrer og tekster. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere forskning i tekstpraksis og semiotisk forskning i kommunikation.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund  af valg afmedier 
og sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden 

læremiddelproduktion til danskundervisningen 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur 

 tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for tekster 
og tekstundervisning, 

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter 

didaktisk design 

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier 

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden 
for skolen 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning 

digitale ressourcer og danskfaglig lærin 

Modulets relation til praksis 
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- De studerende indsamler multimodale elevtekster og/eller fremlæggelser på en skole, analyserer og vurderer 
teksterne og giver eleverne mundtligt og/eller skriftligt respons på deres tekster/fremlæggelser. 

- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i multimodal analyse og/eller 
produktion. 

- En gruppe af studerende afprøver et eksisterende læremiddel eller udvikler eget læremiddel og afprøver det med 
fokus på multimodalitet i mindst 2 lektioner ude på en skole. 

- De studerende observerer undervisning på en skole og analyserer efterfølgende observationen med henblik på at 
iagttage og derfra komme med forslag til at videreudvikle multimodal undervisning. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet 

Kategori 2 
 

121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 
 
 

100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 

- Analyse og vurdering af en eller flere multimodal(e) tekst(er) (kan både være professionelle og elevtekster) 
- Produktion af en eller flere multimodale tekster/produktioner samt refleksion over didaktisk potentiale 
- Produktion eller analyse af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster med fagdidaktiske 

refleksioner 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 68 af 608 

Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 
 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin 

MODUL 1: Sprog og sprogbrug (73650-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 12/13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for 
sprogundervisningen? Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer? 
Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og 
sprogsyn. Fokus er enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen. 
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med  

- beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget engelsk som globalt kommunikationsmiddel og i 

forhold til sproglige varianter 

- sprogbeskrivelse og analyse omfattende sproglig betydning, funktion og form på flere niveauer fra kontekst 

til detaljer 

- den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af 

hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper  

- brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog. 

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse, 
intersprog, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og 
vejledninger om faget.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fokus på kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning med inddragelse af enkelte videns- og 
færdighedsmål fra kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet:  
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med sigte mod specifikke 
områder i elevers læring.  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 1: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. 
klasse 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug, herunder deltagelse i den internationale 
fagdidaktiske debat, 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse, 

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper, metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige 
strukturer og 

kommunikativ kompetence og 

anvise fokuspunkter i arbejdet med eget og elevers 
intersprog på basis af analyser, herunder under 
hensyntagen til elevernes alder. 

intersprog. 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 4: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. 
klasse 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet gennemføre og udvikle engelskundervisning  teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog  

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde i modulet kan omfatte en eller flere af følgende muligheder:  

- Indsamling af mundtligt og skriftligt elevsprog og intersprogsanalyse med feedback til eleven om sprog og 

sprogbrug 

- Undervisning af elever i konkrete sproglige områder, herunder grammatik, udtale, ordforråd 

- Sproglig analyse af læremidler til engelskundervisning i folkeskolen 

- Øvelse i brug af engelsk som klasseværelsessprog 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, 
feedback og evaluering. 
 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af obligatorisk 
studieprodukt 1: 30 timer, studieprodukt 2: 30 timer og studieprodukt 3: 
15 timer.  

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 

Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på 3-4 studerende tre obligatoriske 
studieprodukter på engelsk: 

- En intersprogsanalyse af skriftligt elevsprog med feedback til eleven/eleverne inklusiv forslag til det 

fremadrettede arbejde med udvikling af elevens intersprog. Omfang 3-5 normalsider 

- En intersprogsanalyse af mundtligt elevsprog med feedback til eleven/eleverne inklusiv forslag til det 

fremadrettede arbejde med udvikling af elevens intersprog. Omfang 3-5 normalsider. 

- En fremlæggelse på 10-15 minutter med refleksioner over de konkrete intersprogsanalyser, 

intersprogsudvikling og didaktiske overvejelser over det fremadrettede arbejde. Fremlæggelsen skal støttes i 

et skriftligt, digitalt produkt fx power point, prezi, screencast.  

Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons fremgår af modulplanen. Produkterne godkendes på basis af 
objektive kriterier: De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold til tidsfrister i modulplanen og 
honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin eller undervisningsfaget engelsk 
4.-10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfaget engelsk. 
 

MODUL 2: Processer i sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder (73651-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 12/13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan lærer man sprog? Hvordan foregår sprogudvikling? Hvad er 
kommunikative færdigheder? Hvad er sammenhængen mellem kommunikation og sprogtilegnelse? Hvordan beskriver 
man sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder? Hvordan og hvorfor fungerer læreren som sproglig vejleder? 
Hvordan tilrettelægger læreren undervisning, der giver mulighed for sprogtilegnelse? Hvad er sammenhængen 
mellem sprogsyn, læringssyn, fagsyn og konkret undervisning? 
Udgangspunktet er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence samt læring. Fokus er ’processer’ 
som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse, sproglæringsstrategier og 
kommunikationsstrategier. 
Der arbejdes med 

- færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale i et kommunikativt kompetenceperspektiv  

- intersprogsudvikling i forhold til læringsforudsætninger og potentialer 

- målsætning, praktisk tilrettelæggelse i varierede arbejdsformer, it, læremidler, evaluering og feedback på 

intersprog i et differentierings- og inklusionsperspektiv 

- paradigmatiske skift i sprogundervisning og sammenhæng mellem sprogsyn, læringssyn og didaktisk 

tilrettelæggelse på basis af gældende nationale og internationale bestemmelser 

- Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets 

indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogtilegnelse og kommunikation, de sproglige 
færdigheder læse, lytte, tale, samtale, skrive, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og 
internationale bestemmelser og vejledninger om faget.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation med inddragelse af dele af  
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Fra kompetenceområde 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 
undervisning med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og 
læringsmæssige strategier og processer.  
Fra kompetenceområde 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i 
engelsk på basis af egen praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 2: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. 
klasse 

planlægge og gennemføre undervisning med fokus på 
kommunikationsprocesser og -strategier, 

kommunikationsprocesser, herunder receptive og 
produktive processer og strategier, diskurs- og 
kommunikationsstrategier, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med 
forskellige læringsforudsætninger, 

læringsstrategier, 

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata 
som baggrund for at kunne fungere som sproglig 
vejleder, 

intersprogsudvikling, 

inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af betydning 
for sprogtilegnelsesprocessen og 

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og 
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, 
lærerens rolle og 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 
læreprocesser. 

it og læreprocesser. 

Færdigheds- og vidensmål fra kompetenceområde 4: fælles for både engelsk for 1.-6. klasse og engelsk fra 4.-10. 
klasse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde principper i egen og andres undervisning i 
forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i et 
inklusionsperspektiv, 

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af 
engelskundervisning, herunder den historiske udvikling i 
fag og læringssyn, 

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik 
på optimering af læreprocesserne for såvel grupper af 
elever som den enkelte elev, 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 
nationalt og internationalt, herunder læremidler, digitale 
ressourcer, mål- og evalueringsformer, 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter der 
styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed, 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning, 

planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som 
tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene 
dannelse, 

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med 
andre fag, 

begrundet gennemføre og udvikle engelskundervisning 
og 

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog og 

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som 
internationalt. 

national og international forskning inden for 
fremmedsprogspædagogik og -didaktik. 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 
- Sproglig vejledning på basis af testning og prøveeksamen af elever 
- Analyse af sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse i læremidler 
- Undervisning af elever i sproglige færdigheder ud fra et kommunikativt kompetenceperspektiv 
- Indsamling og analyse af data fra egne forsøg med kommunikative aktiviteter 
- Folkeskolens temaer, fx inkluderende undervisning, understøttende undervisning, bevægelse i undervisning, den 

åbne skole osv. 
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Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i modulplanen. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, 
vejledning, feedback og evaluering. 
 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, 
projekter, indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af 
studieprodukter. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig 
sproglig træning. 

Kategori 4 
 

5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence i engelsk. 
Prøven består af 2 delprøver. 
Første del af prøven varer 2 timer og kan foregå i grupper eller individuelt.  
Anden del af prøven varer 3 timer og foregår individuelt. 

(Foregår begge dele af prøven individuelt skelnes der ikke tidsmæssigt mellem de to dele) 

Alle hjælpemidler er tilladt. 

Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under den individuelle del. 

Undervisere ved læreruddannelsen yder ikke vejledning under den individuelle del. 

Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. 

Alt skrives på engelsk. 

Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«. 

 
Den skriftlige modulprøve afprøver den studerendes sproglige kompetencer i samspil med de professionsrettede 
didaktiske og sprogpædagogiske overvejelser og refleksioner. 
 

Bedømmelseskriterier 

I bedømmelsen vil der være fokus på personlige sproglige kompetencer i samspil med professionsrettede didaktiske 

og sprogpædagogiske overvejelser og refleksioner. 

Bedømmelseskriterierne indgår med forskellig vægtning afhængigt af det valgte emne/fokus: 

- At skrive i et register tilpasset modtageren - ift. fx genre, struktur, kohæsion/kohærens, ordforråd, 

sætningsgrammatik, stavning/tegnsætning 

- At kunne anvende konsekvent fagterminologi og anvende faglig viden i refleksioner over praksis 

- At kunne tilpasse og udvikle undervisningsaktiviteter i forhold til den konkrete situation og i forhold til 

relevante læringsmål 

- Kunne reflektere over konkrete fagdidaktiske udfordringer og angive handlemuligheder i forhold til 

planlægning, gennemførelse og evaluering af engelskundervisning 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin eller undervisningsfaget engelsk 
4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk. 
 

MODUL 3i: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 1. – 6. klassetrin (73653B) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i nærværende 
studieordning afsnit 12 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden? Hvordan kan 
elever handle og samarbejde internationalt? Hvad er kultur og interkulturel kompetence? Hvilke kulturelle elementer 
er centrale for engelskundervisning? Hvad er tekster? Hvordan indgår tekster i sprogundervisning? Hvordan 
tilrettelægger læreren en sprogundervisning, der inddrager interkulturel kompetence i en globaliseret verden?  
 
Udgangspunktet for arbejdet i dette modul er globalisering, kultur og interkulturel kompetence inden for arbejdet 
med især tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning. Der arbejdes med områderne i tæt sammenhæng 
med gældende læseplaner og vejledninger for faget i folkeskolen. 
 
Der arbejdes med : 

• Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i forbindelse med globale problemstillinger 

• Kulturmøder både i og imellem engelsktalende lande og i et globalt perspektiv 

• Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 

• Sproglig variation i den engelsktalende verden 

• Læsning, tekst- og mediekompetence og kommunikativ kompetence i sprogundervisning 
 
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kultur, interkulturel kompetence, sproglig variation, 
tekst og engelskfaget i folkeskole, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte 
videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1 og 4. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret 
engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og 
kulturmøder i det sproglige arbejde. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på 
forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder i 
indskolingen og på mellemtrinnet 

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk 
kompetence og samspillet mellem sprog, 
kultur og identitet 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold 
af relevans for engelskundervisning 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i 
den engelsktalende verden samt forhold af 
relevans for globalisering 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i 
undervisning 

tekstkompetence, herunder it og medier 

indlede og understøtte  processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt 
rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, 
der er hensigtsmæssige i forskellige situationer 

interkulturel kompetence 

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og 
interkulturelle projekter i undervisningen 

internationalt samarbejde, herunder digitale 
muligheder 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 
læreprocesser 

IT og læreprocesser 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der 
styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i 
undervisning 

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og 
organiseret aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på 
elevers almene dannelse  

fagets bidrag til almen dannelse og 
sammenhæng med andre fag 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 

- Undervisning af elever i konkrete temaer inden for kultur og interkulturel kompetence 

- Undervisning af elever i tekstkompetence, herunder læsestrategier, brug af IT og andre medier 

- Didaktisk tilrettelæggelse af læremidler 

- Brug af IT og elektroniske medier i forbindelse med kulturelle projekter   

- Tilrettelæggelse og eventuel gennemførelse af et internationalt projekt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, 
vejledning, feedback og evaluering. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 
75 timer.  

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet  
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere nedenstående obligatoriske 
studieprodukt på engelsk. Omfang 3-5 sider pr. studerende plus bilag.  
 
Et narrativt baseret undervisningsforløb, der kan gennemføres på et givet klassetrin i indskolingen eller på 
mellemtrinet på basis af det skrevne. 
Undervisningsforløbet skal indeholde: 
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·         Målgruppe 
·         Mål og tegn på læring 
·         Forløbsbeskrivelse med indhold og proces 
·         Udvalgt narrativ fx billedbog 
·         Et eller flere digitale læremidler 
·         Stilladserende aktiviteter og materialer 
·         Evaluering 
·         Didaktiske begrundelser for undervisningsforløbets indhold 
·         Litteraturliste 
 
Udvalgte dele af produktet præsenteres for medstuderende, som giver feedback. 
 
Særligt vedr. modul 3 på den netbaserede læreruddannelse: 
Den studerende vælger mellem det obligatoriske studieprodukt for 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin afhængigt af 
sit valg af aldersspecialisering. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1. – 6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 1. – 6. klassetrin. 
 

MODUL 3u: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 4. - 10. klassetrin (73653C) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden? Hvordan kan 
elever handle og samarbejde internationalt? Hvad er kultur og interkulturel kompetence? Hvilke kulturelle elementer 
er centrale for engelskundervisning? Hvad er tekster? Hvordan indgår tekster i sprogundervisning? Hvordan 
tilrettelægger læreren en sprogundervisning, der inddrager interkulturel kompetence i en globaliseret verden? 
 
Udgangspunktet for arbejde I dette modul er globalisering, kultur og interkulturel kompetence inden for arbejdet med 
især tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning. Der arbejdes med områderne i tæt sammenhæng med 
gældende læseplaner og vejledninger for faget i folkeskolen. 
Der arbejdes med : 

- Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i forbindelse med globale problemstillinger 
- Kulturmøder både i og imellem engelsktalende lande og i et globalt perspektiv 
- Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 
- Sproglig variation i den engelsktalende verden 
- Læsning, tekst- og mediekompetence og kommunikativ kompetence i sprogundervisning 

 
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kultur, interkulturel kompetence, sproglig variation, 
tekst og engelskfaget i folkeskole, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte 
videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1 og 4. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret 
engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og 
kulturmøder i det sproglige arbejde. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på 
forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder på 
mellemtrinet og i udskolingen 

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk 
kompetence og samspillet mellem sprog, 
kultur og identitet 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold 
af relevans for engelskundervisning 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i 
den engelsktalende verden samt forhold af 
relevans for globalisering 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i 
undervisning 

tekstkompetence, herunder it og medier 

indlede og understøtte  processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt 
rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, 
der er hensigtsmæssige i forskellige situationer 

interkulturel kompetence 

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og 
interkulturelle projekter i undervisningen 

internationalt samarbejde, herunder digitale 
muligheder 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 
læreprocesser 

IT og læreprocesser 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der 
styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i 
undervisning 

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og 
organiseret aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på 
elevers almene dannelse  

fagets bidrag til almen dannelse og 
sammenhæng med andre fag 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 

- Undervisning af elever i konkrete temaer inden for kultur og interkulturel kompetence 
- Undervisning af elever i tekstkompetence, herunder læsestrategier, brug af IT og andre medier 
- Didaktisk tilrettelæggelse af læremidler 
- Brug af IT og elektroniske medier i forbindelse med kulturelle projekter   
- Tilrettelæggelse og eventuel gennemførelse af et internationalt projekt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, 
vejledning, feedback og evaluering. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 
75 timer.  

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning. 

Kategori 4 5  
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Betingelser for godkendelse af modulet  
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere nedenstående obligatoriske 
studieprodukt på engelsk. Omfang 3-5 sider pr. studerende plus bilag  
 
Et interkulturelt projekt der kan gennemføres på et givet klassetrin på mellemtrinnet eller i udskolingen. Projektet skal 
indeholde: 

• Forløbsbeskrivelse med mål, tegn på læring, aktiviteter og evaluering, samt indhold og proces 

• Didaktiske begrundelser for projektforløbet; herunder også forslag til materialer, forslag til 
differentiering og stilladsering, overvejelser over tværfagligt samarbejde og forslag til 
samarbejdspartnere og/eller – former 

• Litteraturliste 
 

Udvalgte dele af produktet præsenteres for medstuderende, som giver feedback. 
 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for feedback fremgår af modulplanen. 
Produkterne godkendes på basis af objektive kriterier:  De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold 
til tidsfrister i modulplanen og honorere krav om redelighed. 
 
Særligt vedr. modul 3 på den netbaserede læreruddannelse: 
Den studerende vælger mellem det obligatoriske studieprodukt for 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin afhængigt af 
sit valg af aldersspecialisering. 
 
Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 4. – 10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 4. – 10. klassetrin. 
 

MODUL 3ix: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 1. – 6. klassetrin (73653B) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i nærværende 
studieordning afsnit 12 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden? Hvordan kan 
elever handle og samarbejde internationalt? Hvad er kultur og interkulturel kompetence? Hvilke kulturelle elementer 
er centrale for engelskundervisning? Hvad er tekster? Hvordan indgår tekster i sprogundervisning? Hvordan 
tilrettelægger læreren en sprogundervisning, der inddrager interkulturel kompetence i en globaliseret verden?  
 
Udgangspunktet for arbejdet I dette modul er globalisering, kultur og interkulturel kompetence inden for arbejdet 
med især tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning. Der arbejdes med områderne i tæt sammenhæng 
med gældende læseplaner og vejledninger for faget i folkeskolen. 
 
Der arbejdes med : 

• Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i forbindelse med globale problemstillinger 

• Kulturmøder både i og imellem engelsktalende lande og i et globalt perspektiv 

• Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 

• Sproglig variation i den engelsktalende verden 

• Læsning, tekst- og mediekompetence og kommunikativ kompetence i sprogundervisning 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kultur, interkulturel kompetence, sproglig variation, 
tekst og engelskfaget i folkeskole, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte 
videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1 og 4. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret 
engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og 
kulturmøder i det sproglige arbejde. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på 
forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder i 
indskolingen og på mellemtrinnet 

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk 
kompetence og samspillet mellem sprog, 
kultur og identitet 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold 
af relevans for engelskundervisning 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i 
den engelsktalende verden samt forhold af 
relevans for globalisering 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i 
undervisning 

tekstkompetence, herunder it og medier 

indlede og understøtte  processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt 
rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, 
der er hensigtsmæssige i forskellige situationer 

interkulturel kompetence 

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og 
interkulturelle projekter i undervisningen 

internationalt samarbejde, herunder digitale 
muligheder 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 
læreprocesser 

IT og læreprocesser 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der 
styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i 
undervisning 

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og 
organiseret aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på 
elevers almene dannelse  

fagets bidrag til almen dannelse og 
sammenhæng med andre fag 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 

- Undervisning af elever i konkrete temaer inden for kultur og interkulturel kompetence 

- Undervisning af elever i tekstkompetence, herunder læsestrategier, brug af IT og andre medier 

- Didaktisk tilrettelæggelse af læremidler 

- Brug af IT og elektroniske medier i forbindelse med kulturelle projekter   

- Tilrettelæggelse og eventuel gennemførelse af et internationalt projekt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 
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Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, 
vejledning, feedback og evaluering. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 
75 timer. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet  
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere et obligatorisk studieprodukt på 
engelsk. Omfang 3-5 sider pr. studerende plus bilag.  
 
En rapport over et narrativt baseret undervisningsforløb der kan gennemføres på et givet klassetrin i indskolingen eller 
på mellemtrinet på basis af det skrevne. Undervisningsforløb skal indeholde: 

• Målgruppe 

• Mål og tegn på læring 

• Forløbsbeskrivelse med indhold og proces 

• Udvalgt narrativ fx billedbog 

• Et eller flere digitale læremidler 

• Stilladserende aktiviteter og materialer 

• Evaluering 

• Didaktiske begrundelser for undervisningsforløbets indhold 

• Litteraturliste til lærer og elever 
Som en del af rapporten udarbejdes en oversigt over muligt indhold i en synopsis. Det samlede arbejde fremlægges og 
diskuteres på holdet, og den studerende er forpligtet på at give feedback på andre studiegruppers rapporter.  
 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons fremgår af modulplanen. Produkterne godkendes på basis af 
objektive kriterier:  De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold til tidsfrister i modulplanen og 
honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1. – 6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 1. – 6. klassetrin. 
Modulet læses af studerende, som ønsker dobbelt aldersspecialisering i undervisningsfaget engelsk. De studerende 
har læst basismodul 1,2 og 3u i engelsk og har været til kompetencemålsprøven i engelsk 4.-10. klassetrin. 
Efter godkendelse af modulet indstilles den studerende til kompetencemålsprøven i engelsk 1.-6. klassetrin. 
 

MODUL 3ux: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen, 4. - 10. klassetrin (73653C) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvilken betydning har engelsk i en globaliseret verden? Hvordan kan 
elever handle og samarbejde internationalt? Hvad er kultur og interkulturel kompetence? Hvilke kulturelle elementer 
er centrale for engelskundervisning? Hvad er tekster? Hvordan indgår tekster i sprogundervisning? Hvordan 
tilrettelægger læreren en sprogundervisning, der inddrager interkulturel kompetence i en globaliseret verden? 
 
Udgangspunktet for arbejde I dette modul er globalisering, kultur og interkulturel kompetence inden for arbejdet med 
især tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning. Der arbejdes med områderne i tæt sammenhæng med 
gældende læseplaner og vejledninger for faget i folkeskolen. 
Der arbejdes med : 

- Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i forbindelse med globale problemstillinger 
- Kulturmøder både i og imellem engelsktalende lande og i et globalt perspektiv 
- Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 
- Sproglig variation i den engelsktalende verden 
- Læsning, tekst- og mediekompetence og kommunikativ kompetence i sprogundervisning 

 
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kultur, interkulturel kompetence, sproglig variation, 
tekst og engelskfaget i folkeskole, herunder nationale og internationale bestemmelser og vejledninger om faget. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fokus på engelsk kompetenceområde 3 (Interkulturel kompetence i sprogundervisning) med inddragelse af enkelte 
videns- og færdighedsmål fra kompetenceområde 1 og 4. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret 
engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og 
kulturmøder i det sproglige arbejde. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler på 
forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder på 
mellemtrinet og i udskolingen 

kultur og kulturmøder herunder pragmatisk 
kompetence og samspillet mellem sprog, 
kultur og identitet 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og samfundsforhold 
af relevans for engelskundervisning 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i 
den engelsktalende verden samt forhold af 
relevans for globalisering 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og it i 
undervisning 

tekstkompetence, herunder it og medier 

indlede og understøtte  processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter samt 
rette opmærksomhed på sproglige varianter og vendinger, 
der er hensigtsmæssige i forskellige situationer 

interkulturel kompetence 

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og 
interkulturelle projekter i undervisningen 

internationalt samarbejde, herunder digitale 
muligheder 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 
læreprocesser 

IT og læreprocesser 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der 
styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i 
undervisning 
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samarbejde omkring planlægning af tværfaglige projekter og 
organiseret aktiviteter til faglig fordybelse med fokus på 
elevers almene dannelse  

fagets bidrag til almen dannelse og 
sammenhæng med andre fag 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 

- Undervisning af elever i konkrete temaer inden for kultur og interkulturel kompetence 
- Undervisning af elever i tekstkompetence, herunder læsestrategier, brug af IT og andre medier 
- Didaktisk tilrettelæggelse af læremidler 
- Brug af IT og elektroniske medier i forbindelse med kulturelle projekter   
- Tilrettelæggelse og eventuel gennemførelse af et internationalt projekt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, 
vejledning, feedback og evaluering. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde , herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af studieprodukt: 
75 timer. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet  
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere et obligatorisk studieprodukt på 
engelsk. Omfang 3-5 sider pr. studerende plus bilag  
 
En rapport over et interkulturelt projekt der kan gennemføres på et givet klassetrin på mellemtrinnet eller i 
udskolingen på basis af det skrevne. Projektet skal indeholde: 

• Målgruppe 

• Mål og tegn på læring 

• Forløbsbeskrivelse med indhold og proces 

• Forslag til materialer, herunder varierede tekstformer og digitale muligheder 

• Forslag til differentiering og stilladsering 

• Overvejelser over tværfagligt samarbejde 

• Evaluering 

• Forslag til samarbejdspartnere og/eller – former 

• Didaktiske begrundelser for projektforløbet 

• Litteraturliste til lærer og elever. 
Som en del af rapporten udarbejdes en oversigt over muligt indhold i en synopsis. Det samlede arbejde fremlægges og 
diskuteres på holdet, og den studerende er forpligtet på at give feedback på andre studiegruppers rapporter. 
 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons fremgår af modulplanen. Produkterne godkendes på basis af 
objektive kriterier:  De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold til tidsfrister i modulplanen og 
honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 4. – 10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 4. – 10. klassetrin. 
Modulet læses af studerende, som ønsker dobbelt aldersspecialisering i undervisningsfaget engelsk. De studerende 
har læst basismodul 1,2 og 3i i engelsk og har været til kompetencemålsprøven i engelsk 1.- 6. klassetrin. 
Efter godkendelse af modulet indstilles den studerende til kompetencemålsprøven i engelsk 4.- 10. klassetrin. 
 

MODUL 4i: Fordybelse i begynderundervisning i undervisningsfaget engelsk (73653D) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 12 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt basismodul for studerende med engelsk som første undervisningsfag, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. 
Modulsproget er engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Hvordan lærer yngre elever fremmedsprog? Hvordan tilrettelægges engelskundervisningen for begyndere? Hvilke 
aktiviteter og materialer er velegnede i den første engelskundervisning? 
Engelskundervisning fra første klasse stiller nye udfordringer til engelsklærerens kompetencer. Modulet belyser 
relevante forhold i forbindelse med den tidlige sprogstart, og forbereder de studerende på at kunne undervise denne 
nye målgruppe. 
Der vil i undervisning, vejledning og opgaver blive lagt vægt på inddragelse af konkrete aktiviteter, cases og 
problemstillinger fra praksis. Der vil indgå praktiske aktiviteter, eksempler, input og diskussion. 
Der arbejdes med: 

• læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i indskolingen 

• målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende 
engelskundervisning 

• læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring 

• kommunikative færdigheder med særligt fokus på at lytte og tale 

• leg og narration som veje til læring 

• sproglig opmærksomhed – udtale og ordforrådstilegnelse 

• begyndende literacy på et fremmedsprog 

• kendskab til konkrete, trykte og digitale læremidler 

• interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 

• læreren som sproglig vejleder og rollemodel, herunder brugen af engelsk som classroom language 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen i modulet er baseret på national og international forskning på området. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning  

- med sigte mod specifikke områder i elevers og egen sproglige kompetence. 
- med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og 

læringsmæssige strategier og processer. 
- med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det 

sproglige arbejde 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug med særligt henblik på brug til begyndere 

det engelsk sprogs opbygning og anvendelse 

beskrive sproglige strukturer til forskellige 
målgrupper med særligt henblik på begyndere 

metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
kommunikativ kompetence og sproglige strukturer 

kommunikativ kompetence  

planlægge og gennemføre undervisning med fokus 
på kommunkationsprocesser og –strategier 

kommunikationsprocesser, herunder receptive og 
produktive processer og strategier, diskurs- og 
kommunikationsstrategier  

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for 
elevdata som baggrund for sproglig vejledning 

intersprogsudvikling 

anvise differentierede læringsstrategier for elever 
med forskellige læringsforudsætninger 

læringsstrategier  

inddrage elevinterne og –eksterne faktorer af 
betydning for sprogtilegnelsesprocessen  

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs-, og 
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering samt 
lærerens rolle 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og 
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 
engelsktalende verden samt forhold af relevans for 
globalisering  

anvende relevante og differentierede tekster, 
medier og it i engelskundervisningen 

tekstkompetence, herunder it og medier 

begrunde undervisningens enkeltelementer med 
henblik på optimering af læreprocessen 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 
nationalt og internationalt, herunder læremidler og digitale 
ressourcer 

udvikle egen undervisning i samklang med det 
omgivende samfunds stadigt ændrede behov på 
basis af den relevante forskningsbaserede viden 

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i fremmedsprog 

Modulets relation til praksis 
Praksis kan inddrages på en eller flere af følgende måder: 

- Undervisning af elever i indskolingen med fokus på udvikling af mundtlige færdigheder 
- Undervisning af elever i indskolingen med fokus på udvikling af begyndende literacy kompetencer 

Arbejdsformer i modulet 
Arbejdet foregår som en vekslen mellem forskellige typer praktiske aktiviteter (fx gruppeøvelser, peer teaching og 
workshops), input/oplæg (fra underviser såvel som deltagere) og diskussion på baggrund af deltagernes forberedelse 
(individuelt og i studiegrupper) - samt vejledning og feedback i forbindelse med deltagernes udarbejdelse af de 
obligatoriske studieprodukter. 
 

Kategori 
 

Arbejdstimer 
(275 timer i alt) 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, 
feedback og evaluering. 
 

Kategori 2 
 
 

 
121 

Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter: 
Studieprodukt 1 15 timer, studieprodukt 2 25 timer, studieprodukt 3 40 timer. 

Kategori 3 
 
 

 
 

100 

Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, 
selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. 

Kategori 4 
 

5 Arrangementer initieret af studerende 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder - i samarbejde med sin studiegruppe, som kan være på max 4 deltagere - følgende 
obligatoriske studieprodukter på engelsk: 
1. Beskrivelse af en kommunikativ aktivitet (omfang 1 normalside) med tilhørende didaktiske og pædagogiske 

overvejelser (omfang 1 normalside), som kan indgå i et fælles idekatalog. I arbejdet indgår feedback til andre 

grupper. 

2. Visuelt støttet mundtlig præsentation af læremiddelanalyse og/eller –design samt feedback til andre gruppers 

præsentationer. 

3. Et produkt svarende til en synopsis (3-4 sider pr. studerende i gruppen), som belyser centrale aspekter af 

begynderundervisning i engelsk: Principper, tilgange, idéer. Produktet skal sammensættes af en konkret 

produktion af materialer eller aktiviteter til undervisningsbrug samt uddybning af materialets fagdidaktiske 

potentiale. Alternativt kan produktet være en video af max. 3 minutters varighed, der belyser en fagdidaktisk 

problemstilling med teoretisk uddybning af den valgte problemstilling. 

Tidspunkt for aflevering af produkterne og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 
Produkterne godkendes på basis af objektive kriterier: De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold 
til tidsfrister i modulplanen og honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 1. – 6. klassetrin. 
Modulet læses af studerende, som har engelsk som første undervisningsfag, og som ønsker at fordybe sig i 
begynderundervisning i undervisningsfaget engelsk. Den studerende har læst basismodul 1, 2 og 3i i engelsk. Efter 
godkendelse af modulet indstilles den studerende til kompetencemålsprøven i engelsk 1.-6. klassetrin. 
 

MODUL 4u: Fordybelse i undervisning af ældste elever i undervisningsfaget engelsk (73653E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 13 

Modultype, -omfang og – sprog 
Monofagligt basismodul for studerende med engelsk som første undervisningsfag, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. 
Modulsproget er engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man underviser de ældste elever i engelsk? Hvordan bevidstgøres 
eleverne om sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet? Hvordan tilrettelægges en aldersmæssig relevant 
undervisning, som peger fremad mod videre uddannelse? Hvilke valg skal overvejes omkring indhold og arbejdsformer 
frem mod udvikling af ’autonomous learners’? Hvordan foretages materialevalg omkring digitale teknologier og 
differentierede tekster i undervisning? 
Modulet er tilrettelagt som en uddybning af væsentlige områder fra de obligatoriske Moduler 1, 2 og 3. Modulet har 
fokus på at styrke de studerendes evner til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning under hensyntagen til 
relevant og dokumenteret fremmedsprogstilegnelsesmetodik med udskolingen som målgruppe. Et andet væsentligt 
fokus er fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og sammenhæng med andre fag 
 
Der arbejdes med: 

• Læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i udskolingen 

• Målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende 
engelskundervisning 

• Læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring med fokus på elevautonomi 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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• Kommunikative færdigheder med særligt fokus på skriftsprog og multimediebrug 

• Projektarbejde som veje til sproglæring 

• Tværfagligt arbejde og dannelse i engelskfaget 

• Interkulturel kompetence og identitetsdannelse i spontane møder med andre kulturer 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse, 
intersprog, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og 
vejledninger om faget. 

Kompetenceområder der indgår i modulet 
K1: Sproglig kompetence og sprogundervisning 
K2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation 
K3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen 
K4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål der indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning 

- med sigte mod specifikke områder i elevers og egen sproglige kompetence 
- med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og 

læringsmæssige strategier og processer 
- med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det 

sproglige arbejde. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug, herunder deltagelse i den internationale 
fagdidaktiske debat, 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse 

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige 
strukturer 

kommunikativ kompetence 

samarbejde omkring planlægning af tværfaglige 
projekter og organisere aktiviteter til faglig fordybelse 
med fokus på elevers almene dannelse. 

fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og 
sammenhæng med andre fag. 

begrundet gennemføre og udvikle engelskundervisning teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og 
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning ud 
fra et verdensborgerperspektiv 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 
engelsktalende verden samt forhold af relevans for 
globalisering 

inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af betydning 
for sprogtilegnelsesprocessen og 

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og 
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, 
lærerens rolle og 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med 
forskellige læringsforudsætninger, 

læringsstrategier 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og 
it i undervisning, 

tekstkompetence, herunder it og medier 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 
understøttelse af elevers og egne receptive og 
produktive læreprocesser. 

It og læreprocesser 
 

udvikle egen undervisning i samklang med det 
omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af 
den relevante forskningsbaserede viden 

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i fremmedsprog 
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Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 

- Undervisning af elever i konkrete temaer indenfor de temaer, der indgår i kompetencemålene for modulet 

- Undervisning af elever i tekstkompetence, herunder læsestrategier, brug af IT og andre medier 

- Didaktisk tilrettelæggelse af læremidler 

- Inddragelse af cases, undersøgelser og empiri fra praksissamarbejde med skoler. Dette materiale kan danne 

udgangspunkt for udarbejdelse af studieprodukter 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori 
 

Arbejdstimer, 
i alt 275 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, 
feedback og evaluering. 
 

Kategori 2 
 
 

121 Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter: 
Studieprodukt 1 30 timer, studieprodukt 2 40 timer. 

Kategori 3 
 
 

100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, 
selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. 

Kategori 4 
 

5  

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af to obligatoriske studieprodukter: 

• Et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på basis af en selvvalgt problemformulering indeholdende praksis 
af relevans for aldersgruppen begrundet med teoretiske overvejelser (omfang 3 normalsider). Produktet 
fremlægges mundtligt. Hver studerende er forpligtet på at give feedback til medstuderendes projekter.  

• Et projekt udarbejdet i studiegruppe på max. 4 studerende på basis af empiriske undersøgelser af praksis for 
aldersgruppen (rapportomfang 3-4 sider pr. studerende). Projektet fremlægges mundtligt. Alle grupper er 
forpligtet på at give feedback til andre gruppers projekter. 

 
Tidspunkter for aflevering, fremlæggelser og nærmere redegørelse for feedback på produkterne fremgår af 
modulplanen. 
Produkterne godkendes på basis af objektive kriterier: De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold 
til tidsfrister i modulplanen og honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget engelsk, 4. – 10. klassetrin. 
Modulet læses af studerende, som har engelsk som første undervisningsfag, og som ønsker at fordybe sig i 
undervisning af ældste elever i undervisningsfaget engelsk. Den studerende har læst basismodul 1, 2 og 3u i engelsk. 
Efter godkendelse af modulet indstilles den studerende til kompetencemålsprøven i engelsk 4.-10. klassetrin. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget fransk 

MODUL 1: Interkulturel kommunikation (73680-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fransk findes i nærværende studieordning afsnit 14 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og kulturelle og sproglige færdigheder 
i interkulturel kommunikation i faget i grundskoleregi fra 5.-10. klassetrin. 
Der arbejdes såvel teoretisk som praksisorienteret med områder som: 
- teorier om kultursyn og sprogsyn 
- tekster om kultur og samfund i den fransktalende verden 
- kulturel og sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden. 
De centrale indholdskategorier i disse tekster sættes i relation til franskundervisning i grundskolens 5.-10. klasser, hvor 
elevers tilegnelse af sproglig og interkulturel kompetence er omdrejningspunkt, under hensyntagen til nationale 
bestemmelser og aktuelle fokusområder. Skønlitterære tekster indgår, hvor den studerende får mulighed for indblik i 
og viden om menneskers liv, færden, meninger og livsmuligheder i den frankofone del af verden. 

Modulets videngrundlag 
National og international forskning i interkulturel kommunikation, herunder interkulturel kommunikativ kompetence, 
sprog- og ordforrådstilegnelse, kulturpædagogik, kulturdidaktik og kulturtilegnelse, læreprocesser, motivation og 
læring. 
Almen fagdidaktisk relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og 
relevans i relation til elevgruppen, herunder metoder og refleksioner i relation til elevers læring af fransk som 2. eller 
3. fremmedsprog i folkeskolen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden   
Kompetenceområde. 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekst, kultur, samfund og 

identitet både generelt og i relation til fransk sprog 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre 

ressourcepersoner i fransk for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger. 
-  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere eksempler på forskelligartede kulturelle 
praksisser og kulturmøder 

interkulturel kommunikation, 

analysere relationer mellem sprog, kultur og 
samfundsforhold til udvikling af kritisk kulturel 
bevidsthed 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 
fransktalende verden 

analysere egne og elevers sproglige og kulturelle 
erfaringer såvel inden for som uden for klasserummet  

den internationale dimensions betydning for såvel egen 
som  elevernes sproglige udvikling og interkulturelle 
dannelse  

anvende tekster, medier og it i franskundervisning tekstkompetence, herunder it og medier 

anvende læremidler og medier i forhold til elevers 
forudsætninger og de givne rammebetingelser  

læremidler og medier og deres anvendelse til 
franskundervisningen 

udvikle egen undervisning i samarbejde med andre 
relevante aktører i ind- og udland, elever, forældre, 
ledelser og kommune  

læringspotentiale og læreprocesser, indhold og 
organisations- og arbejdsformer  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskningsresultater som grundlag for egen 
undervisning og deltagelse i den faglige debat 

fagdidaktik forstået som sprog-, kultur, lærings- og 
dannelsesdidaktik,samt national og international 
forskning inden for fremmedsprogspædagogik 

Modulets relation til praksis 
Undervisningspraksis inddrages i form af praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et undervisningsforløb, 
gæstelærere, skolebesøg og gensidig undervisning mellem franskhold og deres undervisere i grundskolen og 
læreruddannelsen, supervision og undervisningsiagttagelse, anvendelse og analyser af elevprodukter i 
undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag og prøvesituationer. 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start af hvilket som helst Modul, som indgår i undervisningsfaget fransk, introduceres den studerende til en 
portfolio som ’den røde tråd’ i den studerendes læreprocesser og dokumentation herfor, bl.a. i form af obligatoriske 
studieprodukter. Der indgår studiegruppefremstilling af læremiddelanalyse af lærings-, sprog/sprogkultur- og kultur-, 
menneske- og dannelsessyn i undervisningsmaterialer udgives til grundskolens franskundervisning fra 5.-10. klassetrin. 
 

Kategori Arbejdstimer i 
alt 275 

Primære arbejdsformer 

Kategori  1 49 

65 lektioner 

Forelæsninger om national og international forskning i interkulturel 
kommunikation, herunder interkulturel kommunikativ kompetence, 
kulturpædagogik, kulturdidaktik og kulturtilegnelse ( 10 lektioner) 
Holdundervisning som indeholder diskussioner, analyser af flere kultursyn 
som baggrund for valg af eget kultursyn som kommende fransklærer. 
Feedback på individuelle opgaver som afslutning på forløbene. 

Kategori  2 121 Aktiviteter i studiegrupper initieret af underviser i forbindelse med 
forelæsninger og holdundervisning og studiegruppepdoduktion af 
læremiddelanalyse. 

Kategori  3 100 Aktiviteter i studiegrupper initieret af gruppens medlemmer, fx i forbindelse 
med læsning og diskussion af skønlitterære tekster, som indgår i 
holdundervisningen. 
Udarbejdelse af og afprøvning af undervisningsforløb i forbindelse med 
praktik og gensidig praksisbesøg mellem folkeskoleklasser og franskhold. 

Kategori  4 5 Udarbejdelse og fremlæggelser af studieprodukter, bl.a. analyser af 
lærebogssystemers kultur- og sprogsyn. 
Gæstebesøg af undervisere med særlige funktioner i  faget fransk i 
grundskolen. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Afsluttende Modulprøve med individuel mundtlig fremlæggelse på fransk af udvalgte nedslag i læremiddelanalyse 
med fokus på kultursyn.  Efter 5 minutters personlig redegørelse, fortsætter evalueringen som en samtale af 15 
minutters varighed mellem studerende og evaluator med vægt på den studerendes kulturdidaktiske viden og 
færdigheder. Den mundtlige fremlæggelse skal godkendes af underviseren. 

Læremiddelanalyser indgår som obligatoriske produkter i den studerendes portfolio, herunder analyse af et 
lærebogssystem, dets sprog-, kultur- og læringssyn og inddragelse/anvendelse af multimodale medier. 
Aktiv deltagelse i udarbejdelse og fremlæggelser af studieprodukter, bl.a. analyser af lærebogssystemers kultur- og 
sprogsyn, som indgår i den studerendes portfolio. Aktiv deltagelse i udarbejdelse af og afprøvning af 
undervisningsforløb i forbindelse med et muligt praksisbesøg mellem folkeskoleklasser og franskhold. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget fransk. 
 

MODUL 2: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog (73681-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fransk findes i nærværende studieordning afsnit 14 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig sproglig viden og sproglige færdigheder for at kunne 
planlægge, gennemføre og evaluere sprogundervisning på fransk i faget i grundskoleregi fra 5.-10. klassetrin. 
Der arbejdes såvel teoretisk som praksisorienteret med områder som: 
- teorier om sprogsyn, sprog og sprogundervisning 
- læreprocesser og kommunikative processer af relevans for egen og elevers sprogtilegnelse og sproglig reception 

og produktion 
- sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden 
I modulet indgår arbejde med primært teoretiske og didaktiske tekster om sprogtilegnelse og sprogundervisning. De 
centrale indholdskategorier i disse tekster sættes i relation til franskundervisning i grundskolen, under hensyntagen til 
nationale bestemmelser og aktuelle fokusområder.  

Modulets videngrundlag 
Fremmedsprogspædagogisk relevante undervisningsteorier om sprog-, kultur- og læringssyn, herunder metoder og 
refleksioner i relation til elevers læring af fransk som 2. eller 3. fremmedsprog i folkeskolen. 
Almen fagdidaktisk relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og 
relevans i relation til elevgruppen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og elevers 

sprog og sprogbrug 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- og 

kommunikationsprocesser 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre 

ressourcepersoner i fransk for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske fransk til undervisningsbrug og personligt 
brug 

det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder 
sprogbrugsregler og sprogregistre 

analysere egen og elevers sproglige produktion som 
intersprog i samarbejdet med  elever, forældre og 
fagfæller  

kommunikativ kompetence og intersprog  

give respons på intersprog Intersprogsudvikling 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og 
fransk ordforråd på grundlag af analyser af 
processer i sproglig reception og produktion 

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse og tilegnelse 
gennem forskellige former for reception og produktion 

analysere  varierende former for elevdata i relation 
til den enkelte elevs udvikling i sprogtilegnelse 

analysemetoder med relevans for beskrivelse og vurdering 
af sproglige processer og strategier 

udvikle faktorer af betydning for 
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde 
bruge sproget  

undervisningstilganges betydning for motivation,  æstetiske, 
erkendelsesmæssige læreprocesser, tilegnelses- og 
kommunikationsstrategier, herunder receptive og 
produktive  

planlægge og gennemføre lærings- og 
kommunikationsprocesser i forhold til elevers 
forskellige læringsforudsætninger 

modersmål-, andetsprogs-  og fremmedsprogstilegnelse 

anvende varierede undervisnings- og læringsformer 
gennem anvendelse af data fra evalueringer 

skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale retningslinjer, 
målsætning og evaluering og praktisk tilrettelæggelse af 
franskundervisning 

  

Modulets relation til praksis 
Undervisningspraksis inddrages om muligt i form af praktik/praksisreferencer, fx en case eller beskrivelse af et 
undervisningsforløb, gæstelærere, skolebesøg og gensidig undervisning mellem franskhold og deres undervisere i 
grundskolen og læreruddannelsen, supervision og undervisningsiagttagelse, anvendelse og analyser af elevprodukter i 
undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag og prøvesituationer. 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start af hvilket som helst Modul, som indgår i undervisningsfaget fransk, introduceres den studerende til en 
portfolio som ’den røde tråd’ i den studerendes læreprocesser og dokumentation herfor. Centralt med 30 lektioner 
står kursusforløb med fokus på rollen som sproglig/sprogkulturel vejleder i franskfaget fra 5.-10. klassetrin i en 
kommunikativ-funktionelt baseret sprogundervisning. Kursusforløbet har overskriften ”Elevers og egen lingvistiske 
kompetence med fokus på, hvordan sprogets formregler - de fonologiske/ortografiske, leksikalske og grammatiske 
regler fungerer, når man producerer formmæssigt betragtet korrekte sætninger. Fokus er også på sprogbrugerens 
færdigheder i at udtale/ skrive ordene rigtigt (fonologi/ortografi), benytte relevante ord (ordforråd/leksikon) og 
opbygge sproget grammatisk korrekt (m.h.t. syntaks/sætningsbygning og morfologi/orddannelse”. Kursusforløbet 
afsluttes med holdanalyser af 2 intersprogsanalyser af elevproducerede opgaver i forbindelse med folkeskolens 
afgangsprøver i fransk på 9. og på 10. klassetrin. 

Kategori Arbejdstimer i 
alt 275 

Primære arbejdsformer 

Kategori  1 49 
65 lektioner 

Forelæsninger om  sprogsyn og relationer mellem sprogsyn, undervisning og 
læring. 
Holdundervisning og vejledning i ovenstående kursusforløb. 

Kategori  2 121 Aktiviteter i studiegrupper initieret af underviser, bla. i forbindelse med 
ovenstående kursusforløb 

Kategori  3 100 Aktiviteter i studiegrupper bla. i forbindelse med ovenstående kursusforløb og 
intersprogsanalyser. Udarbejdelse og fremlæggelser af studieprodukter 
Arbejde med portfolio. 

Kategori  4 5 Gæstebesøg af undervisere med særlige funktioner i  faget fransk i 
grundskolen. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence på fransk. 
Modulprøven tilrettelægges som en 3 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det 
er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. 
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Besvarelsen skal skrives med inddragelse af tekstoplæggets fagdidaktiske tema og opfylde det opstillede genrekrav. 
Opgaven er en kortere (1½-2 normalsider) fagdidaktisk besvarelse af et tekstoplæg, fx 

- Et mailsvar til en lærerstuderende, der læser fransk som fremmedsprog i fx Østrig om det fagdidaktiske emne 

i tekstoplægget 

- En kommentar til tekstoplæggets emne til et fiktivt online franskfagdidaktisk magasin 

- Et svar på et blogindlæg 

 
Den studerende får om morgenen dagen før Modulprøven adgang til et tekstoplæg på 2 -3 kortere tekster.  
Tekstoplægget er på fransk og har et overordnet fagdidaktisk tema. 
Den studerende besvarer den fagdidaktiske Modulprøve på fransk.  
 
Modulprøven afprøver, om den studerende kan 

- udtrykke sig hensigtsmæssigt på skriftlig fransk i heterogene kontekster. 
- anvende viden om det franske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng 

på skrift. 
Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget fransk. 
 

MODUL 3: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed (73683-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fransk findes i nærværende studieordning afsnit 14 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende arbejder med og fortsat udvikler egne mundtlige og skriftlige 
sprogfærdigheder med det mål at blive i stand til at planlægge og gennemføre undervisning på fransk i fransk som 
fremmedsprog i grundskolens 5.-10. klassetrin. 
Der arbejdes praksisorienteret med områder som: 

- Egen og elevers sprogtilegnelse 

- Egen og elevers reception og produktion såvel mundtligt som skriftligt 

- Egen mundtlige og skriftlige kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den 

frankofone verden 

I modulet indgår arbejde med primært den studerendes fokusering på egen sprogfærdighed såvel mundtligt som 
skriftligt gennem kommunikative aktiviteter og fokus på skriftsprog i forskellige genrer med fokus på rollen som 
sproglig/sprogkulturel vejleder for elever i grundskolens franskfag. 

Modulets videngrundlag 
Fremmedsprogspædagogisk relevante undervisningsteorier om sprog-, kultur- og læringssyn, herunder metoder og 
refleksioner i relation til egen fransksproglige kompetencer som fransklærer i grundskolen. 
Almen fagdidaktisk relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og 
relevans i relation til elevgruppen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og undervisning med afsæt i eget og 
elevers sprog og sprogbrug 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- og 
kommunikationsprocesser. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske fransk til undervisningsbrug og 
personligt brug 

det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder 
sprogbrugsregler og sprogregistre 

analysere egen og elevers sproglige 
produktion som intersprog i samarbejdet 
med elever, forældre og fagfæller 

kommunikativ kompetence og intersprog 

facilitere bevidste læreprocesser mellem 
dansk og fransk ordforråd på grundlag af 
analyser af processer i sproglig reception og 
produktion 

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse gennem 
forskellige former for reception og produktion 

udvikle faktorer af betydning for 
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til 
at turde bruge sproget 

undervisningstilganges betydning for motivation, æstetiske, 
erkendelsesmæssige læreprocesser, tilegnelses- og 
kommunikationsstrategier, herunder receptive og produktive 

Modulets relation til praksis 
Undervisningspraksis inddrages i form af fx elevproducerede materialer, lærerudviklede undervisningsforløb samt 
produktion og analyser af egne mundtlige og skriftlige produkter til undervisning i skolens hverdagsrum. 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start af hvilket som helst Modul, som indgår i undervisningsfaget fransk, introduceres den studerende til en 
portfolio som ’den røde tråd’ i den studerendes læreprocesser og dokumentation herfor, bl.a. i form af 
studieprodukter. 

Kategori Arbejdstimer 
i alt 275 

Primære arbejdsformer 

Kategori  1 49 Fælles undervisning i form af holdundervisning ved underviser 
Fælles og individuelle mundtlige fremlæggelser ved studerende samt feedback 
fra underviser 

Kategori  2 121 Individuel skriftlighed i form af 3 studieprodukter. Omfang: 1 normalside 

Kategori  3 100 Gruppearbejde, forberedelse og selvstændige studier samt feedback 

Kategori  4 5 Diskussioner på baggrund af individuelle oplæg ved studerende eller oplæg ved 
studiegrupper 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der udarbejdes tre obligatoriske skriftlige studieprodukter på fransk à 1 normalsider à 2600 tegn. 

- Et fiktivt brev/mailudveksling på fransk til/med en lærerstuderende, der læser fransk som undervisningsfag i 
fx Tyskland. Brevet skal omhandle muligheder og udfordringer med at udvikle en dialogbaseret kommunikativ 
undervisning på begyndertrinnet. Der gives feedback fra underviser inden godkendelse. 

- En intersprogsanalyse på dansk af en elevproduceret tekst. Der gives feedback fra underviser inden 
godkendelse. 

- Et skriftligt oplæg på fransk til mundtlig præsentation for hold og underviser med fokus på faktorer af 
betydning for egen og elevers sprogtilegnelsesproces og motivation til at turde bruge sproget. Der gives 
feedback på det skriftlige oplæg fra underviser og den mundtlige præsentation. 

Anvendelse og analyse af digitale læremidler indgår som obligatorisk element i modulet 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget fransk. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget fysik/kemi 

MODUL 1: Fysik/kemi - Elevers læring om Universet fra atom til kosmos (73690-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fysik/kemi findes i nærværende studieordning afsnit 15 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog: Dansk, nordisk og engelsk litteratur. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder 
- elevers læring i fysik/kemi, herunder læring gennem praktisk arbejde 
- elevers udvikling af naturfaglige kompetencer gennem arbejde med fysiske og kemiske fænomener og 

problemstillinger i tværfaglige sammenhænge 
- elevers hverdagsforståelser af naturvidenskabelige fænomener 
- børns læringsmæssige udvikling i sociale og kulturelle kontekster 
- anvendelse af naturfaglige modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de 

studerendes) evne til at beskrive fænomener og processer omkring os  
- udvalgte dele af naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling med henblik på at udvikle elevernes (og 

de studerendes) forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle 
- klasse- og læringsledelse i fysik/kemi-undervisning 
- planlægning og evaluering af fysik/kemiundervisning  
 

Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med 

- partiklers opbygning, egenskaber og vekselvirkninger samt lys, lyd og andre bølgefænomener 
- astronomi og astrofysik 
Der tages udgangspunkt i menneskets interaktion med omverdenen.  
Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle 
læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori. 
Fysiske og kemiske emner skal vægtes ligeligt. 

Modulets videngrundlag 
Modulets videngrundlag baseres på 
- ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets 

temaer 
- teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, 

interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring 
i naturfag, evaluering og entreprenørskab 

- teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer 
- teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi 
Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning 
Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

• begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret undervisning i fysik/kemi 

• begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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• begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes 
naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

• begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

  

tage stilling til undervisning, der bygger på forskellige 
syn på elevers læring i fysik/kemi 

forskellige syn på læring i fysik/kemi, herunder 
betydningen af sprog og dialog samt elevernes 
forkundskaber og hverdagsforestillinger 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

folkeskolerelevante områder af nyere forskning inden 
for naturvidenskab og didaktiske perspektiver på 
inddragelsen af denne i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der er afpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige progression 

didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige 
progression i forhold til fysiske og kemiske begreber og 
naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, 
modellerings-, perspektiverings- og 
kommunikationskompetence 

anvende forskellige undervisningsressourcer naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 

laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 

science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 

og it 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning på et naturfagsdidaktisk 
grundlag og 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning, 
didaktik om klasseledelse, målsætning, læringsledelse, 
evalueringsmetoder og didaktiske muligheder og 
begrænsninger 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers evne til at 
undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og 
udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og 
generalisere ud fra egne undersøgelser 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevernes egne undersøgelser 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevernes evne til 
at anvende og vurdere modeller til forståelse af fysiske 
og kemiske fænomener og sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning med historiske og filosofiske 
aspekter af naturvidenskaben 

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi  
 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med udgangspunkt i tværfaglige 
problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige 
kompetencer 

elevers arbejde med formulering af problemstillinger 
og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-

undervisning med tværfaglige perspektiver på 

universets, solsystemets, jordens og livets opståen og 

udvikling 

tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, 

jordens og livets opståen og udvikling 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning om partikler, bølger og stråling 

partiklers opbygning, egenskaber og vekselvirkninger 
samt lys, lyd og andre bølgefænomener 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om Jorden og Universet 

astronomi og astrofysik 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning i overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser 

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet fysik/kemi-fagets praksis på grundskoleniveau, herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.  
De studerende arbejder fx med afprøvning af elevaktiviteter, udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb, 
respons på elevprodukter og evt. ekskursion(-er) til alternative læringsmiljøer. Praksissamarbejde kan indgå. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder oplæg fra underviser, oplæg fra studerende, 
gruppe- og parsamarbejde om diverse opgaver og fremlæggelser) 
Praktisk/eksperimentelt arbejde i laboratoriet. 
Vejledning. 

Kategori 2 104 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.). 
Gruppebaseret eller individuelt arbejde med studieprodukter (2 x 35 t) 
Analyse og vurdering af læremidler til skolefaget.  
Afprøvning af modeller/repræsentationer/animationer og praktiske 
elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Evt. praksissamarbejde. 

Kategori 3 100 Egne  undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i fx 
studiegrupper. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evt. evalueringsværktøjer. 
Arbejde med obligatorisk(-e) produkt(-er) i studiegrupper eller individuelt. 
Eget arbejde i laboratoriet. 
Ekskursion(-er) planlagt og afviklet på studerendes eget initiativ. 

Kategori 4 22 Evt. præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder inden 
for modulets indhold for hold og underviser. 
Evt. «åbent laboratorium» uden for skemalagt undervisning hvor underviser 
er til stede og vejleder i forbindelse med studerendes eget 
(eksperimenterende) laboratoriearbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Den studerende udarbejder to studieprodukter på hver 7-10 normalsider.  
Specifikke produktkrav gældende for det pågældende hold beskrives i et selvstændigt dokument, som udleveres af 
underviseren. Et af produkterne skal handle om anvendelse og analyse af digitale læremidler. 
Opgaven kan være et gruppeprodukt (max. 3 studerende pr. gruppe).  
Modulet godkendes når to studieprodukter i overensstemmelse med produktkravene beskrevet i ovenstående er 
opfyldt.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. 
Bemærk: bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi er forudsætning for deltagelse i 
kompetencemålsprøven i faget. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfaget fysik/kemi. 
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Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget fysik/kemi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 2: Fysik/kemi – Elevers læring om energi, teknologi og innovation (73691-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fysik/kemi findes i nærværende studieordning afsnit 15 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog: Dansk, nordisk og engelsk litteratur. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder 
- elevers hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i fysik/kemi 
- elevers læring og formidling gennem faglige tekster 
- fagets almendannende karakter i forhold til at udvikle handlekompetence og bæredygtighedsforståelse hos elever 

(og hos de studerende), herunder produktionens og teknologiens betydning for menneskers levevilkår 
- anvendelse af naturfaglige modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de 

studerendes) evne til at beskrive fænomener og processer omkring os  
- praktisk, eksperimentelt og undersøgende arbejde i naturfag i skolen i relation til naturvidenskabelige 

arbejdsmetoder 
- planlægning og evaluering af fysik/kemiundervisning 
Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med 
- energi, energiomsætninger og energistrømme samt elektriske og magnetiske fænomener  
- produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk udvikling, herunder digital styring 
Der tages udgangspunkt i menneskets interaktion med og fortolkning af omverdenen i forhold til fysiske og kemiske 
fænomener. 
Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle 
læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori. 
Fysiske og kemiske emner vægtes ligeligt. 

Modulets videngrundlag 
Modulets videngrundlag baseres på 
- ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for modulets 

temaer 
- teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, undervisningsressourcer, 

interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring 
i naturfag, evaluering og entreprenørskab 

- teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer 
- teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi 
Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning 
Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

differentieret undervisning i fysik/kemi 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-

undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse 
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- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes 
naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

folkeskolerelevante områder af nyere forskning inden 
for naturvidenskab og didaktiske perspektiver på 
inddragelsen af denne i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med varieret brug af mundtlige og 
skriftlige arbejdsformer 

skrivning og læsning i faget, herunder kildekritisk 
læsning, mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene 
samt formidling gennem digitale medier 

anvende forskellige undervisningsressourcer naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning på et naturfagsdidaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning, 
didaktik om klasseledelse, målsætning, læringsledelse, 
evalueringsmetoder og didaktiske muligheder og 
begrænsninger 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 

med henblik på at kvalificere fysik/kemi-undervisning 

og fremme den enkelte elevs udbytte 

formativ og summativ evaluering i fysik/kemi-

undervisning 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers evne til at 
undre sig, stille spørgsmål, formulere hypoteser og 
udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og 
generalisere ud fra egne undersøgelser 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevernes egne undersøgelser 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske 
fænomener og sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger 

naturfagenes sproglige kendetegn og elever og 
elevgruppers hverdagssprog, fagsprog og 
begrebsdannelse i naturfagene 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi 
fremstår almendannende 

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og 
forståelse af omverdenen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med udgangspunkt i tværfaglige 
problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige 
kompetencer 

elevers arbejde med formulering af problemstillinger 
og naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver 
på energiformer, energistrømme, energikilder og 
energiudnyttelse 

tværfaglige perspektiver på energiformer, 
energistrømme og energikilder,  herunder bæredygtig 
energiforsyning på lokalt og globalt plan 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver 
på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget 

tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver 
på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår 

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og 
teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om energiomsætning 

energi, energiomsætninger og energistrømme samt 
elektriske og magnetiske fænomener  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om produktion og teknologi 

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk 
udvikling, herunder digital styring 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning i overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser 

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet fysik/kemi-fagets praksis på grundskoleniveau, herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.  
De studerende arbejder fx med afprøvning af elevaktiviteter, udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb, 
respons på elevprodukter og evt. ekskursion(-er) til alternative læringsmiljøer. Praksissamarbejde kan indgå. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 

49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder oplæg fra underviser, oplæg fra studerende, 
gruppe- og parsamarbejde om diverse opgaver og fremlæggelser) 
Praktisk/eksperimentelt arbejde i laboratoriet. 
Vejledning. 

Kategori 2 104 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.) 
Gruppebaseret eller individuelt arbejde med studieprodukter (2 x 35 t) 
Analyse og vurdering af læremidler til skolefaget.  
Afprøvning af modeller/repræsentationer/animationer og praktiske 
elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Evt. praksissamarbejde. 

Kategori 3 100 Egne  undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i fx 
studiegrupper. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evt. evalueringsværktøjer. 
Arbejde med obligatorisk(-e) produkt(-er) i studiegrupper eller individuelt. 
Eget arbejde i laboratoriet. 
Ekskursion(-er) planlagt og afviklet på studerendes eget initiativ. 

Kategori 4 22 Evt. præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder inden 
for modulets indhold for hold og underviser. 
Evt. «åbent laboratorium» uden for skemalagt undervisning hvor underviser 
er til stede og vejleder i forbindelse med studerendes eget 
(eksperimenterende) laboratoriearbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to studieprodukter: 

- Ét studieprodukt på 7-10 normalsider om ”energi og energiforsyning”, der indeholder fagligt stof, relevant 
eksperimentelt arbejde, skitse til et undervisningsforløb og didaktiske overvejelser. Specifikke produktkrav 
gældende for det pågældende hold beskrives i et selvstændigt dokument, som udleveres af underviseren. 
Opgaven kan være et gruppeprodukt (max. 3 studerende pr. gruppe). 

- Ét studieprodukt, hvor opgaven formuleres af underviseren. Specifikke produktkrav udleveres. 
Modulet godkendes når to studieprodukter i overensstemmelse med ovenstående er opfyldt.  
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. 
Bemærk: bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi er forudsætning for deltagelse i 
kompetencemålsprøven i faget. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfaget fysik/kemi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget fysik/kemi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 3: Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i fysik/kemi (73693-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fysik/kemi findes i nærværende studieordning afsnit 15 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog: Dansk, nordisk og engelsk litteratur. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet fokuseres på den fælles naturfagsprøve og undervisning, der kan føre frem til den. To overordnede temaer 
er valgt. For det første Sundhed og sikkerhed som eksemplificeret gennem problemstillinger, der relaterer sig til 
ioniserende stråling og fødevareproduktion. For det andet Den natur- og menneskeskabte verden, hvor der bl.a. 
arbejdes med syrer, baser og salte eksemplificeret gennem forløb om fx stof og stofkredsløb, jordbrug, vejr og klima. 
Følgende didaktiske emner behandles:  
 
Naturfag og tværfaglighed 
Tværfaglighed og samfundsrelevant naturfag (fx fagsammenspil) 
Skolereformen og den fælles naturfagsprøve 
Det tværfaglige samarbejde i skolens naturfagsteam 
Evaluering af kompetencer – tegn på at have opnået kompetence 
Perspektiveringskompetencen. 
 
Eleven som den lærende i en samfundsmæssig kontekst 
Videnskabs- og erkendelsesteori  
Begrundelser for naturfagsundervisning 
Motivation og lærer-elevrelationer (her under fx ROSE-undersøgelsen) 
Demokratisk dannelse, bæredygtighed og handlekompetence. 

Modulets videngrundlag 
Modulets videngrundlag baseres på ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om 
undervisningsfaglighed inden for modulets temaer 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi  
Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning 
Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i fysiks og kemis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning 
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- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme elevernes 
naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikkens og kemiens verden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

anvende forskellige undervisningsressourcer anvende forskellige undervisningsressourcer 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, 
stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre 
undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere 
ud fra egne undersøgelser 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevernes egne undersøgelser 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske 
fænomener og sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence 
i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi 

interessemodsætninger, handlekompetence og 
bæredygtig udvikling i forhold til produktion og 
menneskets samspil med natur, samfund og teknologi 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning vedrørende faglige diskussioner af etiske 
og samfundsmæssige interessemodsætninger 

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi 
fremstår almendannende 

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og 
forståelse af omverdenen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med udgangspunkt i tværfaglige 
problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige 
kompetencer 

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og 
naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på 
stofkredsløb 

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, herunder 
betydningen af den enkeltes og samfundets udledning 
af stoffer i naturen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på 
menneskets udnyttelse af naturgrundlaget 

tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på 
teknologisk udvikling og teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår 

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og 
teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om stof og stofkredsløb 

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og 
kredsløb i naturen  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om produktion og teknologi 

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk 
udvikling, herunder digital styring 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning i overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser 

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed 
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Modulets relation til praksis 
Undervisningsfaget på læreruddannelsen er målrettet fysik/kemi-fagets praksis på grundskoleniveau, herunder fagets 
rammer, udfordringer samt udviklingsbehov.  
De studerende arbejder fx med afprøvning af elevaktiviteter, udarbejdelse og evt. afprøvning af undervisningsforløb, 
respons på elevprodukter og evt. ekskursion(-er) til alternative læringsmiljøer. Praksissamarbejde kan indgå. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder oplæg fra underviser, oplæg fra studerende, 
gruppe- og parsamarbejde om diverse opgaver og fremlæggelser). 
Praktisk/eksperimentelt arbejde i laboratoriet. 
Vejledning. 

Kategori 2 104 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.). 
Gruppebaseret eller individuelt arbejde med studieprodukter (2 x 30 t). 
Analyse og vurdering af læremidler til skolefaget.  
Afprøvning af modeller/repræsentationer/animationer og praktiske 
elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Evt. praksissamarbejde. 

Kategori 3 100 Egne undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i fx 
studiegrupper. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evt. evalueringsværktøjer. 
Arbejde med obligatorisk(-e) produkt(-er) i studiegrupper eller individuelt.  
Eget arbejde i laboratoriet. 
Ekskursion(-er) planlagt og afviklet på studerendes eget initiativ. 

Kategori 4 22 Evt. præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder inden 
for modulets indhold for hold og underviser. 
Evt. «åbent laboratorium» uden for skemalagt undervisning hvor underviser 
er til stede og vejleder i forbindelse med studerendes eget 
(eksperimenterende) laboratoriearbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I. studieprodukt skal indeholde et undervisningsforløb med fokus på Sundhed og sikkerhed og med udgangspunkt i et 
af de fællesfaglige fokusområder. Herunder  

- refleksioner over og argumenter for det fysik/kemi-fagliges rolle i en tværfaglig 

naturfagsundervisning (fysik/kemilærerens rolle i naturfagsteamet) 

- en redegørelse for, hvordan man gennem elevernes aktiviteter i undervisningen kan se tegn på eller 

evaluere elevernes naturfaglige kompetencer. 

Respons: Fremlæggelser og feedback fx efter cafémodellen med fokus på tegn på naturfaglig kompetence 
Evaluering: Formativ evaluering og vejledning af de studerende. Samtale om den studerendes deltagelse og udbytte i 
undervisningen, og hvordan denne kan optimeres i sidste halvdel af forløbet 
 
II. studieprodukt skal under overskriften Den natur- og menneskeskabte verden indeholde et undervisningsforløb med 
fokus på undervisningen, der tilrettelæggelses så det fremmer elevers læring og udnyttelse af deres potentiale. I 
studieproduktet skal der indgå selvvalgt empiri med analyser og refleksioner over et af følgende elementer: 

- besøg til et eksternt læringsmiljø. 
- interview af elever eller andre som kan klarlægge udvalgte spørgsmål i relation til interesse og 

motivation for naturfag/naturfaglige uddannelser. 
- et filmklip, elevprodukter eller andet fra en naturfagsundervisning i en overbygningsklasse. 

Respons: Fremlæggelser og feedback fx efter cafémodellen med fokus på tegn på naturfaglig kompetence. 
Evaluering: Formativ evaluering og vejledning af de studerende. Samtale om den studerendes deltagelse og udbytte i 
undervisningen, og hvordan denne kan optimeres i sidste halvdel af forløbet. 
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Studieprodukterne kan laves i grupper (max. 3 studerende pr. gruppe).  
 
Modulet godkendes når to studieprodukter i overensstemmelse med produktkravene beskrevet i ovenstående er 
godkendt. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. 
Bemærk: bestået laboratorie- og sikkerhedskursus inden for fysik/kemi er forudsætning for deltagelse i 
kompetencemålsprøven i faget. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfaget fysik/kemi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget fysik/kemi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget geografi 

MODUL 1: Geografi - en verden i forandring. (73700-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget geografi findes i nærværende studieordning afsnit 16 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler: 
Geografi - en verden i forandring tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det globale plan til et 
regionalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og problemstillinger, 
der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i regionale og globale forhold, og hvor menneskets samspil med 
naturen, i både et økologisk og økonomisk perspektiv, er i centrum. 
 
Fagfagligt fokus for modulet: 
Det fagfaglige indhold har særligt fokus på naturgivne og menneskeskabte årsager til forandringer af levevilkårene 
globalt og regionalt, herunder globalisering, ændringer i miljø og forbrugsmønstre samt forandringer i indkomster 
mellem forskellige befolkningsgrupper. Der arbejdes med følgende systematiske dele af geografien: 
- Energikilder - fordeling og forbrug 
- Geologiske råstoffers opståen og fordeling 
- Udvinding og forbrug af Jordens resurser  
- Det globale klima  
- Udnyttelse af naturgrundlaget i forhold til landbrug 
- Erhvervsgeografi 
- Bæredygtig udvikling  
- Ulighed i Verden 
- Befolkningsudvikling  
 
Fagdidaktisk fokus: 
At den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning hvor eleverne udvikler 
handlekompetence i forhold til væsentlige økonomiske og miljømæssige problemfelter i en globaliseret verden. 
Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de geografiske emneområder samt optræder som selvstændigt 
studieobjekt. Desuden at den studerende kan anvende fagets mange repræsentationsformer i egen undervisning, med 
fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og IT. 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og 
fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Undervisningsfagets 
videngrundlag i modulet Geografi - en verden i forandring, skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og 
teoretisk viden. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi 
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, evaluere 

og udvikle differentieret undervisning i geografi.  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige og 

samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag   

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret geografiundervisning med 

geografifaglige begreber  

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Kompetenceområde 1. 

udvikle undervisning i geografi, bl.a. på et 
naturfagsdidaktisk grundlag 

naturfagsdidaktikkens betydning for geografididaktik og 
dertilhørende forskning 

anvende forskellige undervisningsressourcer geografifaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede 
læremidler, science centre, uderum, 
erhvervsvirksomheder, museer og it 

begrundet evaluerer geografiundervisning og elevers 
læringsudbytte 

formativ og summativ evaluering i geografiundervisning 

planlægge og gennemføre geografiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere 
modeller til forståelse af geografiske fænomener og 
sammenhænge 

geografiske modeller, herunder modellers karakteristika 
og vurderingskriterier for geografiske modeller 

Kompetenceområde 2. 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i geografi-
undervisningen 

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

planlægge, gennemføre geografiundervisning, der 
udvikler elevernes handle-kompetence i forhold til 
menneskets samspil med natur, kultur og teknologi 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur, kultur og teknologi 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og 
samfundsvidenskabelig forskning i geografiundervisning 

nyere forskning inden for natur- og samfundsvidenskab. 

Kompetenceområde 3. 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle tværfaglig 
undervisning med udgangspunkt i problemstillinger der 
bl.a. udvikler elevernes alsidige- og naturfaglige 
kompetencer 

elevers arbejde med tværfaglige problemstillinger der 
fremmer deres alsidige- og naturfaglige kompetencer 

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der 
omhandler bæredygtig energiforsyning, herunder 
hvordan forskellige teknologier til løsning af 
energiforsyningsproblemet kan påvirke menneskers 
levevilkår i et lokalt og globalt perspektiv 

bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan 

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der 
giver elever viden om og får eleverne til at reflektere 
over konsekvenserne af forskellige erhvervs- og 
produktionsformer, i lyset af forskellige natur- og 
samfundssyn samt forskellige strategier for 
arealanvendelse og fysisk planlægning 

produktion med bæredygtig udnyttelse af 
naturgrundlaget 

Kompetenceområde 4. 

planlægge og gennemføre undervisning, der gør 
eleverne i stand til forstå årsager til demografiske-, 
bymæssige- og erhvervsmæssige mønstre samt en 
forståelse af ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til 
at diskutere løsningsmuligheder 

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt historiske, sociale, 
økonomiske og politiske forhold 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning, der gør 
eleverne i stand til at forstå og forholde sig til jordens 
opbygning og udvikling samt pladetektoniske forhold 
der influere på ressource-, produktions- og levevilkår 
forskellige steder på kloden 

Jordklodens dynamiske udvikling og dens indflydelse på 
menneskers levevilkår globalt, regionalt og lokalt 

planlægge og gennemføre undervisning, der gør 
eleverne i stand til at forstå og forholde sig til vejr og 
vejrfænomener og ændringer i klimatiske forhold og 
deres betydning for menneskers ændrede levevilkår 
globalt, regionalt og lokalt 

Jorden og dens klima i et bæredygtigt perspektiv, 
globalt, regional og lokalt 

planlægge og gennemføre undervisning der inddrager 
begrundet brug af ekskursioner og feltarbejde samt 
forskellige geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige 
mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, modeller, 
statistik, film, skriftlige kilder satellitbilleder og GPS. 

geografiske metoder i undervisningen 

planlægge og gennemføre undervisning, der sætter 
eleverne i stand til at forstå årsager til og konsekvenser 
af globalisering, herunder inddragelse af elevernes roller 
som verdensborgere 

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, 
levevilkår og relationer mellem verdens stater og 
folkeslag 

Modulets relation til praksis 
Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår 
undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser. 
Eksempelvis kan indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, 
hvor elever besøger Campus Carlsberg, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte 
undervisningsforløb. 
Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet gennemføres på de studerendes praktikskoler. 
Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere. 

Arbejdsformer i modulet 
Der arbejdes med varierede, relevante arbejdsformer herunder praksistilknytning, projekter, vejledning, 
gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftlighed, mundtlighed, selvstudie, forberedelse, underviseroplæg, oplæg fra de 
studerende, diskussion, opgaver, studieprodukter, øvelser, uderumsundervisning, ekskursioner, feltarbejde etc. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning og vejledning. 

Kategori 2 121 Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. 
Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne. 
Praksissamarbejde 
Projekt og gruppearbejde. 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen. 
Selvstændige studieaktiviteter. 
Studiegrupper. 
Litteratursøgning. 

Kategori 4 5 Debatarrangementer. 
Egen opsamling på gruppearbejde. 
Fælles timer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 108 af 608 

Godkendelse af nedenstående 2 studieprodukter samt deltagelse i 2 uderumsundervisningsforløb. Produkterne 
udarbejdes individuelt eller i grupper på 2– 4 studerende. 
De endelige studieproduktbeskrivelser leveres af modulets underviser eventuelt i samarbejde med modulets 
studerende. 
37,5 timer bruges på studieprodukt 1 og 37,5 timer bruges på studieprodukt 2 
 
Studieprodukt 1: 
Et større skriftligt produkt (10 – 15 normalsider). Produktet skal indeholde A) en geografifaglig redegørelse, B) et 
selvstændigt udarbejdet geografisk produkt, samt C) didaktiske refleksioner herunder en undervisningsplan 
indeholdende mål, metoder, materialer, evalueringsværktøjer etc. 
Produktet skal omhandle ”En verden i forandring” og tage udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det 
globale plan til et regionalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og 
problemstillinger, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i regionale og globale forhold, og hvor menneskets 
samspil med naturen både i et økologisk og et økonomisk perspektiv, er i centrum. 
Produktet skal demonstrere, at den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, hvor 
eleverne udvikler handlekompetence i forhold til væsentlige økonomiske og miljømæssige problemfelter i en 
globaliseret verden. Desuden skal produktet demonstrere den studerendes evne til at anvende fagets mange 
repræsentationsformer i egen undervisningen med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og IT. 
Et selvstændigt fremstillet geografisk produkt kan eksempelvis være kort, tabeller, grafer, figurer, fotos, modeller, 
praktisk arbejde. 
 
Studieprodukt 2: 
Ekskursionsrapport (10-15 normalsider). Rapporten skal indeholde A) en geografifaglig beskrivelse af 2-3 lokaliteter 
herunder kortlægning samt B) didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan indeholdende mål, metoder, 
materialer og ekskursionsdidaktik. Ekskursionsrapporten skal omhandle ”En verden i forandring”. 
Produktet skal demonstrere kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der er 
tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus på anvendelse af praktisk arbejde. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemålene i undervisningsfaget geografi. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget geografi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 2: Geografi - den nære omverden (73701-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget geografi findes i nærværende studieordning afsnit 16 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler: 
Geografi – den nære omverden tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det lokale plan i nærmiljøet til 
nationalt niveau, Danmark. Genstandsfeltet, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i danske forhold, 
indeholder såvel natur- som kulturgeografiske discipliner, men også problemstillinger hvori disse discipliner spiller 
sammen samt konsekvenserne af dette samspil. Fundamentalt for flere at nedenstående faglige fokus ligger 
begreberne levevilkår, rumlighed, udbredelsesmønstre, omverdensforståelse samt menneskets samspil med natur 
som det ofte kommer til udtryk gennem modsætninger mellem økologiske og økonomiske interesser. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Fagfagligt fokus for modulet: 
Det fagfaglige indhold har særligt fokus på naturgivne og menneskeskabte årsager til forandringer af levevilkårene i 
Danmark. Der arbejdes med følgende systematiske del af geografien: 
- Principper for udarbejdelse af kort, samt forskellige korttypers anvendelse 
- Landskabsdannelse  
- Jordbundsforhold  
- Hydrologi  
- Vejr og klima  
- Det danske kulturlandskabs udvikling 
- Den befolkningsmæssige udvikling i Danmark og dens sammenhæng med samfundets generelle udvikling 
- Danmarks erhvervsfordeling  
- Fysisk planlægning 
- Danmarks udvikling i et regionalt og globalt perspektiv  
 
Fagdidaktisk fokus for modulet 
Den studerende skal være i stand til at: 
Planlægge, gennemføre og evaluere kompetenceudviklende geografiundervisning, der er tilpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige niveau. Med udgangspunkt i en undrende og kritisk tilgang til geografiske problemstillinger, skal 
den studerende kunne anvende fagets metoder, såvel monofagligt som i et tværfagligt samarbejde. Fagdidaktik indgår 
i alle aspekter af arbejdet med de geografiske emneområder samt optræder som selvstændigt studieobjekt. 
Forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder indgår både som referencer og som analyseobjekt i forbindelse med såvel 
faglig teori som planlægning af undervisningsforløb. 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler fagfaglige og 
fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Undervisningsfagets 
videngrundlag i modulet Geografi - den nære omverden, skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og 
teoretisk viden.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi 
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, evaluere 

og udvikle differentieret undervisning i geografi.  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige og 

samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre fag   
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret geografiundervisning med 

geografifaglige begreber  
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Kompetenceområde 1: 

tilrettelægge undervisningssituationer, der udvikler 
elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og vælge 
relevante undersøgelsesmetoder, samt designe, 
gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi 

naturfaglige og geografiske undersøgelsesmetoder og 
didaktisk viden om betydningen af elevers egne 
undersøgelser i undervisningen 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre geografiundervisning, der bl.a. 
fremmer elevernes udvikling af naturfaglige 
kompetencer og er afpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige progression 

natur- og geografifaglige kompetencer, herunder 
undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og 
kommunikationskompetence samt elevers faglige og 
udviklingsmæssige progression   

anvende forskellige undervisningsressourcer geografifaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede 
læremidler, science centre, uderum, 
erhvervsvirksomheder, museer og it 

Kompetenceområde 2: 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig og 
samfundsvidenskabelig forskning i geografi-undervisning. 

nyere forskning inden for natur- og samfundsvidenskab.  

planlægge og gennemføre geografiundervisning 
vedrørende faglige diskussioner af politiske og 
økonomiske interessekonflikter 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge og gennemføre geografiundervisning med 
historiske og filosofiske aspekter af naturvidenskaben 

hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets 
historie og filosofi, og hvordan natur- og 
samfundsvidenskabelig viden diskuteres og udvikles 

Kompetenceområde 3: 

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der 
omhandler stofkredsløb og menneskelig udledning af 
stoffer til det omgivende miljø 

stofkredsløb og den enkeltes og samfundets udledning af 
stoffer til det omgivende miljø  

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning, der 
omhandler teknologiens betydning for menneskers 
sundhed og levevilkår 

teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår  

Kompetenceområde 4: 

planlægge og gennemføre undervisning, der gør eleverne 
i stand til forstå årsager til demografiske-, bymæssige- og 
erhvervsmæssige mønstre samt en forståelse af ulighed i 
levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt historiske, sociale, 
økonomiske og politiske forhold 

planlægge og gennemføre undervisning, der forklarer 
landskabers dannelse, råstoffer og levevilkår der knytter 
sig dertil, samt de forskellige interessemodsætninger i 
forbindelse med arealanvendelser og de natursyn som 
det er udtryk for 

naturgrundlag og levevilkår 

planlægge og gennemføre undervisning der inddrager 
begrundet brug af ekskursioner og feltarbejde samt 
forskellige geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige 
mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, modeller, 
statistik, film, skriftlige kilder satellitbilleder og GPS. 

geografiske metoder i undervisningen 

inddrage elevernes egne oplevelser, målinger, 
iagttagelser og fortolkninger i geografi-undervisningen, 
og gør dem i stand til at forstå, argumentere, 
perspektivere og kommunikere disse. 

elevers egne oplevelser og undersøgelser i 
undervisningen 

Modulets relation til praksis 
Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår 
undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser. 
Eksempelvis kan indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, 
hvor elever besøger Campus Carlsberg, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte 
undervisningsforløb. 
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Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet gennemføres på de studerendes praktikskoler. 
Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere. 

Arbejdsformer i modulet 
Der arbejdes med varierede, relevante arbejdsformer herunder praksistilknytning, projekter, vejledning, 
gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftlighed, mundtlighed, selvstudie, forberedelse, underviseroplæg, oplæg fra de 
studerende, diskussion, opgaver, studieprodukter, øvelser, uderumsundervisning, ekskursioner, feltarbejde etc. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning og vejledning. 

Kategori 2 121 Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. 
Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne. 
Praksissamarbejde. 
Projekt og gruppearbejde. 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen. 
Selvstændige studieaktiviteter. 
Studiegrupper. 
Litteratursøgning. 

Kategori 4 5 Debatarrangementer. 
Egen opsamling på gruppearbejde. 
Fælles timer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af nedenstående 2 studieprodukter samt deltagelse i 2 uderumsundervisningsforløb. Produkterne 
udarbejdes individuelt eller i grupper på 2– 4 studerende. 
De endelige studieproduktbeskrivelser leveres af modulets underviser eventuelt i samarbejde med modulets 
studerende. 
37,5 timer bruges på studieprodukt 1 og 37,5 timer bruges på studieprodukt 2 
 
Studieprodukt 1: 
Et større skriftligt produkt (10 – 15 normalsider). Produktet skal indeholde A) en geografifaglig redegørelse, B) et 
selvstændigt udarbejdet geografisk produkt, samt C) didaktiske refleksioner herunder en undervisningsplan 
indeholdende mål, metoder, materialer, evalueringsværktøjer etc. 
Produktet skal omhandle ”Den nære omverden”, som tager udgangspunkt i geografiske forhold på en skala fra det 
lokale plan i nærmiljøet til nationalt niveau, Danmark. Centralt står begreberne levevilkår, rumlige 
udbredelsesmønstre, omverdensforståelse samt menneskets samspil med natur, som det ofte kommer til udtryk 
gennem modsætninger mellem økologiske og økonomiske interesser. 
Produktet skal demonstrere kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der er 
tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus på anvendelse af praktisk arbejde og 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder i undervisningen.  
Et selvstændigt fremstillet geografisk produkt kan eksempelvis være kort, tabeller, grafer, figurer, fotos, modeller, 
praktisk arbejde. 
 
Studieprodukt 2: 
Ekskursionsrapport (10-15 normalsider). Rapporten skal indeholde A) en geografifaglig beskrivelse af 2-3 lokaliteter 
herunder kortlægning samt B) didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan indeholdende mål, metoder, 
materialer og ekskursionsdidaktik. Ekskursionsrapporten skal omhandle ”Den nære omverden”. 
Produktet skal demonstrere kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der er 
tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus på anvendelse af praktisk arbejde og 
naturvidenskabelige arbejdsmetoder i undervisningen. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemålene i undervisningsfaget geografi. 
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Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget geografi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget geografi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden (73703-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget geografi findes i nærværende studieordning afsnit 16 

Modultype, -omfang og – sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, sekundært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler: 
Modulet tager afsæt i arbejdet med relevante cases og problemstillinger, der relaterer sig til faget geografi. I modulet 
arbejdes der bl.a. med emnerne: globalisering, sammenhængsforståelse, rumlighed, dannelse, verdensborgerskab - at 
forstå sig selv som studerende i en global verden (herunder hvordan studerende kan få elever til at forstå sig selv som 
elever i en globaliseret verden), aktualitet, autencitet, kildekritik og forskellige metoder, der anvendes i geografi; 
eksempelvis statistisk materiale og kort, herunder GIS. 
 
Fagdidaktisk fokus for modulet: 
At den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning, hvor eleverne udvikler 
omverdensforståelse og en indsigt i hvordan globaliseringen påvirker forskellige menneskers levevis og relationer til 
hinanden. Fagdidaktik indgår i alle aspekter af arbejdet med de relevante cases. Den studerende skal kunne anvende 
fagets repræsentationsformer i egen undervisningen, og den studerende skal kunne knytte fagets 
repræsentationsformer til udvalgte cases, således at cases bliver en integreret del af deres undervisning i faget 
geografi. Desuden skal de studerende kunne tilrettelægge geografiundervisning hvor forskellige elevgrupper 
tilgodeses og hvor hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse udvikles. 
Ekskursioner og brugen af andre læringsmiljøer end klasseværelset indgår som en væsentlig del af mog inddrages, når 
det er relevant i forbindelse med arbejdet med de forskellige cases og med geografifagets muligheder for tværfaglige 
samarbejder. 
Derudover planlægges så vidt muligt en studietur med holdet, som central geografisk metode, hvor forskellige 
geografiske problemstillinger og aktualiteten sættes i spil, og hvor relevante problemstillinger behandles i relation til 
tid og rum. Hvis studieturen gennemføres, er der mulighed for en reparationsopgave for de studerende der er 
forhindrede i at deltage.  

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler 
fagfaglige og fagdidaktiske tematikker inden for geografiundervisningen for skolens ældste elever. Modulets 
videngrundlag skabes gennem en integration af erfaringsbaseret og teoretisk viden. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagdidaktiske perspektiver i geografi 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi 
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning i geografi 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver 
og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre 
fag 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og 
kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere 
fagsprogsudviklende undervisning 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
geografifaget 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning med historiske og filosofiske 
aspekter af naturvidenskaben 

hovedtræk af naturvidenskabernes og geografifagets 
historie og filosofi 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi 
fremstår alment dannende 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
geografiundervisningen 

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence 
i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske 
og økonomiske interessekonflikter 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og 
samfundsfaglige forklaringer og analyser 

geografididaktikkens tværfaglige identitet, forståelse af 
levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige 
forklaringer 

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i 
geografiundervisningen 

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi 

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre 
vha. forskellige korttyper 

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper 
som GIS-kort, satellitbilleder og GPS 

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, 
der kan give eleverne overblik over og forståelse for 
ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og 
politiske forhold 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og 
konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af 
elevernes roller som verdensborgere 

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, 
levevilkår og relationer mellem verdens stater og 
folkeslag 

Modulets relation til praksis 
Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår 
undervisning, der er relevant for folkeskolens udskolingsklasser. 
Eksempelvis kan indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende projektforløb, 
hvor elever besøger Campus Carlsberg, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver tilrettelagte 
undervisningsforløb. 
Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet gennemføres på de studerendes praktikskoler. 
Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere. 
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Arbejdsformer i modulet 
Der arbejdes med varierede, relevante arbejdsformer herunder praksistilknytning, projekter, vejledning, 
gruppearbejde, individuelt arbejde, skriftlighed, mundtlighed, selvstudie, forberedelse, underviseroplæg, oplæg fra de 
studerende, diskussion, opgaver, studieprodukter, øvelser, uderumsundervisning, ekskursioner, feltgeografi, studietur 
etc. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning og vejledning. 

Kategori 2 121 Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af underviser. 
Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne. 
Praksissamarbejde. 
Projekt og gruppearbejde. 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen. 
Selvstændige studieaktiviteter. 
Studiegrupper. 
Litteratursøgning. 

Kategori 4 5 Debatarrangementer. 
Egen opsamling på gruppearbejde. 
Fælles timer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af nedenstående 2 studieprodukter samt deltagelse i 2 uderumsundervisningsforløb. Produkterne 
udarbejdes individuelt eller i grupper på 2– 4 studerende. 
De endelige studieproduktbeskrivelser leveres af modulets underviser eventuelt i samarbejde med modulets 
studerende. 
37,5 timer bruges på studieprodukt 1 og 37,5 timer bruges på studieprodukt 2 
 
Studieprodukt 1: 
Et større skriftligt produkt (10 – 15 normalsider). Individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. Produktet skal 
indeholde A) en geografifaglig redegørelse, B) et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt, samt C) didaktiske 
refleksioner herunder en undervisningsplan, der indeholder mål, metoder, materialer, evalueringsværktøjer etc. 
Produktet skal omhandle ”Omverdensforståelse belyst gennem en konkret case.”  
Et selvstændigt fremstillet geografisk produkt kan eksempelvis være kort, tabeller, grafer, figurer, fotos, modeller, 
eksempler på praktisk arbejde. 
 
Studieprodukt 2: 
1 mundtlig præsentation af en geografifaglig problemstilling eller case og de didaktiske refleksioner, der knytter sig til 
brugen af den valgte case. Individuelt eller i grupper på 2-4 studerende. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen (se afsnit om 
Modulplan i studieordningen). 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemålene i undervisningsfaget geografi. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget geografi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget georafi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget historie 

MODUL 1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie (73710-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget historie findes i nærværende studieordning afsnit 17 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor har vi historie i skolen? Hvad bruger vi historie til – som 
samfund og som individer? Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed og historiebrug i 
undervisningen? 
Med afsæt i emner eller temaer fra dansk historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan, indgår arbejdet 
med begreber om historiebrug og historiekultur. De studerende arbejder her blandt andet med, hvordan historiske 
begivenheder formidles og bruges i relation til skabelsen af kollektive og individuelle identiteter, samt hvordan 
historie kan fortolkes forskelligt ud fra lokale, nationale og globale perspektiver. 
Med henblik på at udvikle de studerendes fagsyn og forståelse af historie som dannelsesfag introducerer modulet til 
grundlæggende fagdidaktiske begreber og diskussioner, herunder teorier om og empiriske undersøgelser af børns 
historiebevidsthed og brug af historie. 

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r)/tema(er)  

- Teorier om og empiriske undersøgelser af historiebrug og historiekultur, herunder forskellige perioders 

historiebrug og historiekultur 

- Teorier om og empiriske undersøgelser af udvikling og brug af historiebevidsthed 

- Begreber om og eksempler på forskellige historiske formidlingsformer. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed  
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 

elevernes varierede læringsforudsætninger 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og 

identitetsskabende betydning 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler 

historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og 

samtid. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde historieundervisning med referencer til 

historiedidaktiske og historiefaglige begreber og 

positioner 

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag 

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes 

historiebevidsthed og historiebrug 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers 

historiebevidsthed og historiebrug 

inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, 

erindringspolitik og historiebrug fra fortid og nutid i 

historieundervisningen 

historiekultur og historiebrug i forskellige former for 

erindringsfællesskaber 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende varierede former for historieformidling i 

historieundervisningen 

forskellige former for mediering af historie i et 

historiebrugsperspektiv 

planlægge, gennemføre og evaluere 

historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers 

historiebevidsthed 

teorier om historiebevidsthed 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige 

identitetsbærende erindringsfællesskaber i 

historieundervisningen 

samspil mellem historie, identitet og kulturer 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 

indhold fra dansk historie med henblik på 

historieundervisning i nationale og lokale 

styredokumenter 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og 

emner fra dansk historie med relevans for 

historieundervisning i folkeskolen 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 

med perspektivskifte i synet på begivenheder, 

sammenhænge og udviklingsforløb 

lokale, nationale, globale sammenhænge og 

perspektiver på historie 

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske 

begivenheder og forløb 

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet 

og religiøsitet 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver den studerende færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere historieundervisning, som 
inddrager og udvikler elevers historiebevidsthed og historiebrug. Praksisrelationen understøttes bl.a. af, at de 
studerende gennemfører en empirisk undersøgelse af elevers historiebevidsthed og historiebrug. På baggrund af 
undersøgelsens fund udarbejder de studerende forslag til, hvordan man kan arbejde videre med at kvalificere de 
undersøgte elevers historiebevidsthed. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 timer/65 
lektioner 

 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende, 
plenumdiskussioner, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning 
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring. Ekskursioner. 

Kategori 2 121 
75 at til 

studieprodukter 
fordelt således: 
produkt 1: 35 at 
produkt 2: 40 at 

Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver og 
tekstlæsning, studiegruppearbejde  i forhold til modulets spørgsmål herunder 
forberedelse af undersvining af medstuderende og udarbejdelse af 
studieprodukter. Forberedelse af Betingelser for godkendelse af modulet. 
For modul 1 gælder særligt: Analyse af historieformidling og historiebrug i det 
offentlige rum samt empirisk undersøgelse af elevers brug af historie. 
Til modulet hører to studieprodukter: 
- en selvvagt analyse af historieformidling med afsæt i Danmarks historie i 

et historiebrugsperspektiv. 35 at. 
- En emprisk undersøgelse af elevers brug af historie udarbejdet i grupper. 

40 at 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og tekstlæsning, samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. Læsning af selvvalgt Danmarks 
historie, som godkendes af underviseren. 

Kategori 4 5 Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser. Selvstændig 
udforskning af historie, historieformidling og historiebrug, herunder historiske 
film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
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Modulet godkendes på baggrund af godkendelse af følgende produkter: 

- Et skriftligt produkt og en mundtlig fremlæggelse om historiebrug.  
Det skriftlige produkt skal indeholde en analyse og diskussion af dansk historiebrug i fortid og nutid. Analysen 
og diskussionen bygger på teori om historiebrug og skal tage udgangspunkt i et konkret eksempel på 
historiebrug, fx en tv-udsendelse, film, elektronisk medie, roman, novelle, kunstværk, historiefremstilling, 
musikstykke, museumsudstilling, et materielt eller immaterielt erindringssted. Produktets problemstilling skal 
godkendes, før de studerende foretager analyse og konklusion.  
Den mundtlige fremlæggelse skal indeholde en didaktisering knyttet til det skriftlige produkts analyse og til 
kompetenceområdet historiebrug i Fælles Mål for historie.  
Skriftligt produkt: 1 pers. 4 sider, 2 pers. 6 sider, 3 pers. 8 sider, 4 pers. 10 sider.  
Mundtlig fremlæggelse: Ca. 20 minutter. 
Produktet udarbejdes i grupper på 2 – 4 studerende. 
En empirisk undersøgelse af elevers historieforståelse. Opgaven består af to dele: Skriftligt 
undersøgelsesdesign samt mundtlig fremlæggelse. 
Der udarbejdes et skriftligt undersøgelsesdesign, som har til hensigt at undersøge elevers og evt. en lærers 
forståelse af historie. Undersøgelsesdesignet bygger på teori og empiri om elevers forståelse af historie samt 
viden om undersøgelsesmetoder, fx observation eller interview. I undersøgelsesdesignet skal den studerende 
endvidere opstille tegn på forståelse af historie, som kan undersøges empirisk ved hjælp af den valgte 
metode. Undersøgelsesdesignet afleveres til godkendelse inden undersøgelsen gennemføres. 
Den mundtlige fremlæggelse skal indeholde en analyse og konklusion på undersøgelsen, og der skal 
endvidere gives forslag til, hvordan man i en undervisning kunne arbejde videre med at kvalificere elevernes 
forståelse af historie 
Skriftligt undersøgelsesdesign: 3-5 normalsider 
Mundtligt fremlæggelse ca. 20 minutter eller skriftlig opgave: 3-5 normalsider 
Produktet udarbejdes i grupper på 2 – 4 studerende. 

 

"En empirisk undersøgelse af elevers historieforståelse. Opgaven består af to dele: Skriftligt 
undersøgelsesdesign samt mundtlig fremlæggelse. 
Der udarbejdes et skriftligt undersøgelsesdesign, som har til hensigt at undersøge elevers og evt. 
en lærers forståelse af historie. Undersøgelsesdesignet bygger på teori og empiri om elevers 
forståelse af historie samt viden om undersøgelsesmetoder, fx observation eller interview. I 
undersøgelsesdesignet skal den studerende endvidere opstille tegn på forståelse af historie, som 
kan undersøges empirisk ved hjælp af den valgte metode. Undersøgelsesdesignet afleveres til 
godkendelse inden undersøgelsen gennemføres. 
Den mundtlige fremlæggelse skal indeholde en analyse og konklusion på undersøgelsen, og der 
skal endvidere gives forslag til, hvordan man i en undervisning kunne arbejde videre med at 
kvalificere elevernes forståelse af historie." 
 

Produkterne skal opfylde følgende objektive kriterier: 

- Produkterne honorerer krav til indhold og form 

- Produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 

- Produkterne honorerer krav til redelighed. 

 

Herudover vil der være mulighed for, at en af undervisningsgangene anvendes til individuelle samtaler/vejledning 
sideløbende med holdundervisningen. Der vil i givet fald være mødepligt denne gang. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
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Det anbefales at historiemodul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3. 
 

MODUL 2: Historieundervisning, læring – og verdens historie (73711-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget historie findes i nærværende studieordning afsnit 17 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål og vælger 
indhold? Hvilke undervisningsformer er mest effektive i hvilken sammenhæng? Hvordan vælger man velegnede 
læremidler? Og hvordan evalueres elevernes læring? 
Modulet tager afsæt i historiefagligt indhold inden for emner/temaer fra europæisk og verdens historie, som er 
relevante i forhold til folkeskolens læreplan.  De studerende får her lejlighed til at anvende forskellige 
historievidenskabelige perspektiver i udvælgelsen og bearbejdningen af historiefagligt indhold til historieundervisning. 
I samspil med de valgte emner/temaer arbejdes med undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler 
historieforståelsen hos elever med forskellige forudsætninger. Modulet sigter på, at den studerende begrundet skal 
kunne anvende principper for stofudvælgelse og målformulering i historiefaget, forskellige arbejdsformer med særlig 
relevans for historiefaget, samt gennemføre analyser og didaktisering af læremidler. Endvidere skal den studerende 
kunne vælge og gennemføre forskellige former for evaluering af elevers læring i historie. 

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer 

- Læreplaner og andre styredokumenter relateret til historiefaget 

- Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie, herunder børns og unges forståelser af tid og rum 

- Forskningsbaseret viden om arbejds- og evalueringsformer, der er særlig anvendelige i historieundervisningen  

- Forskningsbaserede modeller til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 

elevernes varierede læringsforudsætninger 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler 

historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og 

samtid. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde historieundervisning med reference til 
historiedidaktiske og historiefaglige begreber og 
positioner 

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag 

planlægge og gennemføre og evaluere 
historieundervisning med afsæt i gældende 
styredokumenter 

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen 

planlægge og gennemføre handlingsrettede analyser og 
evalueringer af elevers differentierede 
læringsforudsætninger og læreprocesser i historie 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers læring 
i historie 

anvende forskellige former for læremidler i historie varierede didaktiserede og ikke didaktiserede 
læremidler, herunder billed- og filmanalyse 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et samspil 
mellem historiefaglige indholdsområder og elevers 
forskellige læringsforudsætninger 

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i 
historiefaget 

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem 
udformning af differentierede undervisningsopgaver 

faglig læsning og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra europæisk og verdens historie med henblik 
på historieundervisning i nationale og lokale 
styredokumenter 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner 
fra europæisk og verdens historie med relevans for 
historieundervisning i folkeskolen 

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske, 
økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske 
perspektiver 

historievidenskabelige perspektiver 

Modulets relation til praksis 
Modulet beskæftiger sig med at tilrettelægge og evaluere historieundervisning. De studerende arbejder med at 
udforme henholdsvis en årsplan og et undervisningsforløb for et selvvalgt klassetrin. Her skal valg af indhold og 
arbejdsformer bl.a. begrundes med afsæt i, at undervisningen skal tilgodese heterogene elevgruppers varierede 
læringsforudsætninger, livsverden og samtid herunder en særlig opmærksomhed på henholdsvis læringsrummet og 
på sproget og på læringsrummets og sprogets betydning for undervisning mhp. elevernes læring i historie. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 timer/65 
lektioner 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende, 
plenumdiskussioner, gruppeøvelser med eksempelvis FFMs 
kompetenceområder og målstyret undervisning, fremlæggelser med respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring. 
Ekskursioner. 

Kategori 2 121 timer 
75 at til 
studieprodukter 
Fordelt således: 
Produkt 1: 35 at 
Produkt 2: 40 at  

Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver og 
tekstlæsning, projektarbejde i forhold til moduets spørgsmål herunder 
forberedelse af undervisning af medstuderende og udarbejdelse af 
studieprodukter. Forberedelse af Betingelser for godkendelse af modulet. 
For modul 2 gælder særligt:  Historisk overblik og sammenhængsforståelse fx 
i form af rammeværk, udarbejdelse af undervisningsmateriale og årsplan. 
Indsamling af empirisk materiale i relation til analyse af elevers læring i 
historie. 
Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med de 
obligatoriske studieprodukter heraf ca. 35 timer på 1. studieprodukt inkl. 
forberedelse af mundtlig fremlæggelse, ca. 40 timer på 2. studieprodukt. 

Kategori 3 100 timer Individuelt arbejde herunder 
- individuel forberedelse og tekstlæsning   
- læsning af selvvalgt Europa- eller Verdenshistorie, som godkendes af 

underviseren 
- samt evaluering af egen læring og deltagelse 

Kategori 4 5 timer Skolebesøg – gruppevis og/eller på hold med eller uden underviser. 
Selvstændig udforskning af historie, historieformidling og historiebrug, 
herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale 
historiske ressourcer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes på baggrund af godkendelse af følgende produkter: 

- En mundtlig formidling af en årsplan i historie for en selvvalgt klasse.  
Der afleveres skriftligt et skema med egne valg af kategorier og med planlægning for en årgang i skolen for et 
selvvalgt klassetrin. Valgene i denne årsplan præsenteres og begrundes i en mundtligt fremlæggelse på ca. 20 
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min. Årsplanen skal leve op til Fælles Mål for det valgte klassetrin, og den skal begrundes mundtligt ved hjælp 
af relevant fagdidaktisk empiri og teori. 
Planen udarbejdes og fremlægges i grupper på 2 – 4 studerende 

- Et undervisningsforløb begrundet i en skriftlig opgave  
I den skriftlige opgave skal undervisningsforløbet begrundes ved hjælp af relevant fagdidaktisk empiri og 
teori. Undervisningsforløbet skal tage afsæt i verdenshistorie og dække minimum 4 uger. Der skal arbejdes 
med færdigheds- og vidensområder fra alle tre kompetenceområder i forløbet. 
Skriftligt produkt: 1 pers. 4 sider, 2 pers. 6 sider, 3 pers. 8 sider, 4 pers. 10 sider. Selve undervisningsplanen 
vedlægges som bilag og tæller ikke med i sidetal. 
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende 
 

Krav til studieprodukternes form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet i bilag til modulplanen.  
Studieprodukterne skal opfylde følgende objektive kriterier:  
- produkterne honorerer krav til indhold og form, 
- produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen, 
- produkterne honorerer krav til redelighed. 
 
Herudover vil der være mulighed for, at en af undervisningsgangene anvendes til individuelle samtaler/vejledning 
sideløbende med holdundervisningen. Der vil i givet fald være mødepligt denne gang. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det anbefales, at historiemodul 2 læses som det andet af 3 basismoduler i historie. 
 

MODUL 3: Fortolkning og formidling i historie (73713-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget historie findes i nærværende studieordning afsnit 17 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan skabes historisk viden, og hvordan formidles historisk viden i 
forskellige formidlingsformer? Hvordan kan man udvikle elevernes kompetencer til at analysere og skabe historiske 
fortolkninger og fortællinger? Hvordan laves en læremiddelanalyse? Hvordan didaktiseres ikke-didaktiserede 
læremidler? 
De studerende arbejder med at gøre deres egne erfaringer med at skabe historisk viden gennem en undersøgelse af 
en historiefaglig problemstilling, hvor de gør brug af begreber og metoder fra videnskabsfaget historie. 
De studerende udvikler eget undervisningsmateriale/-metoder på baggrund af viden om innovativ og problemløsende 
undervisning og med anvendelse af IT. 

Modulets videngrundlag 

• Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r) og tema(er) 

• Historiografi, videnskabsteori og kildekritisk metode i videnskabsfaget historie 

• Fagdidaktisk teori om børns forståelse af tid og kronologi 

• Pædagogisk teori om innovativ og om problemorienteret undervisning 

• Forskningsbaseret viden om læremiddelanalyse 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 
Kompetenceområde 4: Kildearbejde, fortolkning og formidling 
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Kompetencemål, som indgår i modulet: 
Den studerende kan: 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 
elevers varierede læringsforudsætninger 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt 
formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, 
livsverden og samtid 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sætter eleverne i stand til 
at indkredse problemstillinger, analysere kilder og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og 
fortællinger. 
 

Færdighedsmål: den studerende kan Vidensmål: den studerende har viden om 

anvende forskellige former for læremidler i 
historieundervisningen, 

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede 
læremidler 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget, der udvikler elevernes handlekompetence til at 
møde fremtidige muligheder og udfordringer, 

problemorienteret historieundervisning, 

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige 
perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen, 

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og 
samspil mellem aktører og strukturer 

vurderer årsagersforklaringer ved at anlægge politiske, 
økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske 
perspektiver 

historievidenskabelige perspektiver 

inddrage historiske eksempler på menneskers 
kreativitet i mødet med forskellige former for 
samfundsudfordringer med henblik på at udvikle 
elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi, 

innovation i et historisk perspektiv 

analyserer historiske fremstillinger med henblik på at 
udpege forskellige fortolkningsrammer og 
forklaringstyper, 

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af 
historisk viden, 

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i 
historieundervisning, 

historievidenskabelige metoder, 

inddrage IT og digitale medier i historieundervisning til 
styrkelse af historisk erkendelse og formidling, 

IT og digitale medier i erkendelse og formidling, 

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at 
analysere historiske fortællinger og fremstillinger i 
forskellige udtryksformer og 

narrativitet i konstruktion og formidling af historie og 

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe 
historiske fortolkninger og fortællinger. 

forskellige historiske fremstillingsformer.  

Modulets relation til praksis 
Modulet beskæftiger sig bl.a. med at undersøge fagdidaktiske problemstillinger og udforme konkrete 
praksisanbefalinger. Modulet arbejder med fokus på understøttelse af elevers oplevelse af sig selv som historieskabte 
og historieskabende samt omsætning af historiebrugsdidaktik til konkrete undervisningsaktiviteter. Der inddrages 
løbende cases, undersøgelser og anden empiri vedr. undervisning i praksis. 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 timer 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende, 
plenumdiskussioner, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning 
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring. Ekskursioner. 

Kategori 2 121 
75 at til 

studieprodukter 
fordelt således 

Produkt 1: 40 at 
Produkt 2: 35 at 

 

Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver, og 
tekstlæsning, Projektarbejde og udarbejdelse af studieprodukter. 
Forberedelse af Betingelser for godkendelse af modulet. 
For modul 3 gælder særligt:  
Selvstændigt projektarbejde som består af en undersøgelse af en 
historiefaglig problemstilling efter eget valg i grupper på 2-4 studerende med 
henblik på at udvikle undervisningsmetoder til netop denne faglige 
problemstilling. 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og tekstlæsning samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. Individuel sammentænkning af 
modulet med andre undervisningsfags- og PL-moduler 

Kategori 4 
 

5 Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser. 
Selvstændig udforskning af historie, historieformidling og historiebrug, 
herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale 
historiske ressourcer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes på baggrund af godkendelse af projektarbejde med følgende elementer: 
- Skriftlig besvarelse af en selvvalgt historiefaglig problemstilling 

Der skal udarbejdes og besvares en selvvalgt historiefaglig problemformulering med fokus på historiske 
sammenhænge. Der gøres brug af begreber og metoder fra videnskabsfaget historie. Besvarelsen skal ske med 
brug af forskningsbaseret litteratur og inddragelse af kilder. Vurderingskriterier: De studerende demonstrerer at 
kunne analysere historiske sammenhænge, at kunne vurdere historiske fortolkninger og at kunne opstille egne 
historiske synteser. 
Skriftligt produkt: 1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12 sider, eksklusiv litteraturliste og 
eventuelle bilag 
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende 

- Mundtlig gruppefremlæggelse af en selvvalgt fagdidaktisk problemstilling med afsæt i den historiefaglige 
problemstilling.  
De studerende udarbejder, diskuterer og besvarer en for undervisningsfaget historie relevant fagdidaktisk 
problemstilling med tydelig relation til den selvvalgte historiefaglige problemstilling. Der gøres i den forbindelse 
brug af relevant fagdidaktisk teori. 
Mundtlig fremlæggelse på ca. 30 minutter. 
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende 
 

Produkterne skal opfylde følgende objektive kriterier: 

- Produkterne honorerer krav til indhold og form 

- Produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 

- Produkterne honorerer krav til redelighed. 

 

Herudover vil der være mulighed for, at en af undervisningsgangene anvendes til individuelle samtaler/vejledning 
sideløbende med holdundervisningen. Der vil i givet fald være mødepligt denne gang. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
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Det anbefales at historiemodul 3 læses som det afsluttende basismodul, dvs. efter modul 1 og 2. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget håndværk og design 

MODUL 1: Håndværk, læring og design (73730-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget håndværk og design findes i nærværende studieordning afsnit 18 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul opnår den studerende grundlæggende håndværksmæssige færdigheder, viden og kompetencer 
igennem arbejdet med forskellige materialer og designprocesser, hvor der er fokus på idéudvikling, personligt udtryk, 
fagterminologi og kommunikation. Materialers anvendelse og beskaffenhed indgår som grundlag for de 
håndværksmæssige teknologier, som den studerende tilegner sig. Gennem materielt og kropsligt funderede 
læreprocesser får den studerende erfaringer med håndværksmæssige teknologier og funktionsanalyse, materialer, 
formsproglige virkemidler og viden om form, farve og komposition. Designprocesser anvendes i forbindelse med 
udvikling af produkter til krop og rum, og udgangspunkt for fremstillingen findes i den nære materielle kultur. 
Designprocesser dokumenteres løbende, og der arbejdes med forskellige former for præsentation, iscenesættelse, 
formidling og evaluering af både proces og produkt. 
Modulets indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. Den 
studerende opnår kompetencer i kreative, æstetiske læreprocesser og de særlige vilkår, som gør sig gældende for 
undervisning i et værkstedslokale, vægtes i form af klasseledelse og anvendelse af undervisningsdifferentiering 

Modulets videngrundlag: 
Bygger på teori indenfor forskning omkring 

- tavs viden og kropslig erfaringsdannelse 
- designteori og udtryksmæssige virkemidler, 
- kreativitet og æstetiske læreprocesser 
- international forskning i beslægtede fag 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 1 og 4. 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet: 
Der er særligt fokus på mål vedr. håndværks- og udtryksmæssige færdigheder relateret til materialekendskab. Det 
håndværksmæssige arbejde relateres til designprocesser, materiel kultur og fagdidaktik. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende håndværksmæssige færdigheder og 
erfaringer i mesterlærestøttede processer med 
elever 

tavs viden og kropslig erfaringsdannelse  

anvende fagsprog knyttet til faget. om faglig terminologi 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at 
formidle differentieret i forhold til mål og 
elevgruppe 

håndværksmæssige teknologier  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for 
elevers arbejde med formgivning og fremstilling af 
håndværksmæssige produkter i værkstedet 

Arbejdsgange og differentiering i 
håndværksmæssige teknikker og klasseledelse i 
værkstedet  

vurdere elevers kunnen og interesser som 
udgangspunkt for valg af håndværksmæssige 
teknologier og indhold 

elevers formsproglige  udvikling  

udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i 
undervisningen 

materialers beskaffenhed og 
anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil  

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og 
sikkerhed i værkstedet 

planlægge og gennemføre undervisning, hvor 
oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og 
kommunikation indgår varieret i undervisningen 

æstetiske læreprocesser  

planlægge og gennemføre forskellige former for 
ideudvikling som udgangspunkt for elevernes 
designprocesser i undervisning 

metoder til ideudvikling 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression i undervisning 

præsentation, dokumentation og evaluering af 
designprocesser  

analysere genstandes kommunikative betydninger 
relateret til tid og sted i undervisning 

materiel kultur i form af genstandes 
kommunikative betydning 

Modulets relation til praksis 
Der knyttes om muligt an til praksisfeltet, således at den studerende opnår erfaringer med at 
- igangsætte idegenereringsforløb 

- rammesætte og facilitere forskellige typer af designprocesser 

- anvende og samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner 

- evaluere designprocesser og produkter, samt give og få feedback 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 - Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, 
ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser  

- introduktion til, materialer og teknikker inden for modulets fagområde  
- introduktion til læringsressourcer, digitalt og analogt 
- vejledning og sparring i forhold til konkrete opgaver 
- evaluering 

Kategori 2 121 - afprøvning, eksperimenter og øvelser  
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og 

individuelt 
- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
- udvikling og vedligehold af digital portfolio 
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 - individuelt fordybelsesarbejde 
- litteratursøgning og læsning 
- individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden 

for modulets fagområde 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- studievejledning 

Kategori 4 5 - studiebesøg på museer og udstillinger 
- udveksling, sparring og feedback  
- evaluering af gruppens og eget arbejde 
- holdmøder 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
I modulet indgår udarbejdelse af to studieprodukter: 
- Den studerende skal løbende dokumentere, via en digital portefolio, hvorledes der er arbejdet med 

designprocesser og udviklet håndværksmæssige færdigheder i relation til modulets indhold. Studieproduktet 
udarbejdes individuelt. 

- Den studerende skal individuelt med udgangspunkt i et fælles udarbejdet designtema præsentere et gennemført 
designprojekt, hvor den materielle kultur, eksperimenter og afprøvninger, samt produktfremstilling danner 
baggrund for refleksioner over metoder, udtryk og funktion. Modulets arbejde med fagdidaktiske videns- og 
færdighedsområder dokumenteres i en synopse med inddragelse af relevant teori på minimum 2-3 sider. 

Den studerende skal have afviklet og godkendt ovenstående studieprodukter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget håndværk og design 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. for 
undervisningsfaget håndværk og design. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget håndværk og design, skal den studerende have deltaget i og 
bestået Sikkerhed i værkstedet (Håndværk og design). 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 2: Design, kultur og didaktik (73731-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget håndværk og design findes i nærværende studieordning afsnit 18 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul skal de studerende individuelt og i samarbejde med andre studerende anvende forskellige former for 
designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling, herunder eksperimentere med idéudvikling og metode, 
udtryk og materialer. Designprocesserne tager afsæt i fælles aktuelle problemstillinger, der gennem individuel 
produktfremstilling giver de studerende indblik i materiel kultur, og hvordan artefakter danner ramme og betydning 
for menneskers levevis set i samfundsmæssig og/eller historisk perspektiv.  
Digitale læremidler, håndværksmæssige teknologier, maskinbrug og værktøjslære inddrages i det omfang, det er 
meningsskabende for det konkrete projekt og professionen.  Håndværk og design i hverdagslivet, forskellige kulturer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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og tidsperioder indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne designprojekter. Modulets 
indhold og arbejdsformer reflekteres didaktisk i forhold til centrale bestemmelser om faget i skolen. 

Modulets videngrundlag: 
Bygger på teorier om  

- æstetiske, psykologiske og sociologiske aspekter af materielle kulturstudier 
- innovation og designprocesser 
- pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særligt tyngde i kompetenceområde 2 og 4. 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3:Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet: 
Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, 
håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.  
 

 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet gennemføre undervisning i håndværk og 
design 

fagdidaktik og didaktisk forskning relateret til håndværk og 
design  

veksle mellem forskellige lærerroller og værkstedets 
særlige pædagogiske muligheder 

klasseledelse i værkstedsfag 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at 
formidle differentieret i forhold til mål og 
elevgruppe 

håndværksmæssige teknologier  

planlægge og gennemføre undervisning, hvor der 
skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk 
og betydning, 

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve, funktion 
og komposition 

rammesætte varierede designprocesser med 
relevante materialer og teknologier, individuelt og i 
klassens fællesskab 

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, innovative og 
fabulerende designprocesser 

anvende omverdenens praksisnære 
problemstillinger som udgangspunkt for 
brugerorienteret design  i undervisning 

aktuelle praksisnære problemstillinger 

anvende digitale læremidler til at understøtte lære- 
og designprocesser 

digitale læremidler 

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og sikkerhed i 
værkstedet 

vejlede elever om ressourceudnyttelse og 
bæredygtighed i forskellige processer og materialer 
i undervisningen 

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse og miljø og 
bæredygtighed 

arbejde undersøgende, problemløsende og 
vurderende gennem praktiske håndværks- og 
designprocesser med udgangspunkt i materiel 
kultur 

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og 
tidsperioder 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression i undervisning 

præsentation, dokumentation og evaluering af designprocesser  

deltage i faglige debatter for dermed at kunne 
forme faget i fremtiden. 

aktuelle fokusområder i national og international forskning 
indenfor fagområdet  

Modulets relation til praksis 
Der knyttes om muligt an til praksisfeltet, således at den studerende opnår erfaringer med at 
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- igangsætte idegenereringsforløb 

- rammesætte og facilitere forskellige typer af designprocesser 

- anvende og samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner 

- evaluere designprocesser og produkter, samt give og få feedback 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 1 Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 49 - Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, 
ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser  

- introduktion til, materialer og teknikker inden for modulets fagområde  
- introduktion til læringsressourcer, digitalt og analogt 
- vejledning og sparring i forhold til konkrete opgaver 
- evaluering 

Kategori 3 121 - afprøvning, eksperimenter og øvelser  
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og 

individuelt 
- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
- udvikling og vedligehold af digital portfolio 

Kategori 4 100 - individuelt fordybelsesarbejde 
- litteratursøgning og læsning 
- individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden 

for modulets fagområde 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet indgår udarbejdelse af to studieprodukter: 

- Den studerende skal løbende dokumentere, via en digital portfolio, hvorledes der er arbejdet med 
designprocesser og udviklet håndværksmæssige færdigheder i relation til modulets indhold. Studieproduktet 
udarbejdes individuelt. 

- Den studerende skal planlægge et undervisningsforløb inden for modulets indhold, samt gennemføre dele 
heraf enten i skoleklasse eller på holdet. Den studerende skal analysere et digitalt læremiddel, og på den 
baggrund, og i tilknytning til undervisningsforløbet udarbejde et digitalt læremiddel, der afprøves i praksis og 
er tilgængelig via den studerendes blog. Modulets arbejde med fagdidaktiske videns- og færdighedsområder 
dokumenteres i en synopsis med inddragelse af relevant teori på minimum 2-3 sider. Studieproduktet kan 
udarbejdes i grupper på maks. 3 studerende. 

Den studerende skal have afviklet og godkendt ovenstående studieprodukter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget håndværk og design 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. for 
undervisningsfaget håndværk og design. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget håndværk og design, skal den studerende have deltaget i og 
bestået Sikkerhed i værkstedet (Håndværk og design). 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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MODUL 3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design (73733-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget håndværk og design findes i nærværende studieordning afsnit 18 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Innovation og entreprenørskab i håndværk og design tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i konkrete 
kontekster med fokus på den materielle kultur. Fagets muligheder i relation til den åbne skole indgår i modulet. Der 
arbejdes med bæredygtigt og differentieret undervisning. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på teori indenfor forskning omkring 

- æstetiske læreprocesser og kreativitet 
- tavs viden og kropslig erfaringsdannelse, 
- designteori og formsproglige virkemidler 
- forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 3 og 4. 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere design som udtryk for smag, behov og 
tidsånd med eleverne 

design i et æstetisk, funktionelt og kommunikativt 
perspektiv. 

arbejde undersøgende, problemløsende og 
vurderende gennem praktiske håndværks- og 
designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur 

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige 
kulturer og tidsperioder 

Praktisk og teoretisk formidle undervisning i 
bæredygtigt design  

bæredygtigt design i henseende til miljø, klima, 
økonomi og etik 

Arbejde praktisk  med innovative og entreprenante 
processer  

Innovation og entreprenørskab 

Tilrettelægge og facilitere meningsfulde metoder til 
idéafprøvning og konceptudvikling 

Metoder til ideafprøvning og konceptudvikling 

 Samarbejde med værksteder, museer, virksomheder 
og institutioner i forhold til udvikling af materiel kultur 

Fagets muligheder i relation til den åbne skole 

Udvikle undervisning, der giver en innovativ og 
entreprenant tilgang til problemløsning 

Innovation og entreprenørskab 

gennemføre differentieret og inkluderende 
undervisning med valg af varierede materialer, 
teknikker og processer 

inklusion og undervisningsdifferentiering i 
værkstedsfag 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende relevante metoder til evaluering af elevens 
læring, processer og produkter 

varierede evalueringsmetode 

Modulets relation til praksis 
Der knyttes om muligt an til praksisfeltet, således at den studerende opnår erfaringer med at 
- igangsætte idegenereringsforløb 

- rammesætte og facilitere forskellige typer af designprocesser 

- anvende og samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner 

- evaluere designprocesser og produkter, samt give og få feedback 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, værkstedsarbejde, 
ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser 
Introduktion til, materialer og teknikker inden for modulets fagområde 
Introduktion til læringsressourcer, digitalt og analogt 
Vejledning og sparring i forhold til konkrete opgaver 
Evaluering 

Kategori 2 121 Afprøvning, eksperimenter og øvelser  
Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og individuelt 
Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
Udvikling og vedligehold af digital portfolio 

Kategori 3 100 Individuelt fordybelsesarbejde 
Litteratursøgning og læsning 
Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker inden for 
modulets fagområde 
Studieaktiviteter i studiegrupper 
Studievejledning 

Kategori 4 5 Studiebesøg på museer og udstillinger 
Udveksling, sparring og feedback 
Evaluering af gruppens og eget arbejde 
Holdmøder 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet indgår udarbejdelse af to studieprodukter: 
- Den studerende skal løbende dokumentere, via en digital portefolio, hvorledes der er arbejdet med 

designprocesser og udviklet håndværksmæssige færdigheder i relation til modulets indhold. Studieproduktet 
udarbejdes individuelt. 

- De studerende udarbejder i grupper på max 3 en problemstilling fra et af fagets fire kompetenceområder, som 
bearbejdes teoretisk i en tekst på mellem 3 og 5 normalsider. Gruppen fremlægger arbejdet på holdet og lægger 
op til en faglig og fagdidaktisk diskussion om problemstillingen. 

Den studerende skal have afviklet og godkendt ovenstående studieprodukter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget håndværk og design 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. for 
undervisningsfaget håndværk og design. 
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Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget håndværk og design, skal den studerende have deltaget i og 
bestået Sikkerhed i værkstedet (Håndværk og design). 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget idræt 

MODUL 1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier (73740-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
19/20 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Et modul, hvor den studerende arbejder med fagets basisområder og med idræt som kulturskabende faktor. Der er 
fokus på grundlæggende viden, færdigheder og kropslige kompetencer og på at analysere, formidle og udvikle 
forskellige idrætskulturer.  Indholdet vil bl.a. være leg, redskabsgymnastikkens basis, boldbasis og basis indenfor dans 
og udtryk. Den studerende vil arbejde med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i idræt. Emnerne vil 
bl.a. omhandle idrættens værdier, kvaliteter, historie og mangfoldighed, anatomi og bevægelseslære samt motorisk 
læring. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende idræt og 
bevægelse for børn og unge. Derudover udgør teori og forskning vedrørende idrætsfaget i folkeskolen et centralt 
grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse 
Kompetenceområde  4: Idrætskultur og relationer 

Kompetencemål, som indgår i modulet:  
Den studerende kan 
- udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og 

idrætslige kompetencer  
- analysere, formidle og udvikle alsidige idrætskulturers strukturer, normer og værdier og sammenhæng med 

elevers sociale og personlige udvikling 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk 

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk  

analysere og vurdere bevægelsesfærdigheder og udtryk anatomi, biomekanik og indholdsspecifikke begreber og 
analyseredskaber 

etablere og lede processer inden for motorisk læring - 
herunder med anvendelse af it 

motorisk læring, læringsstrategier og relevante it-
værktøjer 

anvende relevante fagord og fagdidaktiske begreber og 
modeller i planlægning, gennemførelse og evaluering af 
idrætsundervisning 

fagterminologi og fagdidaktiske begreber og modeller af 
relevans for undervisning i idræt i skolen 

analysere og formidle forskelligartede idrætskulturer idrætskulturers struktur, normer og værdier 

analysere udviklingen af idrætsfaget i  dansk 

idrætskultur 

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, 

kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv  

udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og entreprenant 
på tværs af genrer, discipliner og alsidige idrætslige rum 

idræt som kulturskabende faktor, herunder idrættens 
kulturer og subkulturer, organiseret og selvorganiseret 
idræt og idrættens alsidige rum 

udvikle læringsfællesskaber, der understøtter elevers 

personlige og sociale udvikling 

inklusion, ansvar og sociale relationer i 

idrætsfællesskaber 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

udvikle og gennemføre idrætsundervisning og  
humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter på 
grundlag af  nationalt og internationalt forsknings- og 
udviklingsarbejde 

idrætsteorier, undersøgelsesmetoder og resultater af 
relevant national og international forskning 

Modulets relation til praksis 
Indenfor temaet Idrættens kultur og værdier arbejdes der med en direkte kontakt til forskellige idrætskulturelle felter i 
form af fx workshops, feltstudier, observation af pædagogisk praksis m.m. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 41 
(55 lektioner) 

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. 
De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling 
og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter. 

Kategori 2 127 Udarbejdelse af studieprodukter 

Kategori 3 100  Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter 
både individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er 
delvist rammesat. 

Kategori 4 8 
(10 lektioner) 

Studievejledning i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler. 
Gruppevis respons på anden gruppes studieprodukt. 
Ekskursioner, feltstudier m.v  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Modulet afsluttes med en modulprøve, der afholdes ved modulets afslutning. Prøven består af følgende to dele: 

Første del – er en skriftlig opgave og en videopræsentation, hvor den studerende samlet set demonstrerer didaktiske 

handlemuligheder og egne kropslige færdigheder. 

Den skriftlig opgave har et omfang på 3-5 normalsider (2600 anslag), og den udarbejdes på baggrund af lodtrækning. 

Det lodtrukne element er afgørende for hvilket basisområde inden for modulets tre basisområder: 

redskabsgymnastikkens basis, boldbasis og basis indenfor dans og udtryk, den studerende fokuserer på i opgaven. I 

opgaven anvendes fagord, fagdidaktiske begreber og modeller i planlægning af den lodtrukne idrætspraksis. I 

tilknytning til den skriftlige opgave vedlægges en digital videopræsentation, der demonstrerer den studerendes egne 

færdigheder og didaktiske handlemuligheder. Lodtrækningen finder sted i slutningen af modulet, en uge før den 

skriftlige opgave og videopræsentationen afleveres. 

Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for udarbejdelse af den skriftlige opgave er 15 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse udarbejdelse af en digital videopræsentation er 15 timer. 
Samlet arbejdstid for del 1 er 30 timer, herunder 15 timer i den periode, hvor prøven afvikles. 
 
Anden del - idrættens kultur og værdier 

I prøvens anden del demonstrerer den studerende kompetence til at analysere forskelligartede idrætskulturer. Her 

anvendes relevante undersøgelsesmetoder. 

Prøven er baseret på projektarbejdsformen, hvor igennem den studerende opnår kompetence til at udvikle 
idrætsfaget kreativt, innovativt og entreprenant. Projektforløbet præsenteres dels i en skriftlig opgave dels i en 
afsluttende fremlæggelse. Den skriftlige opgave har et omfang af max 5 normalsider (2600 anslag). 
Fremlæggelsen ligger i slutningen af modulets undervisningsuger, og der er mødepligt til samtlige fremlæggelser. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse af og analyse af forskellige idrætskulturer fra praksis er 15 
timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for udarbejdelse af en skriftlig opgave baseret på projektarbejdsformen er 
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10 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for fremvisning af egne kropslige færdigheder samt en fremlæggelse er 8 
timer. 
Samlet arbejdstid for del 2 er 33 timer. 
De to dele laves i studiegrupper af 3 - 4 studerende. Prøven vurderes individuelt med bestået/ ikke bestået ud fra en 
samlet vurdering af de to dele. Bedømmelsen sker på baggrund af de mål og faglige krav, som knytter sig til 
modulprøven. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.  
Det anbefales, at dette modul læses som det første modul i undervisningsfaget idræt. 
 

MODUL 2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning (73741-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
19/20 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Et modul, hvor den studerende arbejder med udvikling af alsidige kropslige og idrætslige kompetencer indenfor 
boldspil og atletik i et didaktisk perspektiv. Der vil være fokus på fysisk træning, sundhed, kropsbevidsthed og trivsel, 
og der vil blive inddraget træningslære, fysiske målinger og sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med idræt i 
skolen. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning med relation til 
kroppens, idrættens og den fysiske aktivitets sammenhæng med udvikling, læring, sundhed og trivsel i et 
skoleperspektiv. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse 
Kompetenceområde 2: Krop, træning og trivsel  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige kropslige og 

idrætslige kompetencer  
-  anvende viden om og undervise i sammenhænge mellem fysisk træning, sundhed og trivsel 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk 

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk  

analysere og vurdere aspekter, som har betydning for 
gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
idrætsundervisning 

sikkerhed i idrætsundervisningen 

varetage undervisning i teori og praksis om opvarmning, 
grundtræning og træningsplanlægning 

træningsfysiologi, træningslære og principper for 
opvarmning 

udvælge, gennemføre og redegøre for relevante fysiske 
målinger og tests  

fysiske tests og måling af motoriske færdigheder, styrke, 
kondition, hurtighed og bevægelighed - herunder med 
anvendelse af it 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 135 af 608 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

forebygge og håndtere akutte idrætsskader samt 
varetage undervisning i teori og praksis om forebyggelse 
og håndtering af idrætsskader 

forebyggelse og håndtering af idrætsskader 

varetage undervisning i forskellige tilgange og 
handlemuligheder, der fremmer sundhed og trivsel 

samspil mellem levevilkår, idrætsvaner og sundhed 

varetage undervisning, som skaber refleksion og 
forståelse for sammenhænge mellem krop, træning og 
trivsel 

sammenhænge mellem krop, træning og trivsel 

analysere og formidle undervisning, der udvikler 
elevernes kropslighed og forståelse for sammenhænge 
mellem krop, følelser og bevidsthed 

sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed 

Modulets relation til praksis 
Der kan indgå konkrete møder med professionens praksis, eksempelvis i form af workshops, 
undervisningslaboratorier, planlægning af idrætsdage, observation af pædagogisk praksis. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår i såvel underviser- som studenterinitierede læringsfællesskaber. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 41 
(55lektioner) 

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De 
studerende skal stå for dele af undervisningen. 
Fælles videndeling og refleksion. 

Kategori 2 126 Udarbejdelse af studieopgaver 

Kategori 3 100 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både 
individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist 
rammesat. 

Kategori 4 8 (10 lektioner) Studievejledning i forhold til dels studieopgaver og dels forberedelse til 
prøven samt studiefaglige samtaler. 
Gruppevis respons på anden gruppes studieprodukt. 
Ekskursioner, feltstudier m.v  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet afsluttes med en modulprøve, hvori der indgår et lodtrækningselement. Prøven foregår både individuelt og i 
grupper på 2- 4 studerende. 
Prøven afvikles på baggrund af indholdsområderne – træningslære i et sundhedsperspektiv, boldspil og atletik. 
 
Prøven består af følgende tre dele: 
 

Individuel multiple choice (30 minutter) 

Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse af multiple choice prøve er 20 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for gennemførelse af multiple choice prøven er 30 minutter. 
Samlet arbejdstid for forberedelse samt afvikling af multiple choice prøven er 20 timer og 30 minutter, herunder 30 
minutter i den uge hvor prøven afvikles. 
 

Gruppeopgave med fagdidaktisk perspektiv. (5 normalsider) 

Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse og gennemførelse af den fagdidaktiske gruppeopgave er 
21 timer. 
 
Fremvisning af praktisk-kropsligt produkt i grupper. (15 minutter pr. gruppe) 

Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse af det kropslige produkt er 20 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for gennemførelse af det kropslige produkt er 15 minutter. 
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Samlet arbejdstid for det kropslige produkt er 20 timer og 15 minutter, herunder 15 minutter i den uge hvor prøven 
afvikles. 
 
Vurdering:  
Modulprøven bedømmes af underviseren med bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen sker på baggrund af de 
kompetencemål som knytter sig til modulet. Der er tale om en samlet bedømmelse af de tre dele i prøven. 
Nærmere beskrivelse af krav til indhold og form fremgår af en opgavebeskrivelse til modulprøven, som udleveres af 
underviseren i modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 3i: Idrætsfaget på 1.-6. klassetrin (73743-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget idræt 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 19 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Et modul, hvor den studerende arbejder med fagets indholdsområder og arbejdsformer med særlig fokus på idræt og 
bevægelse målrettet elever i indskolingen og på mellemtrinnet. Der vil være fokus på udvikling af den studerendes 
undervisningskompetence. Indholdet vil bl.a. være alsidig idrætsundervisning herunder motorisk udvikling, leg og 
læring, dans og udtryk samt redskabsaktiviteter. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende 
undervisning og læring set i forhold til idrætsundervisning på 1.-6. klassetrin i Folkeskolen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse 
Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige 
kropslige og idrætslige kompetencer 
Den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig idrætsundervisning, der særligt er 
målrettet elever i indskolingen og på mellemtrinnet 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk 

Bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk  

Begrundet gennemføre en alsidig og differentieret 
idrætsundervisning med vægt på inklusion, progression 
og evaluering, 

Elevernes læring og læringsforudsætninger i 
indskolingen og på mellemtrinnet 

Begrundet anvende motoriske tests som grundlag for 
elevernes motoriske udvikling og læring 

Evalueringsmetoder og tests til brug for analyse og 
vurdering af motoriske udvikling og læring 

Begrundet udvikle legeaktiviteter i forskelligartede 
læringsrum  

Leg som mål og pædagogisk middel i undervisningen  

Begrundet gennemføre tematiske og tværfaglige 
undervisningsforløb om krop, træning og idræt 

Idrætsfagets muligheder i tematiske og tværfaglige 
undervisningsforløb i indskolingen og på mellemtrinnet 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

Udarbejde og gennemføre opvarmnings- og 
træningsprogrammer 

Opvarmnings- og grundtræningselementer, -principper 
og formål 

Udvikle og formidle idrætslige bevægelser, øvelser og 
tværfaglige temaer ud fra forskellige perspektiver, 
didaktiske metoder, modeller og teori 

Didaktiske metoder, perspektiver, modeller og teori 
inden for bevægelse, øvelser og tværfaglige temaer i 
idræt 

Modulets relation til praksis 
Der kan inddrages konkrete møder med professionens praksis, eksempelvis i form af workshops, feltstudier, 
undervisningslaboratorier, observation af pædagogisk praksis. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 41 (55 
lektioner) 

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De 
studerende skal stå for dele af undervisningen. 
Fælles videndeling og refleksion. 
Modulprøve. 

Kategori 2 120 Selvstændigt arbejde med studieopgaver, bl.a. med henblik på modulprøven. 
Evaluering af undervisning og studiet. 

Kategori 3 89 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både 
individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat. 

Kategori 4 8 (10 lektioner) Studievejledning i forhold til opgaver og prøveforberedelse samt studiefaglige 
samtaler. 
Gruppevis respons på anden gruppes opgaver. 
Debatarrangementer, faglige dage. 
Ekskursioner, feltstudier m.v  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet afsluttes med en modulprøve, der afholdes ved modulets afslutning. 
 
Prøven består af to dele: 
Del 1: Undervisningskompetence, kropslige færdigheder og refleksionskompetence 
Delprøven består i en gennemførelse af en undervisningspraksis med holdet i hhv. redskabsaktiviteter samt dans og 
udtryk, og foregår i grupper på 2-4 studerende. Undervisningen planlægges med udgangspunkt i en analyse og 
anvendelse af et eller flere digitale læremidler. Der undervises 20, 25 og 30 minutter ved gruppestørrelser på 
henholdsvis 2,3 og 4. Der afleveres en begrundet undervisningsplan på 3-5 normalsider for hvert af de to 
indholdsområder, og der trækkes lod imellem de to indholdsområder før prøvedagen. 
 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for udarbejdelse af begrundet undervisningsplan er 15 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse samt gennemførelse af en undervisningspraksis er 8 
timer. 
Samlet arbejdstid for forberedelse og afvikling af del 1 er 23 timer, herunder 8 timer i den uge hvor prøven afvikles. 
 
Del 2: Grundlæggende viden og fagsprog 
Delprøven består af en individuel multiple choice prøve, der knytter an til modulets vidensmål med særligt fokus på 
indholdsområderne redskabsaktiviteter samt dans og udtryk, målgruppens læringsforudsætninger samt motorisk 
udvikling og læring. Prøven varer 30 minutter. 
Prøven vurderes individuelt med bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af de to dele. 
 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse af multiple choice prøve er 20 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for gennemførelse af multiple choice prøven er 30 minutter. 
Samlet arbejdstid for forberedelse og afholdelse af del 2 er 20 timer og 30 minutter herunder 30 minutter i den uge 
hvor prøven afvikles. 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 138 af 608 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det anbefales, at basismodul 1 og 2 i undervisningsfaget idræt er gennemført.  
 

MODUL 3u: Idrætsfaget på 4.-10. klassetrin (73743A) 
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget idræt 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 20 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Et modul, hvor den studerende arbejder med fagets indholdsområder og arbejdsformer med særligt fokus på idræt og 
bevægelse målrettet elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Der vil være fokus på udvikling af den studerendes 
undervisningskompetence. Der arbejdes bl.a. med alsidig idrætspraksis, herunder dans og udtryk, redskabsaktiviteter 
samt tematisk undervisning frem mod folkeskolens afgangsprøve i idræt. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende 
undervisning og læring set i forhold til idrætsundervisning på 4.-10. klassetrin i Folkeskolen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse 
Kompetenceområde 3: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan udføre, analysere og formidle alsidige bevægelser med henblik på at udvikle elevers alsidige 
kropslige og idrætslige kompetencer 
Den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig idrætsundervisning, der særligt er 
målrettet elever på mellemtrinnet og i udskolingen. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk 

Bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk  

Begrundet gennemføre en alsidig og differentieret 
undervisning i idræt med vægt på inklusion og 
medbestemmelse, 

Elevernes læring og læringsforudsætninger på 
mellemtrinnet og i udskolingen 

Begrundet anvende forskellige digitale teknologier og 
evalueringsformer, herunder tilrettelægge og afvikle 
folkeskolens afgangsprøve i idræt  

Evalueringsmetoder, relevante digitale teknologier og 
formelle krav til folkeskolens afgangsprøve i idræt 

Begrundet udvikle idrætsundervisning med fokus på 
inklusion, motivation og undervisning af tosprogede 
elever. 

De særlige udfordringer og betingelser, som arbejdet 
med idræt, motion og bevægelse rummer på 
mellemtrinnet og i udskolingen  

Begrundet gennemføre tematiske og tværfaglige 
undervisningsforløb i skolen om krop, træning og idræt  

Idrætsfagets muligheder i tematiske og tværfaglige 
undervisningsforløb på mellemtrinnet og i udskolingen 

Formidle viden, som gør eleverne i stand til at analysere 
og udarbejde opvarmnings- og træningsprogrammer 

Opvarmnings- og træningsprogrammers formål, struktur 
og variationsmuligheder 

Varetage undervisning, som skaber refleksion og 
forståelse af fysiske og psykiske forandringer og 
samspillet mellem krop, identitet og samfund 

Sammenhænge mellem krop, identitet og samfund 
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Udvikle og formidle idrætslige bevægelser, øvelser og 
tværfaglige temaer ud fra forskellige perspektiver, 
didaktiske metoder, modeller og teori 

Didaktiske metoder, perspektiver, modeller og teori 
inden for bevægelse, øvelser og tværfaglige temaer i 
idræt 

Modulets relation til praksis 
Der kan inddrages konkrete møder med professionens praksis, eksempelvis i form af workshops, feltstudier, 
undervisningslaboratorier, observation af pædagogisk praksis. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 41  
(55 lektioner) 

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. 
De studerende skal stå for dele af undervisningen.  
Fælles videndeling og refleksion. 
Modulprøve. 

Kategori 2 127 Selvstændigt arbejde med studieopgaver, bl.a. med henblik på modulprøven. 
Evaluering af undervisning og studiet. 

Kategori 3 100 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både 
individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat. 

Kategori 4 8 (10 lektioner) Studievejledning i forhold til opgaver og prøveforberedelse samt studiefaglige 
samtaler. 
Gruppevis respons på anden gruppes opgaver. 
Debatarrangementer, faglige dage. 
Ekskursioner, feltstudier m.v  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet afsluttes med en modulprøve, der afholdes ved modulets afslutning. 
 
Prøven består af to dele: 
Del 1: Undervisningskompetence, kropslige færdigheder og refleksionskompetence 
Delprøven består i en gennemførelse af en undervisningspraksis med holdet i hhv. redskabsaktiviteter og dans og 
udtryk og foregår i grupper a 2-4 studerende. Undervisningen planlægges med udgangspunkt i en analyse og 
anvendelse af et eller flere digitale læremidler Der undervises 20, 25 og 30 minutter ved gruppestørrelser på 
henholdsvis 2,3 og 4. Der afleveres en begrundet undervisningsplan på 3-5 normalsider for hvert af de to 
indholdsområder, og der trækkes lod imellem de to indholdsområder før prøvedagen. 
 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for udarbejdelse af begrundet undervisningsplan er 15 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse samt gennemførelse af en undervisningspraksis er 8 
timer. 
Samlet arbejdstid for forberedelse og afvikling af del 1 er 23 timer, herunder 8 timer i den uge hvor prøven afvikles. 
 
Del 2: Grundlæggende viden og fagsprog 
Delprøven består af en individuel multiple choice prøve, der knytter an til modulets vidensmål med særligt fokus på 
indholdsområderne redskabsaktiviteter samt dans og udtryk, målgruppens læringsforudsætninger samt folkeskolens 
afgangsprøve. Prøven varer 30 minutter. 
Prøven vurderes individuelt med bestået/ikke bestået ud fra en samlet vurdering af de to dele. 
 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for forberedelse af multiple choice prøve er 20 timer. 
Forventet samlet arbejdstid pr. studerende for gennemførelse af multiple choice prøven er 30 minutter. 
Samlet arbejdstid for forberedelse og afholdelse af del 2 er 20 timer og 30 minutter herunder 30 minutter i den uge 
hvor prøven afvikles. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det anbefales, at basismodul 1 og 2 i undervisningsfaget idræt er gennemført. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion 

MODUL 1: Religion og religionsundervisning (73753-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i nærværende studieordning 
afsnit 21 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at den studerende tilegner sig kompetencer til at være religionslærer i en folkeskole 
præget af kulturel og religiøs mangfoldighed. I modulet vil der derfor både blive arbejdet med religionsfagligt indhold 
samt med religionsdidaktik og faget i folkeskolen, herunder med inklusions- og eksklusionsspørgsmål i fagspecifik 
kontekst.  
Foruden arbejde med islam og få andre udvalgte religioner (fx jødedom, hinduisme eller buddhisme) vil der blive 
arbejdet med religionsfaglige kategorier og begreber, herunder religionsbegrebet. Fagdidaktisk vil den komparative og 
den antropologiske tilgang være i fokus i dette modul. De valgte religioner vil blive belyst i forhold til både fortid og 
nutid, samt i et globalt og et lokalt perspektiv. Den studerende kan forvente selv at skulle tilegne sig overordnet 
baggrundsviden om de enkelte religioner og fordybe sig dels ved forberedelse og gennemførelse af en mindre 
undervisningssekvens, dels i kraft af et feltarbejde.  
Der vil i modulet desuden blive arbejdet med udvalgte aktuelle religiøse og spirituelle strømninger, nyere religioner i 
en vestlig kontekst eller i forhold til tendenser som sekularisering og afsekularisering. 
Den studerende kan i modulet forvente varierende arbejdsformer, hvoraf nogle primært vil være styret af holdets 
underviser, mens andre i højere grad er afhængig af den studerendes egen tilrettelæggelse og initiativ. I løbet af 
undervisningen vil den studerende møde forskellige religionsfaglige metoder, herunder kvalitative metoder og 
arbejdet med primærkilder. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på: 
- Aktuel forskningsbaseret baggrundslitteratur til de behandlede religioner. 

- Udvalgte primærkilder. 

- Religionsfaglige metoder, herunder kvalitative metoder og arbejdet med primærkilder. 

- Udvalgte religionsdidaktiske tilgange såsom for eksempel komparativ, antropologisk og narrativ tilgang. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 3: Undervisning i emnet islam og andre religioner  
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  
- begrundet planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i emnet islam og andre religioner samt religiøs 

innovation, 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

redegøre for centrale træk ved islams oprindelse, 
hovedbegivenheder og forskellige udgaver, 

islam som verdensreligion, 

formulere opfattelser af islam i Danmark og dens 
betydning som religion i Danmark, 

islam som nutidig religion i Danmark, 

analysere eksempler på grundbegreber samt brug og 
betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og 
visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur 
og musik i islam, 

centrale myter, forestillinger, ritualer, tekster samt 
visuel kultur i islam, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 142 af 608 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere brug og betydning af myter, forestillinger, 
ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, 
påklædning, arkitektur og musik, fra andre religioner 
samt deres placering og betydning i verden i dag, 

andre religioner, herunder religioner i Danmark, 

beskrive eksempler på religiøs innovative strømninger i 
verden og i Danmark, deres oprindelse og nutidige 
omfang og betydning, 

religiøse og spirituelle forandringer, 

vurdere religion og livsanskuelsers forskellige 
betydninger afhængig af kulturel og historisk kontekst, 

religion og livsanskuelser som dynamiske kulturelle 
udtryk, 

beskrive, hvordan mennesker med forskellige religioner 
forholder sig til udfordringer i nutiden,  

religioner i mødet med andre religioner og 
tilværelsesopfattelser, 

formulere menneskers brug af virtuelle rum til 
kommunikation og mission med udgangspunkt i en 
religiøs verdens- og tilværelsesopfattelse, 

religioner og religiøse strømninger i det virtuelle 
rum, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde 
med religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb, 

fælles mål, religionsdidaktik, religionsdidaktisk 
forskning og tværfaglig undervisning, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it, 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation, 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan 
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion 
kan være, 

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og 
livsanskuelsesundervisning i folkeskolen, 

skolefaget kristendomskundskabs 
bestemmelsesgrundlag og dets indhold i historisk og 
aktuelt perspektiv, 

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og udviklingstendenser i faget såvel fagligt som 
pædagogisk og 

  

Modulets relation til praksis 
Der vil løbende i modulet blive arbejdet i dybden med religionsdidaktiske spørgsmål, som relaterer sig til det aktuelle 
emne. Desuden kan flere af følgende elementer indgå: 
- Analyse af religionsfaglige undervisningsmaterialer til folkeskolen. 

- Observation af religionsundervisning fx med fokus på inklusion og eksklusion. 

- Udarbejdelse, begrundelse og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige emne. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(ca. 65 lektioner) 

Undervisningen rammesat af underviser kan blandt andet bestå af 
holdundervisning, ekskursioner, vejledning, samt fremlæggelser ved de 
studerende. 

Kategori 2 121 Den studerende forventes at forberede sig til undervisningen ved at læse 
den anviste litteratur og udføre andre stillede opgaver.  
Den studerende forventes desuden at deltage regelmæssigt og aktivt i 
studiegruppearbejde, der blandt andet kan anvendes til at diskutere den 
fælles læste litteratur, samt  forberede mundtlige oplæg og skriftlige 
produkter.  
Den studerende må forvente at bruge omkring 20-25 arbejdstimer på at 
forberede den obligatoriske undervisningssekvens og cirka 40 timer til 
forberedelse, gennemførelse og efterbearbejdning af feltarbejdet. 
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 Den studerende forventes både på eget initiativ og sammen med sin 
studiegruppe at opsøge viden, som den studerende vurderer vil være 
nødvendig for at kunne leve op til modulets vidensmål. Det kan fx dreje sig 
om at læse yderligere op på baggrundsviden til de enkelte religioner. 
Studiegrupperne kan desuden arbejde mere i dybden med områder eller 
tekster, der er taget op i undervisningen. 
Den studerende forventes løbende at orientere sig i medier og tidsskrifter 
for at følge med i aktuelle drøftelser af faglige spørgsmål og fagets 
udvikling. 

Kategori 4 5 De studerende opfordres til selv at tage initiativ til faglige arrangementer i 
forbindelse med modulet. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
A: I studiegrupper planlægges, gennemføres og efterbehandles et feltarbejde i relation til modulets emne. Som et led i 
planlægningen mødes gruppen til vejledning med underviseren. Til denne vejledning skal gruppen have udarbejdet et 
skriftligt oplæg på 2-3 normalsider med de metodiske overvejelser for feltarbejdet. Tema og metode for feltarbejdet 
skal godkendes af underviseren.   

Studiegrupperne fremlægger feltarbejdes resultater, metodiske overvejelser, samt en didaktisk refleksion over 
feltarbejdets potentialer i religionsundervisningen i folkeskolen. Fremlæggelsen har en varighed på 20-30 minutter. 
Inden fremlæggelsen udarbejder studiegruppen et skriftligt produkt på 8-10 sider, som indeholder feltarbejdets 
resultater og de metodiske og didaktiske overvejelser. De studerende er desuden ansvarlige for at give respons på en 
anden gruppes skriftlige produkt og fremlæggelse. 

Det skriftlige produkt og fremlæggelsen skal indeholde:  
- præsentation, analyse og fortolkning af de indsamlede data, med inddragelse af relevant litteratur fra modulet 
- refleksioner over feltarbejdets planlægning og gennemførelse, 
- begrundelse for og evaluering af metodevalg til udvælgelse af informanter, til selve indsamlingsforløbet, samt til 

efterfølgende analyse og fortolkning af de indsamlede data, 
- og refleksion over feltarbejdets muligheder i forhold til religionsundervisningen i folkeskolen. 

Der er mødepligt til alle fremlæggelser på holdet. Forventet studietid ca. 35 timer. 
 
B: I løbet af modulet er de enkelte studiegrupper ansvarlige for mindst en undervisningssekvens, der rettes mod 
folkeskolens udskolingsklasser med fokus på kompetencemål for 9. klasse inden for området ikke-kristne religioner. 
Målet for undervisningen besluttes i samarbejde med underviseren. Inden undervisningens gennemførelse skal 
studiegrupperne udarbejde et begrundet udkast til et undervisningsforløb. Forventet studietid ca. 30 timer. 
 
For studerende på NET-LU kan fremlæggelser foregår på anden vis tilrettelagt af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det er hensigten, at den studerende læser modulet religion og religionsundervisning som det første modul i 
undervisningsfaget kristendomskundskab/religion. 
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MODUL 2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom (73751-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i nærværende studieordning 
afsnit 21 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Med dette modul arbejdes med kristendommens oprindelse, udvalgte perioder i kristendommens historie samt 
kristendommens nutidige situation og betydning for både individ og samfund i Danmark og globalt. Kristendom vil i 
modulet blive behandlet som en mangfoldig størrelse. 
I modulet fokuseres på tolkninger af bibelske fortællinger, kristne grundbegreber, ritualer og andre udtryk samt deres 
faglig-pædagogiske udfordringer.  
Den studerende skal både tilegne sig viden om kristendom som religion blandt andre religioner og om kristendom som 
en religion på sine egne præmisser med et eget tydningsunivers, der fungerer som en dynamisk størrelse, og som 
sådan er under indflydelse af og øver indflydelse på kultur, samfund og dannelsesidealer i Danmark og internationalt. 
Modulet beskæftiger sig også med refleksion over denne viden, når den omsættes til konkret undervisning i skolen. 
Arbejdet med modulet giver kompetence til at undervise i skolefaget kristendomskundskab, og derfor indgår 
fagdidaktisk viden og færdigheder som en dimension i arbejdet med modulets samlede indhold. De studerende vil i 
arbejdet kunne inddrage konkret undervisningsmateriale til faget i skolen, selv formulere tekster til elever og inddrage 
elevproducerede tekster og andre udtryk. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra religionsvidenskab og teologi om de faglige emner, 
modulet indeholder. 
Videngrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, 
dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave. 
Videngrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser 
vedrørende religion, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle 
undervisningsmaterialer til skolebrug. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Undervisning i emnet kristendom 
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle undervisning i emnet kristendom, 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om 

redegøre for eksempler på centrale begivenheder og 
personer for kristendom i Danmark, historisk og 
nutidigt, 

kristendom i Danmark, historisk og nutidigt, 

formulere opfattelser af kristendom og dens betydning 
som religion i Danmark, 

kristendom som nutidig religion i Danmark, 

beskrive centrale træk ved kristendommens oprindelse, 
og dens tekster, hovedbegivenheder og forskellige 
udgaver af religionen, herunder ortodoks, katolsk og 
protestantisk kristendom samt udvalgte sekter og 
frikirker, 

kristendom som verdensreligion i historie og nutid, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere forståelser af kristne grundbegreber samt 
brug og betydning af myter, forestillinger, ritualer, 
tekster og visuel kultur, herunder billeder, påklædning, 
arkitektur, salmer og musik, 

kristne myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel 
kultur, 

give eksempler på, hvordan bibelske fortællinger kan 
bruges til tydning af grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål, 

Bibelen og livstydning, 

give eksempler på brugen af bibelske fortællinger 
kulturelt i sprog, kunst og samfund, 

Bibelen og kultur, 

beskrive eksempler på kristnes forskellige udfordringer i 
nutiden, 

kristendom i mødet med andre religioner og 
verdensopfattelser, 

formulere eksempler på kristnes brug af det virtuelle 
rum til kommunikation og mission, 

kristendommen i det virtuelle rum, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med 
religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb, 

fælles mål, religionsdidaktik, religionsdidaktisk forskning  
og tværfaglig undervisning, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og 
fantasi, 

entreprenørskab, kreativitet og innovation, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it, 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 

planægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udvikler elevens kompetencer i forhold til fagsprog og 
faglig læsning, 

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af 
fagtekster og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget, 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation, 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan 
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion 
kan være, 

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og 
livsanskuelsesundervisning i folkeskolen, 

skolefaget kristendomskundskabs 
bestemmelsesgrundlag og dets indhold i historisk og 
aktuelt perspektiv, 

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og udviklingstendenser i faget såvel fagligt som 
pædagogisk og 

  

Modulets relation til praksis 
Der vil løbende i modulet blive arbejdet i dybden med religionsdidaktiske spørgsmål, som relaterer sig til det aktuelle 
emne. Desuden kan følgende elementer indgå: 
- Analyse af religionsfaglige undervisningsmaterialer til folkeskolen. 

- Udarbejdelse, begrundelse og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige emne. 

- Observation af religionsundervisning i folkeskolen med fokus på valg af faglig tilgang og dens sammenhæng med 

blandt andet læringsmål. 

- Fortælling for elever. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(ca. 65 lektioner) 

Undervisningen rammesat af underviser kan blandt andet bestå af 
holdundervisning, ekskursioner, vejledning, samt fremlæggelser ved de 
studerende. 
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Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 Den studerende forventes at forberede sig til undervisningen ved at læse 
den anviste litteratur og udføre andre stillede opgaver. 
Den studerende forventes desuden at deltage regelmæssigt og aktivt i 
studiegruppearbejde, der blandt andet kan anvendes til at diskutere den 
fælles læste litteratur, samt  forberede mundtlige oplæg og skriftlige 
produkter. 
Den studerende må forvente at bruge omkring 40 arbejdstimer til de 
obligatoriske forhold knyttet til fortælleværkstedet og cirka 30 timer til 
udarbejdelse af den begrundede undervisningsplan. 

Kategori 3 100 Den studerende forventes både på eget initiativ og sammen med sin 
studiegruppe at opsøge viden, som den studerende vurderer vil være 
nødvendig for at kunne leve op til modulets vidensmål. Det kan fx dreje sig 
om at læse yderligere op på baggrundsviden til de enkelte religioner. 
Studiegrupperne kan desuden arbejde mere i dybden med områder eller 
tekster, der er taget op i undervisningen. 
Den studerende forventes løbende at orientere sig i medier, tidsskrifter og 
nye udgivelser inden for faget for at følge med i aktuelle drøftelser af faglige 
spørgsmål og fagets udvikling. 

Kategori 4 5 De studerende opfordres til selv at tage initiativ til faglige arrangementer i 
forbindelse med modulet. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
A: Den studerende deltager aktivt i fortælleværksted med fortælling, analyse og didaktiske overvejelser. Ved 
fortælleværkstedet fortæller de studerende for faget relevante historier. Der vil langt overvejende være tale om 
bibelske fortællinger. Den studerende skal have tilegnet sig fortællingen, så der kan fortælles levende.  
De studerende skal i studiegrupper udarbejde et skriftligt produkt med en religionsfaglig analyse af en til to bibelske 
fortællinger samt overordnede didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af bibelske fortællinger i faget 
kristendomskundskab i folkeskolen. Både den religionsfaglige analyse og de didaktiske overvejelser skal inddrage 
relevant faglitteratur. Opgaven skal have et omfang på 7 normalsider og afleveres i modulets rum på ItsLearning.  
Forventet studietid ca. 40 timer. 
 
B: De studerende udarbejder i studiegrupper en begrundet undervisningsplan inden for modulets indhold og rettet 
mod folkeskolen. Planen udarbejdes til et forløb på selvvalgt klassetrin i 4-6 uger i 1-2 lektioner om ugen. Den 
begrundede undervisningsplan lægges i modulets rum på ItsLearning og præsenteres for holdet. Planen skal indeholde 
mål, valg af fagligt indhold og undervisningsaktiviteter, valg af faglig tilgang(e) og overvejelser vedrørende evaluering. 
Samtlige punkter skal begrundes religionsfagligt og fagdidaktisk både mundtligt og skriftligt. Undervisningsplanen kan 
fx struktureres ud fra Hiim og Hippes relationsmodel eller andre tilsvarende didaktiske modeller. 
Forventet studietid ca. 25 timer. 
 
For studerende på NET-LU kan fremlæggelser foregår på anden vis tilrettelagt af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det er hensigten, at den studerende læser modulet kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet 
kristendom som det andet modul i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion. 
 

MODUL 3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-
religiøse livsanskuelser (73750-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i nærværende studieordning 
afsnit 21 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul arbejdes der med filosofi og med ikke-religiøse livsanskuelser. Der fokuseres på filosofiens tilblivelse og 
udvikling, herunder udvalgte filosofihistoriske perioders karakteristika, samt på de traditionelle filosofiske discipliner. 
En særlig vægt lægges på etikken og på den livsfilosofiske tradition samt på deres faglig-pædagogiske udfordringer. 
Der arbejdes med forskellige etiske argumentationstyper, historisk og aktuelt, samt med den livsfilosofiske traditions 
forskelligartede udlægninger af mål og mening i den menneskelige tilværelse.  
I forlængelse heraf overvejes og afprøves forskellige mulige tilgange til emnet ”Filosofi med børn”.  
Endelig beskæftiger modulet sig med udvalgte ikke-religiøse livsanskuelser og undervisning herom i 
kristendomskundskab i folkeskolen. 
Fagdidaktisk viden og færdigheder er en dimension i modulets samlede indhold. Filosofiens særlige status som 
erkendelseskilde og verdensforståelse, dens forhold til videnskab, kunst og religion samt dens betydning for samfund, 
kultur og dannelsesidealer tematiseres. De studerende vil i arbejdet med modulets indhold kunne inddrage 
undervisningsmaterialer, elevproducerede tekster og andre udtryk samt egne tekster og materialer til eleverne. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra videnskabsfaget filosofi om de faglige emner, 
modulet indeholder. 
Videngrundlaget udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, 
dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave. 
Videngrundlaget er funderet i teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger, om læringsprocesser 
vedrørende filosofi, samt i viden og teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle 
undervisningsmaterialer til skolebrug. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 4: Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser 
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser, 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

give eksempler på, hvad filosofi beskæftiger sig med, filosofiens historie, forskellige traditioner og nutidige 
filosofiske diskussioner, 

give eksempler på drøftelser af etiske problemer og 
dilemmaer, 

forskellige etiske positioner, 

redegøre for opfattelser af livsfilosofi, livsfilosofi og dansk filosofisk tradition, 

begrunde redegøre for forskellige opfattelser af filosofi 
med/for børn og tilrettelægge forløb, hvor eleverne 
filosoferer i undervisningen, 

filosofi for børn, 

redegøre for forskellige livsopfattelser funderet i en ikke-
religiøs tænkning, 

livsopfattelser uden religion, 

formulere spørgsmål vedrørende tro og tvivl samt 
værdigrundlag og moralsk praksis, 

filosofiske og etiske spørgsmål i kristendom, andre 
religioner og livsopfattelser, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med 
religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb, 

fælles mål, religionsdidaktik, religionsdidaktisk 
forskning og tværfaglig undervisning, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og 
fantasi, 

entreprenørskab, kreativitet og innovation, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it, 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 

planægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udvikler elevens kompetencer i forhold til fagsprog og 
faglig læsning, 

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af 
fagtekster og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget, 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation, 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan 
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion 
kan være, 

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og 
livsanskuelsesundervisning i folkeskolen, 

skolefaget kristendomskundskabs 
bestemmelsesgrundlag og dets indhold i historisk og 
aktuelt perspektiv, 

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og udviklingstendenser i faget såvel fagligt som 
pædagogisk og 

  

Modulets relation til praksis 
Der vil løbende i modulet blive arbejdet i dybden med fagdidaktiske spørgsmål, som relaterer sig til det aktuelle emne. 
Desuden kan følgende elementer indgå: 
- Analyse af religionsfaglige undervisningsmaterialer til folkeskolen. 

- Observation af religionsundervisning i folkeskolen med fokus på forskellige dialogformer i undervisningen. 

- Undervisning i et afgrænset forløb under vejledning fra en folkeskolelærer. 

- Udarbejdelse, begrundelse og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige emne. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(ca. 65 lektioner) 

Undervisningen rammesat af underviser kan blandt andet bestå af 
holdundervisning, ekskursioner, vejledning, samt fremlæggelser ved de 
studerende. 

Kategori 2 121 Den studerende forventes at forberede sig til undervisningen ved at læse 
den anviste litteratur og udføre andre stillede opgaver.  
Den studerende forventes desuden at deltage regelmæssigt og aktivt i 
studiegruppearbejde, der blandt andet kan anvendes til at diskutere den 
fælles læste litteratur, samt  forberede mundtlige oplæg og skriftlige 
produkter. 
Den studerende må forvente at bruge omkring 40 arbejdstimer på 
arbejdet med produkterne omkring filosofi i praksis og mindst 20 timer til 
udarbejdelse af årsplan med tilhørende problemstillinger og spørgsmål. 

Kategori 3 100 Den studerende forventes både på eget initiativ og sammen med sin 
studiegruppe at opsøge viden, som den studerende vurderer vil være 
nødvendig for at kunne leve op til modulets vidensmål. 
Studiegrupperne kan desuden arbejde mere i dybden med områder eller 
tekster, der er taget op i undervisningen. 
Den studerende forventes løbende at orientere sig i medier og tidsskrifter 
for at følge med i aktuelle drøftelser af faglige spørgsmål og fagets 
udvikling. 

Kategori 4 5 De studerende opfordres til selv at tage initiativ til faglige arrangementer i 
forbindelse med modulet. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
A: De studerende udarbejder i grupper en begrundet undervisningsplan inden for området filosofi med børn. En 
udvalgt del af undervisningsplanen svarende til ca. en lektion gennemføres med folkeskoleelever. I modulets rum på 
ItsLearning afleverer gruppen den begrundede undervisningsplan, samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst over 
den gennemførte undervisning. Omfang 5 normalsider. 
Forventet studietid ca. 35 timer. 
 
B: De studerende får udleveret en eksamensopgivelse til afgangsprøven i 9. klasse. (Opgivelserne består af 4-6 
emner/temaer med problemstillinger.) De studerende udvælger tre problemstillinger inden for forskellige temaer, og 
til hver problemstilling vælges kilder, og formuleres 2-3 lærerstillede spørgsmål, der med udgangspunkt i 
problemstillingen sikrer den faglige bredde. Spørgsmålene skal være analyserende, fortolkende eller 
perspektiverende. For nærmere præcisering, se gældende ”Vejledning til prøven i faget kristendomskundskab”. 
 
Problemstillinger, valgte kilder og de lærerstillede spørgsmål præsenteres for medstuderende i matrixgrupper, hvor 
alle er forpligtet på at give feedback med særligt fokus på de lærerstillede spørgsmål. Efter de medstuderendes 
feedback revideres det skriftlige produkt og afleveres i modulets rum på ItsLearning. 
Forventet studietid ca. 30 timer. 
 
For studerende på NET-LU kan fremlæggelser foregår på anden vis tilrettelagt af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Det er hensigten, at den studerende læser modulet kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet 
filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser som det tredje modul i undervisningsfaget 
kristendomskundskab/religion. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget madkundskab 

MODUL 1: Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik (73720-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget madkundskab findes i nærværende studieordning afsnit 22 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet ‘Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik’ skal du arbejde med problemstillinger, der 
omhandler viden om sundhed, livskvalitet og trivsel, herunder viden om ernæring, sammensætning af måltider, 
sundhedsbevidsthed samt didaktiske overvejelser i relation til kompetencemålene for modulet. 
 
Du vil få opgaver, hvor du skal:  

- analysere forskellige gruppers kostvaner i relation til de officielle anbefalinger og kostråd 
- analysere forskellige sundhedsbegreber, deres videnskabelige baggrund samt deres sammenhæng med 

sygdomsmønstre i forskellige befolkningsgruppers livsstil og levevilkår 
- arbejde med hygiejne og mikroorganismers betydning for sundhed og livskvalitet herunder mikroorganismers 

betydning i forhold til gunstige og skadelige virkninger 
- analysere hvad der har indflydelse på måltider og måltidssammensætninger 
- arbejde med mad og madlavning som læringsfremmende mulighed i forhold til sundhed 
- arbejde med madtilberedning i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt og internationalt 
- arbejde med forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab 
- arbejde med fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt og i et samfundsmæssigt perspektiv 
- arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og dannelsessyn  
- arbejde med læremidler og faglig læsning 

 
Indholdet vil være tilpasset lokale forhold og muligheder for praksisinddragelse. 

Modulets videngrundlag 
- Nyeste forskningsbaseret viden på sundhedsområdet  
- Teori om og empiriske undersøgelser på sundhedsområdet 
- Viden om syn på sundhed, ernæring og trivsel i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 
- Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 
- Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til sundhedsundervisning 
- Digitale læremidler 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sundhed, mad, livskvalitet og trivsel 
Kompetenceområde 2: Måltider, madlavning og madkultur  
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en materielt tilknyttet undervisning i grundlæggende 

begreber og sammenhænge indenfor sundhed, ernæring, kost og hygiejne 

- begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og differentieret undervisning, der udvikler elevernes indsigt i 

den kulturelle, historiske og sociale forankrings betydning for måltider og madvalg 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der kan fremme selvværd, fantasi, 

madlavningsglæde og erkendelse, med mål om at kunne forbinde viden med lyst og handling i en madvælgende 

praksis. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende alsidige brede og positive sundhedsbegreber sundhedsbegreber og teorier om sundhed og kost 

begrundet beherske sundhedsundervisning, der 
motiverer eleverne til med lyst at søge viden om 
ernæringsfaglige begreber og sammenhænge 

begreber indenfor ernæringslæren, herunder 
energibehov, energivende stoffers, fibres, vitaminers, 
mineralers og sekundære stoffers betydning for sygdom 
og sundhed 

mestre en begrundet sammensætning og vurdering af 
måltider ud fra forskellige kostanbefalinger og digitale 
kostberegninger 

kost, kostberegninger, kostvaner, 
kostundersøgelsesmetoder og -anbefalinger og deres 
anvendelse  

begrundet gennemføre differentieret undervisning 
med kritisk inddragelse af nationale kostanbefalinger, 
it-beregninger og diverse uofficielle anbefalinger med 
mål om sundhed, trivsel og livskvalitet 

de officielle kostanbefalinger, deres videnskabelige 
baggrund og deres sammenhæng med livsstil og levevilkår 

begrundet planlægge en undervisning i 
sammensætning og tilberedning af retter og måltider, 
der er kendetegnende for forskellige situationer, 
historiske perioder og kulturer 

måltidernes fremtrædelse inden for forskellige 
tidsperioder samt parametre, der har indflydelse på 
måltidets udvikling både lokalt og globalt 

begrundet inddrage den fælles håndværksudøvelse, 
måltidslære og måltidsrumsledelse som del af en 
inkluderende undervisningspraksis 

måltidsstrategier i den pædagogiske praksis, klasseledelse 
i værksteder og praktisk/håndværksmæssigt arbejde 

vurdere mad, madlavningsmetoder, 
smagspræferencer og måltider i et socialt, kulturelt og 
historisk perspektiv 

madvaner, madlavning, smagspræferencer og 
måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og om 
forhold af samfundsmæssig, teknologisk og kulturel art 
som påvirker dem 

begrundet anvende almene hygiejneprincipper, 
herunder personlig hygiejne, ved tilberedning, 
opbevaring og konservering af fødevarer 

hygiejne og forskellige mikroorganismers forekomst, 
betydning, vækstbetingelser og spredning samt den 
mikrobiologiske baggrund for opbevarings – og 
konserveringsmetoder 

begrundet gennemføre undervisning i praktisk 
madfremstilling, der tager hensyn til og tydeliggør 
mikroorganismers betydning i forhold til gunstige og 
skadelige virkninger 

mikroorganismer og håndteringen af fødevarer i 
hjemmet, industrien og detailhandlen 

begrundet gennemføre undervisning der viser tydelig 
sammenhæng mellem dannelsessyn og 
undervisningens indhold 

dannelsessyn og deres betydning for menneskets 
håndtering af mad som livsområde 

begrundet gennemføre undervisning i madkundskab 
på baggrund af en overordnet plan baseret på 
menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og læringssyn  og 

organisation af undervisning og læring, klasseledelse, 
måltidsledelse, faglig læsning, literacy, anvendelse af it, 
læremidler, metoder og læringsrum 

beherske en eksemplarisk undervisning i 
madkundskab, der medtænker 
læringsrumstilrettelæggelse og stofudvælgelse i såvel 
faglig som tværfaglig undervisning 

fagets betydning og placering i skolen i forhold til værdier 
og dannelsessyn 

Modulets relation til praksis 
Sundhedsmodulet relaterer sig til tiltag i skolen og samfundet for at fremme børn og unges sundhed.  

- Sundhedsuger og sundhedspolitikker i skoler 
- Skolemadsordninger 
- Sundhedsoplysning og sundhedskampagner i skoleregi 
- Børn, mad og bevægelseskampagner 
- Måltidsstrategier i skoler 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, formidling ved lærer og 
studerende, dialog, vejledning, øvelser, eksperimenter, introduktioner, 
studerendes fremlæggelser med feedback, kommenterende praktiske 
øvelser. 

Kategori 2 121 Arbejde med afprøvning af sundhedsforløb og måltidsstrategier – 
eksperimenterende og modelskabende  

Kategori 3 100 Selvstændige studier af sundhedstiltag 
Selvstændige studier af kost og kostberegninger 
Selvstændige udflugter til interessepartnere 

Kategori 4 5 Lærer og studerende styrer arrangementer, der giver mulighed for debatter 
og fællestimer om viden om sundhed, livskvalitet, mad og måltider globalt og 
lokalt. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Skriftlig rapport (max. 10 sider) om udvalgt sundhedsrelevant område med demonstration af analyse, 
videnskabsanvendelse og brug af både naturfag, humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Udarbejdes i grupper af 
2-4 studerende. Herudover skal hver enkelt studerende udarbejde en kostanalyse af to dages egen kost beregnet og 
vurderet med brug af digitale hjælpemidler samt kommentere beregningerne i forhold til gyldige NNA. 
 
Mødepligtige håndværks (tilberednings og ernæringsforbedring) forløb og hygiejnekursus, 2 kurser. 
Udarbejde begrundet undervisningsforløb, der arbejder med sundhed, motivation og livskvalitet.  
Mundtligt undervisningsoplæg af studerende for studerende i et afgrænset emne inden for sundhedsvidenskaberne. 
 
Godkendelse af rapport (afleveret til en fastsat tid), undervisningsforløb og fremlæggelse skal godkendes, og 
gennemførelse af mødepligtige moduler. Det hele samles i præsentations portfolien 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget madkundskab 
 

MODUL 2: Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madvalg, madkultur og madkundskabsdidaktik (73721-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget madkundskab findes i nærværende studieordning afsnit 22 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet ‘Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madvalg, madkultur og madkundskabsdidaktik ’ skal du arbejde med 
at kombinere viden om fødevareforbrug, fødevarer, madvalg og ressourcer med madlavning og æstetisk 
kommunikation samt gøre dig didaktiske overvejelser i relation til kompetencemålene for modulet. 
 
Du vil få opgaver, hvor du skal: 
- analysere fødevareforbrugsvaner i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt og internationalt 
- analysere måltider, madvaner og madvalg i et samfundsmæssigt, teknologisk og kulturelt perspektiv 
- arbejde med bæredygtighed, fra ‘jord til bord til jord’ og etisk stillingtagen 
- arbejde med fødevarefremstilling og tilberedningsmetoder i både industrien og eget køkken 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- arbejde med fødevarelovgivning og mærkningsordninger 
- arbejde med planlægning af undervisning der kan fremme et reflekteret kritisk madvalg 
- arbejde med forskellige tilgange til læring og klasseledelse i madkundskab 
- arbejde med fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt, humanvidenskabeligt, 

etisk og æstetisk perspektiv 
- arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og maddannelse samt reflekteret, kritisk stillingtagen 
- arbejde med læremidler og faglig læsning i relation til modulets indhold 
 
Indholdet vil være tilpasset lokale forhold og muligheder for praksisinddragelse. 

Modulets videngrundlag 
- Nyeste forskningsbaseret viden på forbrugsområdet  
- Teori om empiriske undersøgelser på forbrugsområdet 
- Viden om syn på håndværk og husholdning i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 
- Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 
- Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til 

forbrugerundervisning 
- Viden om madvalg, præferencer og forandringsstrategier 
- Viden om smag og smagens dannelse 
- Digitale læremidler 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Måltider, madlavning og madkultur    
Kompetenceområde 3: Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madlavning og madvalg 
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- analysere og vurdere fødevarer, fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarekvalitet og omsætte dette i en 

fagdidaktisk begrundet undervisningspraksis 

- begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og differentieret undervisning, der udvikler elevernes indsigt i 

den kulturelle forankrings betydning for madvalg 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der kan fremme selvværd, fantasi, 

madlavningsglæde og erkendelse, og forbinde viden med lyst og handling i en forpligtigende madvælgende 

praksis 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet gennemføre undervisning i fødevarers/ 
fødevaregruppers kvalitet i forhold til smagsmæssige og 
fysisk-kemiske madlavnings egenskaber, sundhed, miljø, 
etik, æstetik og økonomi 

veje for fødevaregrupper fra jord til bord til jord i 
forhold til kvalitetsbegreber herunder bæredygtighed, 
økologi, funktionelle fødevarer, klimaaftryk og smag 

begrundet gennemføre undervisning i at bedømme 
varer ud fra en varedeklaration og diverse 
mærkningsordninger i forhold til funktion, hygiejne og 
miljøaspektet 

fødevareforarbejdning, mærkningsordninger og 
institutioner på området 

beherske tilberedning af fødevarer efter grundlæggende 
madlavningsteknikker og – metoder til afdækning af 
industriens fremstillingsmåder 

fødevarefremstillingsteknikker og metoders fysisk-
kemiske betydninger for sensoriske kvaliteter, 
holdbarhed og tilberedningsmåder 

beherske indkøb, arbejdsprocesser, fremstilling, 
produktønsker og oprydning 

madlavningsmetodik, samt logistik og overvejelser for 
madfremstillingsprocesser 

begrundet gennemføre en undervisning, der fremmer et 
reflekteret kritisk madvalg 

sammenhæng mellem videnskabeligt analytiske 
læreprocesser, etisk stillingtagen og æstetiske 
læreprocesser 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet anvende æstetiske og kulturelle kriterier i 
undervisningen i forbindelse med måltider og brug af 
bestemte fødevarer 

måltidsbegrebet og dets pædagogiske muligheder 

vurdere mad, madlavningsmetoder, smagspræferencer 
og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv 

madvaner, madlavning, smagspræferencer og 
måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og om 
forhold af samfundsmæssig, teknologisk og kulturel art 
som påvirker dem 

begrundet gennemføre undervisning i anvendelse af 
principper for madens, madforbrugets og 
husholdningsarbejdets betydning for miljø, sundhed og 
livskvalitet 

teorier om samfundsmæssige og kulturelle faktorer af 
betydning for madforbrug, madvaner og måder at holde 
hus og vise omsorg for omgivelserne på 

begrundet gennemføre undervisning der viser tydelig 
sammenhæng mellem dannelsessyn og undervisnings 
indhold 

dannelsessyn og deres betydning og forklaring for 
menneskets håndtering af mad som livsområde 

begrundet gennemføre undervisning der eksemplarisk 
udfolder maddannelse i forhold til lærings- og fagsyn i 
madkundskab 

Maddannelse, fortolkninger heraf og betydning for 
sammenhæng med læring 

mestre omsætning af fagsyn i madkundskab i begrundet 
undervisningstilrettelæggelse og praksis 

fagsyn og disses sammenhæng med dannelsessyn, 
menneskesyn og samfundssyn 

begrundet gennemføre undervisning i madkundskab på 
baggrund af en overordnet plan baseret på 
menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og læringssyn  

organisation af undervisning og læring, klasseledelse, 
måltidsledelse, faglig læsning, literacy, anvendelse af it, 
læremidler, metoder og læringsrum 

Modulets relation til praksis 
- Virksomhedsinteresser  
- Arbejde med fødevarer og håndværk i skoler og fritidsinstitutioner 
- Institutioner, der arbejder med fødevarer- og maddannelsesdimensioner 
- Faglig læsning og didaktisering samt redidaktisering i forhold til praksis 
- Udarbejde opskrifter til kommunikationsmedier i praksis (pjecer, kogebøger mm) 
- Undervisningsmateriale med eget design 
- Maddannelsesambassadører i forskellige arenaer 
-  Science, KU og forskningsbaserede institutioner som fx KU, UCL Forskning og Udvikling: Mad, Krop og Læring, 

AAU Center for Food Sience, Design and Experience m.fl. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer  
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, engagerende formidling 
ved lærer og studerende, dialog, vejledning, øvelser, eksperimenter, 
introduktioner, studerendes fremlæggelser med feedback, kommenterende 
praktiske øvelser. 

Kategori 2 121 Arbejde med afprøvning af fødevarer, grundmetoder og 
undervisningmateriale i et æstetisk, videnskabeligt og etisk perspektiv. 
(Delvist lærerstyrer og delvist i grupper) Herunder DM i madkundskab 

Kategori 3 100 Selvstændige studier af fødevareproduktion 
Selvstændige studier med fødevareforarbejdning 
Selvstændige udflugter til fødevareproducen og gruppearbejde med film og 
oplysningsmateriale om fødevarer. 

Kategori 4 5 Lærer og studerende-styrede arrangementer, der giver mulighed for debatter 
og fællestimer med mere, der giver mulighed for tilegnelse af viden om 
fødevarer, maddannelse, madlavning og dens kemi, preferencer og 
pædagogiske tiltag inden for feltet nationalt og globalt. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Skriftlig rapport (max. 10 sider) om en udvalgt fødevaregruppe, dens produktion, samfundsvilkår og etiske 
problemstillinger knyttet hertil. Opgaven udarbejdes i grupper af 2-4 studerende. 
Mødepligtige håndværks- (tilberednings-)forløb, 2-3 forløb. 
Udarbejde begrundet årsplan (halvårsplan) i grupper. 
Mundtligt undervisningsoplæg af studerende for studerende i et afgrænset emne inden for modulet. Her lægges der 
vægt på formidling af et udvalgt stofområde, der evt. kan være relateret til et undervisningsforløb i praktikken. 
Mundtlighed og undervisningsmetoder er i fokus. 
Godkendelse af rapport (afleveret til en fastsat tid), årsplan og fremlæggelse skal godkendes, og gennemførelse af 
mødepligtige Moduler. Det hele samles i præsentationsportfolien. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget madkundskab. 
 

MODUL 3: Æstetik, læring, madlavning, madvalg og madkundskabsdidaktik. (73723-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget madkundskab findes i nærværende studieordning afsnit 22 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet ’æstetik, læring, madlavning og fødevarevalg’ vil du komme til at arbejde med kvalificering af fødevarevalg. 
Det omfatter både viden om, hvad der motiverer os til at vælge og handle, som vi gør, og hvordan denne viden kan 
bruges i undervisningen. 
Du vil få opgaver, hvor du skal: 

- Arbejde med æstetisk teori og hvad der får mennesket til at finde behag/ubehag ved bestemte emner.  
- Arbejde med sammenhængen mellem krop, sanser og valg i et natur-, humanistisk og 

samfundsvidenskabeligt perspektiv. 
- Udvikle forskellige undervisningsøvelser, der fremmer refleksionen over sammenhænge mellem de kropslige 

registreringer og de valg og smagsdomme vi træffer. 
- Undersøge kreativitetens muligheder i forhold til madlavning og hvordan madlavningen kan bruges i 

læringsrummet 
- Arbejde med innovation og kreativitet i forhold til viden og holdning, både i teori og i det praktiske 
- Arbejde med undervisningstilrettelæggelse, der skaber sammenhænge mellem æstetiske, etiske og 

videnskabelige tilgange til mad, madfremstilling og madforbrug. 
- Arbejde med madlavning som eksemplarisk for en selvoverskridende læring. 
- Arbejde med børn, smag og præferencer 
- Se på sammenhæng mellem lyst og vaner, sundhed og smag. 
- Arbejde med madtilberedning i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt og internationalt 
- Arbejde med fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt, samfundsvidenskabeligt, etisk og æstetisk 

perspektiv 
- Arbejde med fagets betydning i skolen i forhold til værdier og maddannelse samt reflekteret stillingtagen 
- Arbejde med læremidler og faglig læsning 

 
Modulet vil arbejde både teoretisk, eksperimentelt og praktisk. Undervisningen vil løbende blive sat i relation til 
undervisning i folkeskolen. 

Modulets videngrundlag 
- Nyeste forskningsbaseret viden inden for æstetik, innovation, kreativitet og entreprenørskab. 
- Teori om læring og virksomhedsformer 
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- Viden om sensorik 
- Viden om smag inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab. 
- Viden om sammenhænge mellem viden, lyst og handling. 
- Nyeste forskningsbaseret viden inden for dannelse 
- Viden og forskning indenfor madlavning og gastronomisk innovation 
- Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 
- Viden om smag og smagens dannelse 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2:  Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madlavning og madvalg 
Kompetenceområde 3: Måltider, madlavning og madkultur 
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- analysere og vurdere fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarekvalitet og omsætte dette i en 
fagdidaktisk begrundet undervisningspraksis 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig, inkluderende og differentieret 
undervisning der udvikler elevernes indsigt i den kulturelle, historiske og sociale forankrings betydning for 
måltider og madvalg 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der kan udvikle selvværd, fantasi, 
madlavningsglæde og erkendelse, og forbinde viden med lyst og handling i en forpligtigende madvælgende 
praksis 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

gennemføre eksperimenterende undervisning, der kan 
fremme innovation og kreativitet i frembringelse af 
”nye” produkter med mulighed for udvikling af 
entreprenørskab 

Æstetiske udtryk, deres fortolkninger og 
kommunikation, skaberglæde og udviklingen af 
kreativitet som del af dannelsen 

Eksperimentere med fødevaresammensætninger og 
krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk, 
udtryk og kommunikation og sammenhæng med 
hvordan det styrer vores madvalg 

Sensorik og sammenhæng mellem smag, smagsdom og 
madvalg 

begrundet planlægge og gennemføre 
undervisningsforløb, der tilgodeser læring af 
genstandsfelter relateret til mad  

Læringsteorier, læringsmodeller, fagdidaktiske modeller, 
tilegnelsesformer, fx virksomhedsformer og deres 
videnskabsteoretiske tilhørsforhold. 

begrundet gennemføre undervisning som kan fremme 
elevernes muligheder for at handle bevidst og kritisk i 
forhold til sundhed, trivsel og livskvalitet 

Kostvaners sammenhæng med følelsesmæssige, 
æstetiske og kulturelle aspekter samt inddragelse af det 
brede og positive sundhedsbegreb 

begrundet gennemføre undervisning i mad-
(lavning)kundskab, som demonstration af 
kulturteknikker med brug af redskaber og fødevarer. 

Teorier og forskningstilgange indenfor madkultur og 
madsociologi 

mestre omsætning af fagsyn i madkundskab i begrundet 
undervisningstilrettelæggelse og praksis 

fagsyn og disses sammenhæng med dannelsessyn, 
menneskesyn og samfundssyn 

Begrundet planlægge en undervisning i sammensætning 
og tilberedning af retter og måltider, der er 
kendetegnende for forskellige situationer, historiske 
perioder og kulturer 

Måltidernes fremtrædelse inden for forskellige 
tidsperioder samt parametre, der har indflydelse på 
måltidets udvikling både lokalt og globalt 

Vurdere mad, madlavningsmetoder, smagspræferencer 
og måltider i et socialt, kulturelt og historiske perspektiv 

Madvaner, madlavning, smagspræferencer og 
måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og om 
forhold af samfundsmæssig, teknologisk og kulturel art 
som påvirker dem 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 157 af 608 

Begrundet gemmenføre undervisning i madkundskab på 
baggrund af en overordnet plan baseret på 
menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og læringssyn 

Organisation af undervisning og læring, klasseledelse, 
måltidsledelse, faglig læsning, læremidler, metoder og 
læringsrum 

Begrundet anvende æstetiske og kulturelle kriterier i 
undervisningen i forbindelse med måltider og brug af 
bestemte fødevarer 

Måltidsbegrebet og dets pædagogiske muligheder. 

Modulets relation til praksis 
Undervisningen på læreruddannelsen er målrettet madkundskabsfagets praksis på grundskoleniveau. Fokus er 
kvalificering af forbrugervalget, både for de studerende og for skoleeleverne. Hermed bidrager modulet til 
maddannelse herunder bevidstgørelsen af den kritiske forbruger.  

- Måltidsstrategier i skoler 
- Skolemadsordninger 
- Faglig læsning og didaktisering samt redidaktisering i forhold til praksis 
- Undervisningsmateriale med eget design 
- Udarbejde opskrifter til kommunikationsmedier i praksis (pjecer, kogebøger mm.) 
- Forskellige understøttende undervisningsaktiviteter (ex: Københavns Madhus, Madkulturen, 

Sommermadskoler, Fars Køkkenskole) 
- Skolepraksis med inddragelse af maddannelse 
- Science KU, gastronomisk legestue. 
- Nordic Food Lab 

Arbejdsformer i modulet  

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, engagerende formidling 
ved lærer og studerende, dialog, vejledning, øvelser, eksperimenter, 
introduktioner, studerendes fremlæggelser med feedback, kommenterende 
praktiske øvelser. 

Kategori 2 121 Studiegrupper, fællestimer uden lærer – se film og debatindlæg, lave 
undervisningsoplæg både til de lærerstuderende på holdet og til skolen, 
studiebesøg 

Kategori 3 100 Selvstændige udflugter til skoler, skolehaver, skolemadordninger m.m. 
Selvstændige æstetisk skabende øvelser i køkkenet. 
Selvstændige opgaver med udarbejdelse og formidling af opskrifter. 

Kategori 4 5 Arrangementer (styret af underviser eller studerende), der giver mulighed for 
debatter og fællestimer m. m. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Skriftlig rapport (max. 7 sider, alt inklusive), udføres individuelt om fagdidaktiske problemstillinger og syn, 
læreprocesser og maddannelse. 
Mødepligtige håndværks(tilberednings)forløb – 2 forløb. 
Som del af rapporten (ud over de 7 sider) udarbejdes et undervisningsforløb, som formidles i en fremlæggelse, hvor 
der bl.a. reflekteres over brug af læremidler – dette gøres i grupper af 3-4 studerende. 
Godkendelse af rapport (afleveret til en fastsat tid), undervisningsforløb og fremlæggelse skal godkendes, og 
gennemførelse af mødepligtige moduler. Det hele samles i præsentationsportfolien. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget madkundskab 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin 

MODUL 1: Matematiklæring, tal og regneprocesser (73630-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser på 1.- 6. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt 
og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende 
læseplaner.  
I praksisperspektivet indgår den studerendes observationer af elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både talbegrebet og regneprocesser samt alsidige matematiske 
kompetencer med særligt fokus på matematisk symbolbehandling og formalisme samt tankegang. 
It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse  
- inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik 
- inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling 

af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik   
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i vidensmål og færdighedsmål.  
Den studerende kan 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, om og 
medmatematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
- begrundet planlægge, gennemføre , evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og 

fagdidaktisk overblik og dømmekraft. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring 

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget 
og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt 
elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling 

anvende gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik 

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne 
mellem forskellige matematiske udsagn 

matematisk  tankegang 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken. 

matematisk symbolbehandling - og formalisme 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i talbegrebet 

talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, 
talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra 
de naturlige tal over de hele tal til de rationale tal 

planlægge , gennemføre og evaluere undervisning i 
regneprocesser og tidlig algebra, herunder anvendelse 
af digitale værktøjer 

regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse digitale 
værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning 

Modulets relation til praksis 
I modulet kan indgå observationer af elevers matematiske læring på et klassetrin fra 1.-6. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence. 
Prøven tager udgangspunkt i det nationale Modul 1 ”Matematiklæring, tal og regneprocesser” 1. – 6. klassetrin. 
Prøven afvikles som en kvalitativ vurdering af den studerendes gennemførsel af ovenstående  
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modul. Prøven gennemføres som en 5 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve ud fra et lokalt udfærdiget 
prøvesæt. 
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.  Prøven finder sted på 
uddannelsesstedet under opsyn. 
 
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om: 

- Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske problemstillinger knyttet til tal og 
algebra. 

- Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med udgangspunkt i autentiske dokumenter 
knyttet til matematikundervisningen 1. – 6. klassetrin. 

 
Vurderingskriterier 
Det vurderes, om den studerende på et tilstrækkeligt niveau: 

- demonstrerer færdigheder og viden inden for de udvalgte matematikfaglige og fagdidaktiske emner. 
- besvarer opgaverne klart og fyldestgørende. Det er en del af den studerendes kompetence at kunne afgøre, 

om en begrundelse er nødvendig, og hvornår den er fyldestgørende. 
- anvender relevante faglige og fagdidaktiske begreber. Kendetegnet på et tilstrækkeligt niveau er, at 

begreberne bruges korrekt i en analyse, der fører frem til konklusioner, som besvarer opgaven.  
- viser stave- og formuleringsevne. 

Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin 
 

MODUL 2: Matematikundervisning og geometri (73631-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med geometri på 1.- 6. klassetrin. Denne 
kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt 
perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning og dens samspil 
mellem elever, lærer og matematikfaget.  
I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og - principper knyttet til matematikundervisning i 1.- 
6. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, modeller til planlægning af undervisning, 
motivation og elevers kreative virksomhed i og uden for klassen. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både plangeometri og rumgeometri herunder et særligt fokus på 
undersøgende virksomhed, argumentation og bevisførelse samt alsidige matematiske kompetencer med særlig fokus 
på matematisk problembehandling og ræsonnement. 
It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for 
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- undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer og 
matematik 

- forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 
undervisningsforløb  for matematikundervisning på 1.-6. klassetrin 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Den studerende kan 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, om og 
medmatematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og 

fagdidaktisk overblik og dømmekraft 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udforme  mål for undervisning og elevens læring  modeller til planlægning af undervisning i matematik 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
i matematik på 4.-10. klassetrin ud fra et begrundet 
læringssyn 

matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring og faglige progression, herunder samspillet 
mellem elev, lærer og matematik med induktive og 
deduktive arbejdsmåder 

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed 

Undervisningsmetoder , læringspotentialet i en 
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ 
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen 

problembehandle ved at detektere, formulere, 
afgrænse og løse matematiske problemer ved 
systematisk valg af strategier og værktøjer 

matematisk problembehandling 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse 

matematisk ræsonnement 

begrunde sammenhænge inden for plan- og 
flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser og 
eksperimenter som baggrund for undervisningen   

plangeometri med inddragelse af digitale værktøjer, 
konstruktions- og tegnemåder, beskrivelser af 
positioner og retning, flytningsgeometri med analyse af 
symmetri og mønstre samt undersøgende virksomhed 
og bevisførelse, 

anvende rumlige figurers egenskaber samt deres 
gengivelse i undervisningen i rumgeometri, bl.a. med 
inddragelse afdigitale værktøjer 

rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber, 
eksempler på enkle tegneformer fra tre til to 
dimensioner, samt mulige anvendelser afdigitale 
væktøjer 

Modulets relation til praksis 
I modulet indgår planlægning af en undervisningsaktivitet på et klassetrin fra 1.-6. Det tilstræbes, at den planlagte 
aktivitet gennemføres og evalueres. 
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Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 158 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 63 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Den studerende skal i forbindelse med modulet: 

- i grupper på en til fem studerende planlægge en undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for geometri 
på 1.-6. klassetrin. Aktiviteten præsenteres for holdet med fokus på, hvordan den kan motivere og inspirere 
eleverne. Om muligt gennemføres aktiviteten med elever inden præsentationen. 

- udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til geometri og matematikundervisning. Efter aftale mellem 
underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en 
opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Det ene produkt skal være individuelt. Det besluttes af underviseren, hvilke dele af det andet produkt, der er 
individuelt, og hvilke der skal afleveres i grupper.  
Begge produkter skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 
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MODUL 3: Evaluering og stokastik (73633C) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet stokastik. Denne kerne belyses 
i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på evaluering af læring. 
I praksisperspektivet lægges vægten på observationsmetoder samt evalueringsmetoder og -redskaber, og 
matematiklærerens professionelle udvikling behandles i tilknytning til emnerne. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter begrebsindhold og beregningsmetoder i stokastik. 
I de matematiske kompetencer arbejdes systematisk med repræsentationskompetencen og 
kommunikationskompetencen. 
Digitale værktøjer benyttes som redskab til analyse og præsentation af data og til simulering af stokastiske processer. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter erfaringer med og teorier om evalueringsmetoder og –principper og om evalueringens mål 
og konsekvenser. Det omfatter også viden om observationsmetoder som grundlag for evaluering og statistisk 
behandling.  
Videngrundlaget omfatter ligeledes empiriske undersøgelser af og fagdidaktiske teoridannelser om elevers forståelse 
af sandsynlighed og chance, samt hvordan dette afspejles i skiftende læseplaner. 
Det matematikfaglige videngrundlag omfatter begreber og metoder fra sandsynlighedsteori og statistik til matematisk 
beskrivelse af tilfældigheder og mønstre i data. Det inddrager desuden det matematiske kompetencebegreb med 
særligt fokus på repræsentationskompetence og kommunikationskompetence. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Den studerende kan 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, 

med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 

klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer, evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen, 

vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder 
deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger, herunder forskellen på summativ og 
formativ evaluering, 

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder, 

matematiske repræsentationer, 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret, 

matematisk kommunikation, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer, 
bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer 
i blandt andet spil og med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på 
undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer og 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, 
spredning og sammenhænge samt brug af digitale 
værktøjer til analyse og præsentation og 

Modulets relation til praksis 
Den studerendes planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i forbindelse med 
praktikmodulet på tredje semester af studiet kan indgå i modulet. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 

- i grupper, normalt praktikgrupper, på en til fem studerende planlægge og gennemføre en 
undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for stokastik på 1.-6. klassetrin. Elevernes arbejde med 
aktiviteten observeres og evalueres. De studerende udarbejder en rapport, der har et omfang svarende til 
fire til seks normalsider samt evt. bilag. Rapporten beskriver planen for undervisningsaktiviteten, gør rede for 
resultaterne af observationen og omfatter forslag til justering af planen på baggrund af de opnåede 
erfaringer. Hvis den studerende ikke har mulighed for at gennemføre undervisningsaktiviteten, gennemføres 
aktiviteten i stedet på holdet.  

- udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til stokastik og evaluering i matematikundervisningen. Efter 
aftale mellem underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en 
rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Det ene produkt skal være individuelt. Det besluttes af underviseren, hvilke dele af det andet produkt, der er 
individuelt, og hvilke der skal afleveres i grupper.  
Begge produkter skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 
 

MODUL 4: Elever med særlige behov og matematik i anvendelse (73633D) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematiske kompetencer inden for matematik i anvendelse. Denne kerne 
belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på elevers tilegnelse af viden gennem mundtlige og skriftlige 
matematikholdige tekster, og der fokuseres på elever med særlige behov og tosprogede elever. 
I praksisperspektivet lægges vægten på læremidler, på samarbejdet i skolen og på matematiklærerens professionelle 
udvikling. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter matematiske modeller, hvor matematikken bruges som beskrivelses- og 
analyseredskab, og deres muligheder og begrænsninger. I opstillingen og analysen af modellerne gøres brug af 
variabelbegrebet, enkle funktioner og udvalgte emner fra diskret matematik. 
I de matematiske kompetencer arbejdes systematisk med modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Der arbejdes med digitale læringsmidler til folkeskolen, og den studerende videreudvikler sine kompetencer i brug af 
it-værktøjer. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter forskellige forståelser af matematisk begrebsdannelse og læringsvanskeligheder i 
matematik og af elevers særlige forudsætninger og særlige behov. I videngrundlaget indgår kendskab til, hvordan der 
arbejdes med disse problemer i professionens praksis. 
Der indgår viden om udviklingen af det matematiske fagsprog, og heri indgår viden om tosprogede elevers sprog- og 
læseudvikling på andetsproget. 
Videre omfatter det viden om tekster og andre læremidler i skolens praksis, og viden om begreber og metoder i 
arbejdet med læremidler, bl.a. om faglig læsning. 
Fra praksisfeltet indgår viden om de formelle rammer og praksis i lærerens samarbejde med andre, og 
matematiklærerens professionelle udvikling behandles i tilknytning til emnerne. 
Det matematikfaglige videngrundlag omfatter matematisk modellering som beskrivelses- og analyseredskab. Det 
inddrager desuden det matematiske kompetencebegreb med særligt fokus på modelleringskompetence og 
hjælpemiddelkompetence. Matematisk viden om funktioner, variable og diskret matematik indgår. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Den studerende kan 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af matematiske arbejds- og tænkemåder, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, 

med og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 

klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 
undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, 
hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler, 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har 
særligt talent i matematik samt deres mulige 
kendetegn, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som 
medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem 
mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige 
tekster,  

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som 
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, 
herunder autentiske tekster og læremidler,  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med 
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 1.-6. 
klasse,  

elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, 
fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling 
på andetsproget. 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik, 

læremidler til aldersgruppen 1.-6.- klassetrin, herunder 
digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, 
supplerende materialer og lærebøger, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med 
forældre, administration og myndigheder om rammer 
for undervisning,  

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde 
med kolleger, formelle og uformelle 
samarbejdsrelationer med forældre, administration og 
myndigheder  

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, at identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med 
matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt 
følge nye tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, ajourføring 
med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, 
veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur 

benytte variable og enkle funktioner samt diskret 
matematik som middel til problemløsning og 
modellering i undervisningen med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

variabelbegrebet, enkle funktioner, udvalgte emner 
inden for diskret matematik, fx talteori og kombinatorik, 
og anvendelse af digitale værktøjer til visualisering, 
beregning og analyse, 

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger 
og 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 1.- 6. klassetrin og 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller. 

matematisk modellering. 

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af 
et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen 
af digitale værktøjer. 

matematiske hjælpemidler. 

Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den studerendes udarbejdelse af beskrivelse, analyse og forslag til mulige tiltag for en eller flere 
elever med særlige behov på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin fra 1.-6. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(70 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 
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- i grupper på en til fem studerende på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin 
fra 1.-6. udarbejde en skriftlig rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever 
med særlige behov i matematikundervisningen på et klassetrin fra 1.-6. Rapporten skal have et omfang 
svarende til fire til seks normalsider samt evt. bilag 

- i grupper på en til fem studerende udarbejde et produkt på basis af en underviserformuleret opgave, der 
indeholder anvendelse og analyse af digitale læremidler. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. 
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

- udarbejde individuelt produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til funktionsbegrebet, matematiks muligheder og 
begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab og/eller elever med særlige behov. Efter aftale mellem 
underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en 
opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin 

MODUL 1: Matematiklæring, tal og algebra (73640-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra på 4. - 10. klassetrin. 
Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt 
og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende 
læseplaner for faget matematik.  
I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik. Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering 
af læremidler til aldersgruppen.   
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne, tal og algebra, og alsidige matematiske 
kompetencer, med særligt fokus på matematisk kommunikation samt symbolbehandling og formalisme.  
IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.  

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national/international forskning og teoridannelse  
- inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik 
- inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling 

af matematisk kompetence i arbejdet med  tal og algebra 
- analysemodeller knyttet til vurdering af læremidler. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Den studerende kan:  
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner. 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med 
matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin. 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori. 
- Begrundet planlægge, gennemføre , evaluere og udviklematematikundervisning i praksis med faglig og 

fagdidaktisk overblik og dømmekraft. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring 

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget 
og dialogens betydning for indsigt og forståelse  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets relation til praksis 
I modulet kan indgå observationer af elevers matematiske læring på et klassetrin fra 4.-10. Desuden indgår analyse af 
læremidler, der anvendes på 4. -10. klassetrin. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende  gældende læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning 

Skiftende mål  og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik 

læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin, 
herunder digitale læremidler, konkrete materialer og 
værktøjer, supplerende materialer og lærebøger 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i tal og talteori 

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie 
elementære talmængder, samt talteori og dets 
anvendelse 

planlægge og gennemføre undervisning i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning med anvendelse af digitale værktøjer 

regneprocesser og algebra med beregninger og løsning 
af ligningssystemer, anvendelse af digitale værktøjer i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret. 

matematisk kommunikation 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken. 

matematisk symbolbehandling - og formalisme 
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence 
Prøven tager udgangspunkt i det nationale Modul 1 ”Matematiklæring, tal og algebra” 4. – 10. klassetrin. 
Prøven afvikles som en kvalitativ vurdering af den studerendes gennemførsel af ovenstående  
modul. Prøven gennemføres som en 5 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve ud fra et lokalt udfærdiget 
prøvesæt.  
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på 
uddannelsesstedet under opsyn. 
 
Indholdet i den skriftlige Modulprøve afprøver om: 

- Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske problemstillinger knyttet til tal og 
algebra. 

- Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med udgangspunkt i autentiske dokumenter 
knyttet til matematikundervisningen 4. – 10. klassetrin. 

 
Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«. 
Vurderingskriterier 
Det vurderes, om den studerende på et tilstrækkeligt niveau: 

- demonstrerer færdigheder og viden inden for de udvalgte matematikfaglige og fagdidaktiske emner. 
- besvarer opgaverne klart og fyldestgørende. Det er en del af den studerendes kompetence at kunne afgøre, 

om en begrundelse er nødvendig, og hvornår den er fyldestgørende. 
- anvender relevante faglige og fagdidaktiske begreber. Kendetegnet på et tilstrækkeligt niveau er, at 

begreberne bruges korrekt i en analyse, der fører frem til konklusioner, som besvarer opgaven.  
- viser stave- og formuleringsevne. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 2: Matematikundervisning og geometri (73641-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 172 af 608 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med geometri på 4.- 10. klassetrin. Denne 
kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et matematikfagligt 
perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet 
mellem elever, lærer og matematikfaget.  I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige 
tekster. 
I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og - principper til matematikundervisningen på 4.-10. 
klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, modeller til planlægning af 
matematikundervisning, motivation og elevers kreative aktivitet i og uden for klassen. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, plan- og rumgeometri, og alsidige 
matematiske kompetencer med særlig fokus på matematisk ræsonnement og tankegang.  
IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for 
- undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer og 

matematik. 
- forskellige undervisningsmetoder og – principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 

undervisningsforløb  for matematikundervisning på 4. - 10. klassetrin. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner. 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og med 
matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin. 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori. 
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udviklematematikundervisning i praksis med faglig og 
fagdidaktisk overblik og dømmekraft. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
i matematik på 4. - 10. klassetrin ud fra et begrundet 
læringssyn 

matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring og faglige progressionn, herunder samspillet 
mellem elev, lærer og matematik med induktive og 
deduktive arbejdsmåder 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som 
medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem 
mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige 
tekster 

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som 
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder 
autentiske tekster og læremidler 

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed 

undervisningsmetoder ,  læringspotentialet i en 
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ 
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen 

udforme  mål for undervisning og elevens læring modeller til planlægning af undervisningsforløb i 
matematik 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår planlægning af en undervisningsaktivitet på et klassetrin fra 4. - 10. Det tilstræbes, at den planlagte 
aktivitet gennemføres og evalueres. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 158 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 63 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Den studerende skal i forbindelse med modulet: 

- i grupper på en til fem studerende planlægge en undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for geometri 
på 4.-10. klassetrin. Aktiviteten præsenteres for holdet med fokus på, hvordan den kan motivere og inspirere 
eleverne. Om muligt gennemføres aktiviteten med elever inden præsentationen. 

- udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til geometri og matematikundervisning. Efter aftale mellem 
underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en 
opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Det ene produkt skal være individuelt. Det besluttes af underviseren, hvilke dele af det andet produkt, der er 
individuelt, og hvilke der skal afleveres i grupper.  
Begge produkter skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde sammenhænge inden for plangeometri 
herunder benytte matematisk argumentation og 
bevisførelse med anvendelse af digitale værktøjer som 
baggrund for undervisningen i plangeometri 

plangeometri, flytninger og geometriske mønstre , 
tegneformer,analytisk geometri herunder position og 
retning, trigonometri og dens anvendelse, samt  
anvendelse af digitale værktøjer til konstruktion, 
undersøgende virksomhed og bevisførelse 

beskrive egenskaber ved og sammenhænge mellem 
rumlige figurer, bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer, med henblik på undervisning i rumgeometri 

rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige 
figurer, bl.a med anvendelse af digitale værktøjer 

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne 
mellem forskellige matematisk udsagn 

matematisk tankegang 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse 

matematisk ræsonnement 
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I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 3: Elever med særlige behov og modellering i matematik (73643C) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet matematisk modellering på 4.-
10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv. 
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tiltag til en differentieret og inkluderende 
undervisning for elever med særlige behov. I dette perspektiv inddrages elevers brug af forskellige sprog. 
I praksisperspektivet er vægten lagt på observation og fortolkning af elevers læring, herunder indsigt i eventuelle 
særlige behov. Dette som udgangspunkt for planlægning af samarbejde med involverede parter på og uden for skolen. 
Det matematikfaglige perspektiv belyser matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og 
analyseredskab; centralt placeret er funktionsbegrebet, matematisk modellering og anvendelsen heraf i praksis. 
Såvel analoge som digitale hjælpemidler indgår i arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter indsigt i elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller særligt talent i matematik, 
herunder deres sprog- og læseudvikling. 
I dette grundlag indgår viden om metoder til observation som grundlag for fortolkning af elevers forståelse af og 
holdning til matematik. I tilknytning hertil indgår viden om betydningen af fagligt/tværfagligt samarbejde med 
relevante partnere i og uden for skolen. 
Viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin er en del af grundlaget. 
Det matematikfaglige videngrundlag knytter sig til såvel funktionsbegrebet og dets anvendelser som til det 
matematiske kompetencebegreb, herunder specielt modellerings- og problembehandlingskompetence. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om 

matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 

 

Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den studerendes udarbejdelse af beskrivelse, analyse og forslag til mulige tiltag for en eller flere 
elever med særlige behov på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin fra 4.-10. 
Den studerendes planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i forbindelse med 
praktikmodulet på tredje semester af studiet kan indgå i modulet. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 
undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, 
hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler, 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har 
særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med 
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 4.-10. 
klasse, 

Elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, 
fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling 
på andetsproget, 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med 
forældre, administration og myndigheder om rammer for 
undervisning, 

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med 
kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer 
med forældre, administration og myndigheder, 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til 
problemløsning og modellering i undervisningen med 
inddragelse af digitale værktøjer, 

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og 
vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt 
anvendelse af digitale værktøjer til beregning, analyse og 
visualisering, 

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab 
i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller og 

matematisk modellering og 

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse 
og løse matematiske problemer ved systematisk valg af 
strategier og værktøjer. 

matematisk problembehandling. 
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

 
Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et 
tilsvarende modul, er der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 

- i grupper på en til fem studerende på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin 
fra 4.-10. udarbejde en skriftlig rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever 
med særlige behov i matematikundervisningen på et klassetrin fra 4.-10. Rapporten skal have et omfang 
svarende til fire til seks normalsider samt evt. bilag 

- i grupper på en til fem studerende udarbejde et produkt på basis af en underviserformuleret opgave, der 
indeholder anvendelse og analyse af digitale læremidler. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

- udarbejde et individuelt produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske 
opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til funktionsbegrebet, matematikkens muligheder og 
begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab. Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan 
produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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MODUL 4: Evaluering og stokastik (73643D) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet stokastik på 4.-10. klassetrin. 
Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv. 
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på vurdering af forskellige evalueringsformer i forhold til 
læseplansmål, herunder nationale test og folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i matematik. 
I praksisperspektivet er vægten lagt på evalueringsmetoder og -redskaber med henblik på kompetenceudvikling hos 
såvel elever som lærer. Desuden et fokus på udvikling af matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne stokastik og alsidige matematiske 
kompetencer med specielt fokus på repræsentations- og hjælpemiddelkompetence. 
De tre perspektiver knytter evaluering og stokastik sammen i eksempler på anvendelser i såvel uddannelse som 
samfund. 
Såvel analoge som digitale hjælpemidler indgår i arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter forskellige forståelser af evalueringskulturens og stokastikkens rolle i samfundet, samt 
hvordan disse er afspejlet i skiftende læseplaner. 
I forbindelse med grundlaget for evaluering indgår viden om evalueringsprincipper og -metoder, herunder viden om 
anvendelse af hjælpemidler fra stokastikken. 
Viden og erfaringer fra lærerkompetenceudvikling i matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin, herunder 
indsigt i nye undervisningsmaterialer og -metoder samt i matematikdidaktisk forskning og -udviklingsarbejde. 
Det matematikfaglige videngrundlag knytter sig såvel til fagområdet statistik og sandsynlighedsregning som til det 
matematiske kompetencebegreb, herunder specielt kompetencerne til at anvende matematiske 
repræsentationsformer og hjælpemidler. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om 

matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den studerendes vurdering af en elevbesvarelse fra folkeskolens skriftlige prøve efter 9. klasse i 
matematik efter de retningslinjer, som gives censorer ved prøverne. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

forholde sig til gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til differentieret 
undervisning, 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid, 

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres 
muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ 
evaluering, 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer, evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen, 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med 
matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt 
følge med i nye tendenser, nye materialer og ny 
litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 
refleksion over egen undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, 
nye materialer og ny litteratur, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer og 
arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder 
anvendelse af it, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i 
blandt andet stikprøver samt eksempler på 
sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it, 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
statistiske deskriptorer og diagrammer samt vurdere 
usikkerheden i stikprøveundersøgelser, bl.a. med 
anvendelse af digitale værktøjer og 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, blandt andet med digitale værktøjer 
og anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, 
spredning og sammenhænge samt usikkerhed i 
stikprøveundersøgelser og 

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder, 

matematiske repræsentationer, 

tage stilling til muligheder og begrænsninger i 
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, 
herunder anvendelsen af digitale værktøjer. 

matematiske hjælpemidler. 
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 

- vurdere en elevbesvarelse fra folkeskolens skriftlige prøve efter 9. klasse i matematik efter de retningslinjer, 
som gives censorer ved prøverne. 

- udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til stokastik og evaluering i matematikundervisningen. Efter 
aftale mellem underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en 
rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Det ene produkt skal være individuelt. Det besluttes af underviseren, hvilke dele af det andet produkt, der er 
individuelt, og hvilke der skal afleveres i grupper.  
Begge produkter skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 
 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget musik 

MODUL 1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring (73760-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget musik findes i nærværende studieordning afsnit 25 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med 
udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv. 

Kort beskrivelse af modulet 
Der er fokus på at udvikle de studerendes musikpædagogiske og didaktiske forudsætninger, relateret til musik som 
undervisningsfag i folkeskolen.  
Der arbejdes med varierede musikalske udtryksformer med krop, stemme, instrumenter og andre lydkilder. 
Som en væsentlig del indgår kreative, æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og 
færdigheder opnået gennem arbejdet med de forskellige udtryksformer.  
Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder. 

Modulets videngrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet 
bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 
kvaliteter og mangfoldighed. 
Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 

anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 
- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på 
klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter, 

musikteori, spilleteknik, repertoire, instruktion og 
ledelse i forbindelse med klaverspil 

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som 
hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen  

stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig 
udvikling og udvikling af egen stemme 

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med 
forståelse for teknik 

motoriske/tekniske øveprocesser, musikalsk 
fortolkning 

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor 
i et bredt udvalg af genrer 

udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling, 
kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, 
sanglige kulturer og traditioner 

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og 
dramatisering med øje for elevers potentialer og 
forudsætninger 

kroppens, bevægelsens og legens betydning for 
musikalsk udvikling og læring 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg 
af stilarter for varierede målgrupper med forskellige 
pædagogiske formål 

musikteori, notation, arrangement, instrumentation 
og satslære og musikalske læremidler 

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- og 
instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition som 
improvisation 

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier 
om improvisation og komposition samt musikkens 
æstetiske og innovative potentialer 

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende 
undervisning i musiklytning og musikoplevelse 

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling 

Formulere og anvende differentierede mål for 
musikundervisning og elevens læring 

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, 
kulturbærende og identitetsskabende fænomen 

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som 
længere forløb differentieret og inkluderende 

musikalsk læring og progression, 
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og 
læremidler i musikfaget 

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder og 
dirigent til den lydhøre og inspirerende igangsætter i og med 
musik 

undervisningsmetodik, klasseledelse, 
musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle 
og uformelle læreprocesser 

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske 
forudsætninger, udvikling og potentialer 

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske 
udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori 

perspektivere musik som  æstetisk fænomen musik i et psykologisk, oplevelsesmæssigt og æstetisk 
perspektiv 

Modulets relation til praksis 
Eksempler på samarbejde og relationer til praksis: 
- På skolen i nærområdet: De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx: 

morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil m.m. 
- På læreruddannelsen: De studerende kan stå for et evt. frivilligt tilbud til skolens elever fx: Kor, sammenspil, 

musikproduktion på computer m. m.  
- Samarbejde med LMS (Levende musik i skolen) i forhold til koncertforberedende musikaktiviteter med orkestre, 

friskoler, biblioteker, teatre m.m. 
- Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og 

musikformidling både i og udenfor Folkeskolen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.  
- Deltagelse i individuel vokal og instrumental undervisning.  
- Fælles lektioner med projektarbejde i forbindelse med kreative vokal/ 

instrumentale aktivitetsformer herunder udvikling af børnestemmer 
samt stemme/kormetodikker.  

- Lærerinitierede projektarbejde med fælles oplæg i forbindelse med 
området musik og bevægelse. 

- Studiegruppearbejde med vejledning i musikudøvelse, satsarbejde og 
IT-baseret nodeskrivning.  

- Deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.  
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 - Forventet timeforbrug til udarbejdelse af studieprodukter 1 -4  i 
forbindelse med Modulevaluering: (10, 10, 25, 25 timer) 

- Forberedelse af musikalsk skabende aktiviteter og læsning af litteratur 
til holdundervisningen.  

- Forberedelse til individuel vokal og instrumental undervisning i et 
omfang der tilpasses den enkelte studerende. 

- Evaluering af egen læring og deltagelse i såvel hold-, som individuel 
undervisning. 

- Projektarbejde i forbindelse med området musik og bevægelse 
herunder musikledelse, instrumental musikudøvelse samt 
stemmearbejde med børn. 

- Studiegruppearbejde i sammenspil og rotation, satsarbejde og IT-
baseret nodeskrivning samt udarbejdelse af studieprodukter  

- Evt. feltarbejde på nærskole i forbindelse med ovennævnte 
praksissamarbejde. 

Kategori 3 100 - Egen forberedelse til hold-, og individuel undervisning samt individuelt 
fordybelsesarbejde på øvrige instrumenter, såsom skolerelevante/solo 
instrumenter samt IT musikprogrammer. 

- Studiegruppearbejde med organisering og udøvelse af ekspressive 
aktiviteter.  

- Aktiv deltagelse i institutionens/skolens musikliv herunder 
forberedelse af aktiviteter/koncertnumre. 

Kategori 4 5 - Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, 
kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture. 

- Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af 
studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Den studerende skal afvikle følgende obligatoriske studieprodukter: 

- I løbet af modulet skal den studerende alene eller i grupper på max 3 udfærdige én IT-nodeskreven 
sats/arrangement for indskoling og mellemtrin relateret til modulets indholdsområde. Efterfølgende skal den 
studerende individuelt stå for indstudering og musikledelse af satsopgaven. 

- Mod slutningen af modulet udformer den studerende, alene eller i grupper på max 3, en skriftlig fagdidaktisk 
synopsis relateret til området musikalsk skaben som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse relateret til 
kompetenceområdet musikalsk skaben. Den studerende skal demonstrere indsigt i begrebet kreativitet og 
musikalsk skaben, som det fremstår i Forenklede Fælles Mål, og som det er anvendt i læreruddannelsen samt 
perspektivere det til folkeskolen. Opgaven skal være på højst 4-5 normalsider. Der gives feedback fra 
responsgrupper.   

- Som afslutning på modulet skal den studerende indstudere en melodi ved brug af klaver og sang. Sangen 
vælges fra en godkendt repertoireliste på 10 fællessange. Der lægges vægt på de håndværksmæssige og 
teoretiske færdigheder som fingersætning, korrekt nodegengivelse og musikledelse. 

- Som afslutning på modulet skal de studerende i grupper skabe: 
1. koreografi/dans (sammensatte bevægelsesmønstre). Gruppen fortolker et stykke musik, en situation, et 
sted eller en historie igennem bevægelse til musik. 
2. Et STOMP- eller Bodypercussionforløb. Gruppen vælger et koncept/benspænd – f.eks. en location, 
stemning, følelse, fortælling med videre. Begge dele fremvises for holdet. Der lægges vægt på det 
kompositoriske og improvisatoriske element. 

 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren.  
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik (73761-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget musik findes i nærværende studieordning afsnit 25 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Der er fokus på at udvikle de studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske 
aktiviteter, herunder sammenspil, kor og sang i grupper og individuelt.  
Der arbejdes med musikteori, satsarbejde og arrangement rettet mod forskellige målgrupper.  
Musikdidaktik indgår i relation til musikudøvelse. 
Der lægges vægt på musikpædagogisk og -didaktisk refleksion over viden og færdigheder, der indgår i modulets 
indholdsområder.  
Der lægges endvidere særlig vægt på udvikling af den studerendes egne musikalske færdigheder. 

Modulets videngrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet 

bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 

kvaliteter og mangfoldighed. 

Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 

anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 
- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vejlede og lede sammenspil differentieret på 
baggrund af egen beherskelse af relevante 
instrumenter 

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt analog 
og digital teknologi 

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og 
kreativt værktøj 

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og  
internetressourcer  

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på 
klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter 

spilleteknik, stilarter, instruktion og ledelse i forbindelse 
med klaverspil 

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som 
hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen  

stemmearbejde i relation til udvikling af egen og andres 
stemmer 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lede stemmearbejde, fællessang og en- eller flerstemmigt 
kor i et bredt udvalg af genrer  

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, 
indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og 
traditioner 

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med 
forståelse for genre  

musikalske genrer, musikalsk fortolkning 

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg 
af stilarter for varierede målgrupper med forskellige 
pædagogiske formål 

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og 
satslære og musikalske læremidler 

formulere og anvende differentierede mål for 
musikundervisning og elevens læring 

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, 
kulturbærende og identitetsskabende fænomen, 
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og 
indhold 

begrundet udvælge undervisningsindhold til såvel 
enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og 
inkluderende 

musikalsk læring og progression, 
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og 
læremidler i musikfaget 

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige leder 
og dirigent til den lydhøre og inspirerende igangsætter i og 
med musik 

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, 
formidlingsstrategier samt formelle og uformelle 
læreprocesser 

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk og  kulturelt 
fænomen 

musik i forskellige musikkulturer, børne- og 
ungdomskulturer samt musik og medier 

Modulets relation til praksis 
Eksempler på samarbejde og relationer til praksis: 

- På skolen i nærområdet: De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx: 
morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil m.m. 

- På læreruddannelsen: De studerende kan stå for et evt. frivilligt tilbud til skolens elever fx:  
Kor, sammenspil, musikproduktion på computer m. m.  

- Samarbejde med LMS (Levende musik i skolen) i forhold til koncertforberedende musikaktiviteter med 
orkestre, friskoler, biblioteker, teatre m.m. 

- Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og 
musikformidling både i og udenfor Folkeskolen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.  
- Deltagelse i individuel vokal og instrumental undervisning.  
- Projektarbejde i forbindelse med vokal og instrumental. musikledelse 

herunder instruktion af sammenspil i formelle og uformelle 
læreprocesser samt indstudering og ledelse af sangligt repertoire med 
klaveret som værktøj.  

- Fælles oplæg med lærerinitierede forløb i forbindelse med områderne 
musikledelse, musikudøvelse, satsarbejde samt stemmeteknisk 
arbejde og udvikling af børnestemmer. 

- Vejledning til studiegruppearbejde i sammenspil og rotation, 
satsarbejde og IT-baseret nodeskrivning.  

- Deltagelse i institutionens kor og evt. orkester  
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 - Forventet timeforbrug til udarbejdelse af studieprodukter 1 -4  i 
forbindelse med Modulevaluering: (10, 10, 20, 25 timer) 

- Forberedelse af musikalsk udøvende aktiviteter og læsning af litteratur 
til holdundervisningen.  

- Forberedelse til individuel vokal og instrumental undervisning i et 
omfang der tilpasses den enkelte studerende. 

- Evaluering af egen læring og deltagelse i såvel hold-, som individuel 
undervisning. 

- Projektarbejde i forbindelse med vokal og instrumental musikledelse 
herunder instruktion af sammenspil, ledelse og indstudering af sangligt 
repertoire på klaver. 

- Studiegruppearbejde i sammenspil og rotation, satsarbejde og IT-
baseret nodeskrivning samt udarbejdelse af studieprodukter  

- Evt. feltarbejde på nærskole i forbindelse med ovennævnte 
praksissamarbejde. 

- Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af 
studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø. 

Kategori 3 100 - Egen forberedelse til hold-, og individuel undervisning samt individuelt 
fordybelsesarbejde på øvrige instrumenter, såsom skolerelevante/solo 
instrumenter samt IT musikprogrammer. 

- Studiegruppearbejde med organisering og udøvelse af musikudøvende 
aktiviteter.  

- Aktiv deltagelse i institutionens og skolens musikliv herunder 
forberedelse af aktiviteter og koncertnumre.   

Kategori 4 5 - Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, 
kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture. 

- Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af 
studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal afvikle følgende obligatoriske studieprodukter: 

- I løbet af modulet skal den studerende alene eller i grupper på max 3 stud. udfærdige én IT nodeskreven 
sats/arrangement og et undervisningsmateriale for mellemtrin og valghold relateret til modulets 
indholdsområde. Efterfølgende skal den studerende individuelt stå for indstudering og musikledelse af 
satsopgaven.  

- Mod slutningen af modulet udformer den studerende alene eller i grupper a max 3, en skriftlig fagdidaktisk 
synopsis som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse relateret til kompetenceområdet musikudøvelse. 
Den studerende skal demonstrere indsigt i og reflektere over musikudøvelse som det fremstår i Forenklede 
Fælles Mål, som anvendt i Læreruddannelsen samt perspektivere det til Folkeskolen. Ydermere skal den 
studerende demonstrere viden om musikledelsesmetoder/-roller. 
Opgaven skal være på maks 4-5 normalsider. Der gives feedback fra responsgrupper.   

- Som afslutning på modulet skal den studerende individuelt indstudere en melodi ”a capella” samt 
akkompagnere den efterfølgende. Sangen vælges fra en godkendt brugsklaverliste på 10 sange.  

- Som afslutning på modulet organiseres en rotationskoncert med de studerende med vokal og instrumental 
optræden i grupper. Der lægges vægt på såvel de spille- og sangtekniske elementer som de improvisatoriske 
elementer. 

 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsaspekt. (73763-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget musik findes i nærværende studieordning afsnit 25 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet indeholder musikforståelse gennem oplevelse, analyse og fortolkning af eksisterende musik fra forskellige 
perioder. 
Gennem egen musikalsk udøvelse udtrykkes forståelse for fortolkning og formidling af musikken.  
Der lægges vægt på varierede arbejdsformer i relation til undervisning i musikforståelse og der udvikles en 
dybdegående forståelse for fagets aktivitetsformer og didaktiske positioner.  
Der lægges endvidere særlig vægt på den studerendes individuelle udtryksmæssige færdigheder. 

Modulets videngrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet 
bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 
kvaliteter og mangfoldighed. 
Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 

anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 
- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

Etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde 
med musikudøvelse 

Læreprocesser og organisering 

Skabe musik på baggrund af egne vokale og 
instrumentale færdigheder med musikalsk 
nysgerrighed, autenticitet og overblik 

Kreative processer, musikalsk interpretation og varierede 
udtryksformer 

Udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og 
instrumental udøvelse 

Hørelære, musikalsk frasering, instrument- og 
stemmeteknik og brug i forskellige musikalske stilarter 

lede stemmearbejde, flerstemmigt kor i et bredt 
udvalg af genrer 

Kor/sang-metodik, indstudering, sangligt repertoire, 
sanglige kulturer og traditioner 

Fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer Musikteori og musikalsk analyse 

Formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra 
forskellige historiske perioder 

Musikalske genrer, stilarter og musikhistorie 

Lede musikaktiveteter med dans, bevægelse og 
dramatisering 

Kroppens og bevægelsens betydning for musikalsk læring 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, 
kulturelt og historisk fænomen 

Musik i et historisk, oplevelsesmæssigt, samfundsmæssigt 
perspektiv 

Undervise varieret og aktiverende i musiklytning og 
musikoplevelse. 

Metoder til musiklytning 

Analysere egen og andres musikundervisning med 
henblik på udvikling af musikundervisning.i folkeskolen 
gennem anvendelse af data fra evalueringer 

Evalueringsmetoder og observation og iagttagelse som 
metoder til at skabe viden om musikundervisning i 
folkeskolen 

Analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i 
forhold til undervisningens mål og centrale indhold 
samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde. 

Læremidler samt resultater fra forskning og 
udviklingsarbejde 

Anvende musikfaget i samspil med andre fag og 
aktiviteter på skolen 

Tværfaglighed 

Bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i 
musikfaget og på skolen generelt 

Musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, 
socialt og kulturelt fænomen 

Modulets relation til praksis 
Eksempler på samarbejde og relationer til praksis: 
- På skolen i nærområdet: De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx: 

morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil m.m. 
- På læreruddannelsen: De studerende kan stå for et evt. frivilligt tilbud til skolens elever fx:  

Kor, sammenspil, musikproduktion på computer m. m. 
- Samarbejde med LMS (Levende musik i skolen) i forhold til koncertforberedende musikaktiviteter med orkestre, 

friskoler, biblioteker, teatre m.m. 
- Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og 

musikformidling både i og udenfor Folkeskolen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.  
- Deltagelse i individuel vokal og instrumental undervisning.  
- Projektarbejde i forbindelse med vokal og instrumental formidling og 

fortolkning i forskellige genrer, stilarter og musikhistoriske perioder. 
- Vejledning og fælles oplæg af lærerinitieret forløb med 

musikforståelse set i et historisk, oplevelsesmæssigt, analyserende og 
samfundsmæssigt perspektiv. 

- Studiegruppearbejde med vejledning i metoder til musiklytning, 
musikforståelse, satsarbejde og IT-baseret nodeskrivning herunder 
ledelse af musikaktiviteter med dans, bevægelse og dramatisering, 
sammenspil og korledelse. 

- Deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.  

Kategori 2 121 - Forventet timeforbrug til udarbejdelse af studieprodukter 1 -4  i 
forbindelse med Modulevaluering: (10, 30, 20, 15 timer) 

- Forberedelse af musikalske aktiviteter, lytning af musik samt læsning 
af litteratur til holdundervisningen.  

- Forberedelse til individuel vokal og instrumental undervisning i et 
omfang der tilpasses den enkelte studerende. 

- Evaluering af egen læring og deltagelse i såvel hold-, som individuel 
undervisning. 

- Projektarbejde med i forbindelse med forberedelse og fremlæggelse af 
et undervisningsforløb med musiklytning og musikhistorie samt 
udarbejdelse af tilhørende studieprodukter. 

- Studiegruppearbejde med organisering og ledelse af aktiverende 
musiklytningsaktiviteter med henblik på fortolkning og udtryk 
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- Studiegruppearbejde i sammenspil og korledelse, satsarbejde og IT-
baseret nodeskrivning samt udarbejdelse af studieprodukter  

- Evt. feltarbejde på nærskole i forbindelse med ovennævnte 
praksissamarbejde. 

Kategori 3 100 - Egen forberedelse til hold-, og individuel undervisning samt individuelt 
fordybelsesarbejde på øvrige instrumenter, såsom skolerelevante/solo 
instrumenter samt IT musikprogrammer. 

- Studiegruppearbejde med organisering og udøvelse af ekspressive 
aktiviteter.  

- Aktiv deltagelse i institutionens/skolens musikliv herunder 
forberedelse af aktiviteter/koncertnumre. 

Kategori 4 5 - Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, 
kurser, forelæsninger og konferencer samt studieture 

- Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af 
studiegruppe, projektarbejde samt læringsmiljø. 

- Modulet kan desuden indeholde en studieuge som knytter sig til 
musikundervisning og musikformidling 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal afvikle følgende obligatoriske studieprodukter: 

- I løbet af modulet skal den studerende alene eller i grupper på max 3 udfærdige én IT-nodeskreven 
sats/arrangement relateret til arbejdet med krop/stemme. Efterfølgende skal den studerende individuelt stå 
for indstudering og korledelse af satsen  

- I løbet af modulet skal de studerende i grupper á max 4 fremlægge og formidle et værk fra en musikhistorisk 
periode. I fremlæggelsen skal indgå dele af et undervisningsforløb med perspektivering og demonstration af 
metoder til formidling af varieret og aktiverende musiklytning i skolen. Fremlæggelsen er mundtlig og varer 
ca. 35 min pr. gruppe (inkl. feedback). Til fremlæggelsen skal der udfærdiges et skriftligt brugbart 
undervisningsmateriale tilgængeligt for alle studerende på holdet. Der gives feedback på den mundtlige og 
skriftlige del fra responsgruppe.  

- Som afslutning på modulet skal den studerende individuelt synge en sang fra en godkendt folkeskolerelevant 
fællessangsliste på 25 sange. Første vers synges ”a cappella”. Der lægges vægt på stilfornemmelse, intonation 
og formidling. Tilsvarende akkompagnerer den studerende på klaver til en selvvalgt sang fra samme liste med 
både forspil, indsats samt melodi, - og akkordspil. 

 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
Modulerne anbefales læst i denne rækkefølge: Modul 1, Modul 2 og Modul 3 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget natur/teknologi 

MODUL 1: Natur/teknologi i indskolingen (73770-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget natur/teknologi findes i nærværende studieordning afsnit 26 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse 
af materiale på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul fokuseres på at planlægge og udvikle natur/teknologiundervisning med udgangspunkt i de yngste 
elevers interesser for de naturfaglige og teknologiske fænomener, eleverne møder i deres hverdag. 
Gennem hele modulet lægges der særlig vægt på de fagdidaktiske problemstillinger, der vedrører 
natur/teknologiundervisning i 1.- 3. klasse og udvalgte faglige områder. Herunder:  
- Overgangen fra daginstitution til skole og indføring i skolens naturfaglige fagrække 
- Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner 
- Børnenes oplevelser og fortolkninger af naturfaglige fænomener og sammenhænge i deres hverdag og nære 

omverden. Der arbejdes med, hvordan man gradvis udvikler et naturfagligt begrebsapparat og lærer at 
identificere og reflektere over naturfaglige problemstillinger  

- Undersøgelsesmetoder som direkte oplevelse, sansning, iagttagelse, beskrivelse, undersøgelse, stille spørgsmål 
og afprøvning med argumentation 

- Teknologi og ressourcer, udvalgte dyr og planter og deres livsbetingelser, lokal bebyggelse og infrastruktur, 
naturfaglige fænomener, som børn typisk møder i hverdagen f.eks. årstider 

- Sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet 
- De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring  
- Læringsteori om børns kognitive udvikling set i forhold til naturfagenes abstrakte repræsentationsformer 
- Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder indgår som centrale dele af studieprocessen 

og i forhold til praksis i skolen.  

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker 
inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i 
grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. 
I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet.  

Kompetenceområder, som indgå i modulet: 

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi 
omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og 
herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning. 

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets 
anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som 
baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse. 

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, 
teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget. 

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, 
udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen. 

Kompetencemål som indgår i modulet: 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

undervisning i natur/teknologi 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle 

elevernes naturfaglige kompetencer. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og 
anvendelse af teknologi. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes 
evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og 
til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag, 

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning 

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge 
fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige 
mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte 
elevs som grupper af elevers læreprocesser, 

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it, 

evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den enkelte 
elevs som grupper af elevers udbytte, 

evaluering i naturfagsundervisning,  

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler 
elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger, 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
naturfagene,  

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder 
elevernes motivation og interesse for naturfag og 

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling 
af elevernes interesse og motivation for naturfag og 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
natur/teknologiundervisningen.  

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen. 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning, der udvikler elevernes 
undersøgelseskompetence, 

didaktisk teori om undersøgende arbejde i 
naturfagsundervisningen, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og 
udviklekompetenceudviklende natur/teknologi-
undervisning, i samspillet mellem de naturfaglige 
kompetence, der er afpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige progression, 

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, 
modellerings-, perspektiverings-, og 
kommunikationskompetence,   

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes 
evne til at designe, anvende og vurdere modeller til 
forståelse af naturfaglige fænomener og 
sammenhænge, 

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, 
herunder modellernes karakteristika og design samt 
erkendelsespotentialer, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning der udvikler elevernes kommunikative og 
perspektiverende kompetence i forhold til 
problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til 
vurdering og stillingtagen, 

interessemodsætningers betydning for diskussion og 
vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan 
bidrage til vurdering og stillingtagen, 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning og 

nyere forskning inden for naturvidenskab og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens 
øvrige fag og obligatoriske emner. 

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde 
med andre vidensområder. 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning hvor eleverne får indblik i og anvender 
processer til design og produktion af produkter, 

teknologiudvikling, innovation og designprocesser, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning, hvor der lægges vægt på 
naturvidenskabens og teknologiens almendannende 
potentialer og 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse gennem 
perspektivering af fagets elementer og forståelse af 
omverdenen og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om naturfaglige fænomener, som elever 
møder i hverdagen, 

naturfaglige og teknologiske hverdagsfænomener, 

inddrage den lokale natur i undervisningen, levende organismer, landskaber og levesteder, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk 
møder i hverdagen, og 

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, 
stofkredsløb og energiomsætning og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning  i menneskets fysiologi og anatomi med 
sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv, 

menneskets fysiologi, anatomi, sundhedsundervisning 

Modulets relation til praksis 
Hvis muligt gennemføres der elevinterview om børns naturfaglige begreber. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser 

Kategori 2 121 Projekt- og gruppearbejde, arbejde i uderummet/feltarbejde, 
praksissamarbejde Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 
75 arbejdstimer, med ligelig fordeling mellem dem. 

Kategori 3 100 Udarbejdelse af projekter, informationssøgning.  

Kategori 4 5 Selvstændige studieaktiviteter som f.eks. deltagelse i studiegrupper, anden 
undervisning og foredrag, arbejde med undervisning i anden sammenhæng 
eller litteraturstudier. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
To definerede studiearbejder ud fra følgende beskrivelse: 
"Børns naturvidenskabelige begreber" 
Skriftligt produkt på 3-5 normalsider, der fremlægges og perspektiveres i samarbejde med holdet. 
Produktet udarbejdes i grupper på op til 3 studerende. Hver gruppe interviewer elever om hver sit naturfaglige 
område/fænomener, således at holdet til sammen får indblik i en bred vifte af områder og videndeler om dette. 
Interviewenes fokusområder aftales på holdet. På baggrund af interviewet giver gruppen forslag til undervisning i det 
pågældende faglige område i forhold til den interviewede elevgruppe. 
Produktet evalueres ved at interviewguide drøftes med underviseren inden interview, og resultat af interviewet 
fremlægges og drøftes på holdet inkl. de planlægningsmæssige konsekvenser, som interviewet har frembragt. Der er 
mødepligt til fremlæggelse. Er man af tvingende grund forhindret i at møde på det fastsatte tidspunkt, skal dette 
meddeles inden, og der aftales anden afslutning – f.eks. fremlæggelse på et andet tidspunkt. Det er en betingelse for 
godkendelse, at man deltager i alle faser af dette studiearbejde. 
 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 

"Et naturområde" 
Skriftlig rapport på 10 normalsider indeholdende: 
Lærerens naturfaglige baggrundsviden – redegørelse for naturområdets naturfaglige aspekter 
Undervisningsfaglighed – forslag til undervisningsforløb i 1-3 klasse i det valgte naturområde bl.a. indeholdende 
undervisningsaktiviteter i felten samt forslag til samspillet mellem arbejdet i felten og i klasserummet. Produktet 
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afleveres på en af holdets underviser fastsat dato, som fremgår af modulplanen. Afleveres senere end denne dato, 
kan der ikke forventes faglig respons på produktet. 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 
 
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af 
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse. 
Tidsfrister for aflevering og respons fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af den studerendes gennemførelse af modulet beror på at begge produkter er godkendt samt på 
deltagelse i obligatoriske ekskursioner 
Godkendelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til de fire kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget natur/teknologi 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget natur/teknologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 2: Natur/teknologi på mellemtrinnet (73771-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget natur/teknologi findes i nærværende studieordning afsnit 26 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse 
af materiale på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul belyses de særlige problemstillinger, der vedrører natur/teknologi-undervisning i 4.-6.klasse. I perioden 
fra 4.-6. klasse ændrer elevernes interesse for naturvidenskab sig fra det enkle og umiddelbare til det mere 
strukturerede og specifikke. I modulet belyses forhold, som fastholder og styrker elevernes interesse for naturfag, 
deres praktiske færdigheder, kreativitet og evner til samarbejde deres indblik i samspillet mellem menneske og natur. 
I modulet arbejdes især med: 
- Der arbejdes med progression, naturvidenskabelige kompetencer, og hvordan naturfaglige 

undervisningsressourcer og elevernes egne undersøgelser bidrager til at styrke natur/teknologi i det samlede 
skoleforløb 

- Fastholdelse og konsolidering af børnenes interesse for naturfaglige emner 
- Innovation og brugen af digitale læremidler og undersøgelser indgår som vigtige dele af studieprocessen også i 

forhold til anvendelse i skolen.  
- Faglig læsning og brug af læremidler  
- Ressourcer og energistrømme, og teknologianvendelse i hverdagen 
- Universets opståen og udvikling, solsystemet og planeten Jorden 
- Grundlæggende forhold for evolution og rubricering af det levende i grupper 
- De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for naturfagsundervisning, som er relevante for undervisningen af elever på skolens mellemtrin. 
Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og 
fagdidaktiske tekster. 
 I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgå i modulet: 

Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi 
omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og 
herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning. 

Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets 
anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som 
baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse. 

Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, 
teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget. 

Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, 
udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen.  

Kompetencemål som indgår i modulet: 
Den studerende kan 
- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

undervisning i natur/teknologi. 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at udvikle 

elevernes naturfaglige kompetencer. 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og 

anvendelse af teknologi. 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker elevernes 

evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og 
til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag, 

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning 

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge 
fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige 
mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte 
elevs som grupper af elevers læreprocesser, 

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it, 

evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den enkelte 
elevs som grupper af elevers udbytte, 

evaluering i naturfagsundervisning,  

gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler 
elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger, 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
naturfagene,  

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder 
elevernes motivation og interesse for naturfag og 

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling 
af elevernes interesse og motivation for naturfag og 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
natur/teknologiundervisningen.  

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen. 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle  
undervisning, der udvikler elevernes 
undersøgelseskompetence, 

didaktisk teori om undersøgende arbejde i 
naturfagsundervisningen, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og 
udviklekompetenceudviklende natur/teknologi-
undervisning, i samspillet mellem de naturfaglige 
kompetence, der er afpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige progression, 

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, 
modellerings-, perspektiverings-, og 
kommunikationskompetence,   
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning med historiske og 
filosofiske aspekter af naturvidenskaben, 

hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens 
historie og filosofi, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes 
evne til at designe, anvende og vurdere modeller til 
forståelse af naturfaglige fænomener og 
sammenhænge, 

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, 
herunder modellernes karakteristika og design samt 
erkendelsespotentialer, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning der udvikler elevernes kommunikative og 
perspektiverende kompetence i forhold til 
problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til 
vurdering og stillingtagen, 

interessemodsætningers betydning for diskussion og 
vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan 
bidrage til vurdering og stillingtagen, og 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning og 

nyere forskning inden for naturvidenskab  

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning  i ressourcer, ressourceforbrug og 
energistrømme med bæredygtighed som perspektiv, 

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke 
vedvarende energiformer, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning hvor eleverne får indblik i og anvender 
processer til design og produktion af produkter, 

teknologiudvikling, innovation og designprocesser, 

inddrage den lokale natur i undervisningen, levende organismer, landskaber og levesteder, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om livets udvikling i et naturvidenskabeligt 
perspektiv 

systematik og evolution, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk 
møder i hverdagen, og 

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, 
stofkredsløb og energiomsætning og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om universet, solsystemet og planeten 
Jorden. 

universets opståen og udvikling, solsystemet og 
planeten Jorden 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning, der inddrager lokalsamfundet, 

udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur, 

Modulets relation til praksis 
Det tilstræbes at udvalgte IT-værktøjer afprøves i samarbejde med skoleklasser. F.eks. brug af interaktive tavler eller 
spildidaktik. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Undervisning og vejledning og deltagelse i evalueringssekvenser. 

Kategori 2 121 Feltstudier, projektarbejde, e-læring, praksissamarbejde. Det forventes at der 
bruges 75 arbejdstimer til studieprodukter – ligeligt fordelt mellem de to. 

Kategori 3 100 Projektudarbejdelse, informationssøgning.  

Kategori 4 5 Selvstændige studieaktiviteter som f.eks. deltagelse i studiegrupper, anden 
undervisning og foredrag, arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller 
litteraturstudier. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Nedenstående to studieprodukter skal udarbejdes i løbet af modulet. 
"Solsystemet, ressourcer og energistrømme." 
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En fysisk model samt skriftlig redegørelse (3-5 normalsider) for den tilknyttede faglighed og modellens udsagnskraft 
om virkeligheden. Produktet er individuelt og det faglige fokus aftales med og godkendes af underviseren. Produktet 
evalueres i studentergrupper, hvor der fremlægges og diskuteres på baggrund af redegørelsen og fremlæggelsen. Der 
udpeges på forhånd opponenter til produktet. Det er underviseren der godkender studieproduktet. 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 
 
"It i undervisningen" 
Der skal fremstilles et digitalt læremiddel hvori indgår flere modaliteter (film, billede, lyd, tekst osv.). Læremidlet skal 
være interaktivt og indeholde mulighed for at eleverne tilføjer elementer til læremidlet. Læremidlet kan eventuelt 
tilpasses anvendelse på en interaktiv tavle. 
Læremidlet skal tænkes anvendt i natur/teknologi undervisning og ledsages af en lærervejledning på 3-5 sider 
indeholdende fagligt baggrundsstof og begrundede forslag til anvendelse. 
Om muligt afprøves hele eller dele af læremidlet med elever. 
Produktet kan laves i grupper på op til tre studerende 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 
 
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af 
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse. 
Tidsfrister for aflevering og respons fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af den studerendes gennemførelse af modulet beror på, at begge produkter er godkendt samt på 
deltagelse i obligatoriske ekskursioner 
Godkendelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til de fire kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget natur/teknologi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget natur/teknologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
 

MODUL 3: Natur/teknologiundervisning med fokus på menneskets samspil med naturen (73773-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget natur/teknologi findes i nærværende studieordning afsnit 26 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk - det må dog forventes, at der indgår anvendelse af 
materiale på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul arbejdes tematiseret med forskellige aspekter af mennesket og menneskets samspil med naturen. Hvert 
tema vil være karakteriseret ved både at indeholde naturfaglige aspekter samt fagdidaktiske aspekter i relation til 
undervisning i natur/teknologi i skolen. Der vil være fokus på belysning af sammenhænge og konsekvenser i forhold til 
ønskede udviklingsmål for levevilkår og livsbetingelser for mennesker både lokalt og globalt. 
Følgende elementer vil være centrale: 
- Begrebet bæredygtighed og undervisning frem mod udvikling af handlekompetence hos eleverne i skolen 

- Gruppers forskellige interesser i forhold til brug af og udnyttelse af naturen og dens ressourcer vil indgå som en 

central del af undervisningen, samt hvordan dette kan indgå i undervisningen i skolen 

- Positive og negative konsekvenser ved anvendelsen af naturgrundlaget i forhold til ønskede udviklinger af 

livsbetingelser og levevilkår for mennesker 

- Menneskets fysiologi og sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- Belysning af aktuelle, samfundsmæssige sammenhænge/problemstillinger (f.eks. energiforsyning, globale og 

lokale sundhedsaspekter og teknologiudviklingens betydning). Der vil både blive fokuseret på en faglig belysning 

af disse forhold og udvikling af den studerendes egen forståelse og stillingtagen til grundlæggende forhold ved 

menneskers udnyttelse af naturgrundlaget i forhold til ønskede udviklinger 

- Sammenhæng mellem det lokale og det globale vil blive belyst 

- Undervisningsmæssige aspekter af at betragte natur/teknologi som et almendannede fag  

- De fire delkompetencers betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i 
grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. 
I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet. 

Kompetenceområder, som indgå i modulet: 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi 
omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og 
herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning. 
Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets 
anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som 
baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse. 
Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, 
teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget. 
Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, 
udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen. 

Kompetencemål som indgår i modulet: 
- Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur/teknologi. 
- Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-

undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer. 
- Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om 

menneskets samspil med naturen og anvendelse af teknologi. 
- Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i 

natur/teknologi, der styrker elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske 
udviklingsprocesser fra universets tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i natur/teknologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag, 

naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning 

anvende forskellige undervisningsressourcer og vælge 
fysiske rammer i forhold til undervisningens naturfaglige 
mål og indhold under hensyntagen til såvel den enkelte 
elevs som grupper af elevers læreprocesser, 

undervisningsressourcer i naturfag såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it, 

evaluere den enkelte elevs som grupper af elevers 
udbytte af undervisningen i natur/teknologi såvel 
formativt som summativt i relation til fagets faglige mål 

evaluering i naturfagsundervisning, 
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gennemføre natur/teknologiundervisning, der udvikler 
elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger, 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
naturfagene, 

gennemføre undervisning der udvikler og fastholder 
elevernes motivation og interesse for naturfag og 

forhold der har betydning for fastholdelse og udvikling af 
elevernes interesse og motivation for naturfag og 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
natur/teknologiundervisningen 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen. 

  

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning, der udvikler elevernes 
undersøgelseskompetence, 

didaktisk teori om undersøgende arbejde i 
naturfagsundervisningen, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
kompetenceudviklende natur/teknologi-undervisning, 
der er afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige 
niveau, 

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, 
modellerings-, perspektiverings-, og 
kommunikationskompetence, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning med historiske og 
filosofiske aspekter af naturvidenskaben, 

hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens 
historie og filosofi, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning, der udvikler elevernes 
evne til at designe, anvende og vurdere modeller til 
forståelse af naturfaglige fænomener og 
sammenhænge, 

anvendelse af modeller i faget og i naturvidenskaben, 
herunder modellernes karakteristika og design samt 
erkendelsespotentialer, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning der udvikler elevernes kommunikative og 
perspektiverende kompetence i forhold til 
problemstillinger hvor naturfaglig viden kan bidrage til 
vurdering og stillingtagen, 

interessemodsætningers betydning for diskussion og 
vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig viden kan 
bidrage til vurdering og stillingtagen, 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning og 

nyere forskning inden for naturvidenskab og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning i samarbejde med skolens 
øvrige fag og obligatoriske emner. 

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde med 
andre vidensområder. 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning  i ressourcer, ressourceforbrug og 
energistrømme med bæredygtighed som perspektiv, 

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke 
vedvarende energiformer, 
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begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning  i menneskets fysiologi og anatomi med 
sundhedsmæssig handlekompetence som perspektiv, 

menneskets fysiologi, anatomi, sundhedsundervisning, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning, der inddrager lokalsamfundet,  

udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur,  

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
natur/teknologiundervisning, hvor naturvidenskab og 
teknologi fremstår alment dannende og 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse gennem 
perspektivering af fagets elementer og forståelse af 
omverdenen og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning omhandlende interessemodsætninger 
knyttet til menneskers levevilkår forskellige steder på 
Jorden. 

Begrebet bæredygtighed set i forhold til forskellige typer 
af samfund, hvor mennesket interagerer med 
naturgrundlaget 

inddrage den lokale natur i undervisningen, levende organismer, landskaber og levesteder, 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning om stoffer og materialer, som elever typisk 
møder i hverdagen, og 

grundstoffer og materialers egenskaber og anvendelse, 
stofkredsløb og energiomsætning og 

Modulets relation til praksis 
Afprøvning af infrastukturmodel med skoleelever. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Undervisning og vejledning samt deltagelse i evalueringssekvenser 

Kategori 2 121 Konstruktionsarbejde, projektledelse. Det forventes at der arbejdes 75 timer 
med de to studieprodukter, ligeligt fordelt tidsmæssigt. 

Kategori 3 100 Udarbejdelse af projekter samt informationssøgning 

Kategori 4 5 Selvstændige studieaktiviteter som f.eks. deltagelse i studiegrupper, anden 
undervisning og foredrag, arbejde med undervisning i anden sammenhæng 
eller litteraturstudier. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to obligatoriske produkter: 
1. studieprodukt: ”Sundhed og miljø” 
Der skal fremstilles et undervisningsmateriale til undervisning i sundhed og miljø. Der er to muligheder: 
Enten et undervisningsmateriale der fremmer udviklingen af den enkelte elevs positive sundhedsadfærd eller et 
undervisningsmateriale, der øger indsigten i lokale eller globale forhold vedrørende sundhedsproblematikker. 
Form, omfang og indhold fastlægges i samarbejde mellem de studerende og modulets undervisere 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 
Produktet laves i grupper af max. tre studerende. 
 
2. studieprodukt: "Progression i undervisning i bæredygtighed, interessekonflikter og nærmiljøet” 
Produktet udfærdiges individuelt eller i par. 
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Der udfærdiges en plan for undervisning i natur/teknologi for 1. til 6. klasse (7- 10 normalsider), som skaber et 
fundament for at arbejde med bæredygtighed og interessekonflikter i nærmiljøet. Planen relateres til udvalgte mål fra 
forenklede Fælles Mål for natur/teknologi med argumentation for den indtænkte progression. 
På mindst to af klassetrinene skal der indgå praktisk/eksperimenterende arbejde.  Det ene kunne være en interaktiv 
model af infrastrukturelement eller forsyningsanlæg og det andet skal være et praktisk eksperiment. 
Det forsøges at afprøve modellen i samarbejde med skoleelever. Kan dette ikke lade sig gøre, fremlægges modellen 
for studerende. Modellen skal være gennemprøvet af studiegruppen og der skal foreligge en vurdering af modellens 
didaktiske kvalitet i forhold til den beskrevne progression. 
Produktet evalueres ved at dele deraf i samarbejde med modulets underviser udvælges til uddybning og fremlægges 
på holdet. 
Det forventes at der arbejdes 37,5 timer med dette studieprodukt ud over undervisningstimer. 
 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af 
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse. 
Tidsfrister for aflevering og respons fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af den studerendes gennemførelse af modulet beror på, at begge produkter er godkendt samt på 
deltagelse i obligatoriske ekskursioner 
Godkendelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til de fire kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget natur/teknologi. 
Inden kompetencemålsprøven i undervisningsfaget natur/teknologi, skal den studerende have deltaget i og bestået  
Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag. 
Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes. 
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget samfundsfag 

MODUL 1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden (73780-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget samfundsfag findes i nærværende studieordning afsnit 27 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati; lokalt, nationalt, regionalt og 
globalt.  
Formålet er, at den studerende kan forestå en undervisning, der fremmer elevernes demokratiske og politiske 
dannelse.  
Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med, hvordan 
man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i 
folkeskolens 8.-10. klasse. 
Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger indenfor området 
politik, magt og demokrati.  
- Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk og politologisk 
- Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet 
- Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan 
- Globale problemstillinger i forhold til demokratiet. 
Samtidig arbejdes der med hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige 
problemstillinger indenfor området.  

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på empirisk forskning indenfor elevers samfundsfaglige kompetencer. Forskning og undersøgelser 
omkring samfundsfagsundervisning samt politisk og demokratisk dannelse i dansk og international kontekst.  
Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.  
Politologisk forskning og teori, herunder fx valgundersøgelser. 
Politisk filosofi, fx demokratiteori. 
Politisk sociologi, fx teorier om og undersøgelser af vælgeradfærd.  
Samfundsvidenskabelig videnskabsteori. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Politik, demokrati og deltagelse 
Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering 
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode og samfundsfagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

inddrage elevers demokratiske handle- og 
deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning 

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske 
processer 

motivere elever til deltagelse i det danske folkestyre 
gennem samfundsfagsundervisning 

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, 
ressourcer og indflydelse 

analysere den aktuelle parlamentariske situation med 
anvendelse af relevante teorier og empiriske 
undersøgelser, 

den aktuelle parlamentariske situation, politiske partiers 
adfærd og vælgeradfærd, 

inddrage elektronisk kommunikation, herunder it, til 
styrkelse af elevernes demokratiske deltagelses- og 
beslutningsmuligheder, 

forskellige former for demokratisk deltagelse, herunder 
gennem brug af it, 

udvikle elevernes grundlag for at kunne reflektere over 
dansk deltagelse i EU-samarbejdet i et demokratisk 
perspektiv 

Danmarks medlemskab af EU og det danske politiske 
systems relation til EU, EU’s institutioner, 
beslutningsprocedurer og integration 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere udvalgte aktuelle politiske problemstillinger 
på europæisk plan og diskutere hvordan disse kan indgå 
i samfundsfagsundervisningen i folkeskolen, 

aktuelle europæiske politiske problemstillinger i EU, 

styrke elevernes færdigheder i at reflektere over 
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt 
samarbejde 

Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt 
samarbejde, herunder begreberne suverænitet og 
interdependens og 

styrke elevers færdigheder i at analysere forskellige 
former for magt og ressourcers indflydelse på 
samfundsmæssig deltagelse og politiske 
beslutningsprocesser lokalt og globalt, 

sammenhænge mellem forskellige aktørers magt, 
ressourcer og handlemuligheder på lokalt og globalt 
plan, 

inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af 
sammenhænge mellem kulturbegreber, normer, 
værdier, levevis og deltagelsesformer, 

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem 
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer 

planlægge, lede, gennemføre og evaluere 
projektorganiseret og tværfaglig undervisning med 
inddragelse af den enkelte elevs forskellige 
læringsforudsætninger og 

problemformulering, projektarbejde og 
problemformulering, som undervisningsform, og 
inddragelse af det omgivende samfund i 
undervisningen, tværfaglighed og 

planlægge og gennemføre undervisning med afsæt i det 
juridiske grundlag for samfundsfaget. 

folkeskolens lovgrundlag og bestemmelser for 
samfundsfag. 

tilrettelægge undervisning med fokus på faglige 
begreber og læsning af faglige tekster, 

elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i 
samfundsfag, herunder faglig læsning, 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver kompetence til at undervise i fagområdet og i at sammentænke fagets discipliner i undervisningen. 
Om muligt gennemføres et forløb i skolen, hvor den studerende begrundet at planlægger, gennemfører, evaluerer og 
udvikler undervisning i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8. - 10 klasse, således at begrebet demokrati er 
kendt for eleverne, samt at elevernes demokratiske dannelse er styrket. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, 
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet 
med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede 
undervisningsmetoder, der kan synliggøre forskellige politiske holdninger i 
samfundet samt formidlingsteknikker for at styrke de studerendes 
argumentationsevner. 

Kategori 2 114 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i 
ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. 

Kategori 3 100 Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse fx i form af faglig 
læsning, yderligere litteratursøgning, øvelsesopgaver, 
undervisningsplanlægning og studieprodukter. 
Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle 
samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden. 
Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det 
anvendte i undervisningssammensætning. 

Kategori 4 12 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i 
ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 203 af 608 

Den studerende udarbejder minimum to synopser, der bearbejder en selvvalgt faglig og fagdidaktisk problemstilling 
inden for de af fagets kompetenceområder, der indgår i modulet.  
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En anmeldelse af et samfundsfagligt værk  
- En analyse og diskussion af en aktuel politisk problemstilling med udgangspunkt i et eller flere af 

modulets faglige begreber 
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En undervisningsplan for en selvvalgt klasse og i tilknytning dertil en fagdidaktisk refleksionstekst 
- En undersøgelse af elevers holdning inden for et af fagets discipliner/modulets kompetenceområder  

Krav til studieprodukternes form og indhold er nærmere beskrevet i bilag til modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 4 studerende.  
Synopsens omfang: max 5 normalsider pr. synopsis. 
Den studerende skal have godkendt ovenstående studieprodukter jf. de specifikke krav til studieprodukterne i 
modulplan og opgaveformuleringer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget samfundsfag. 
 

MODUL 2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold - i Danmark og verden. Samfundsfaglige 
undersøgelsesmetoder. (73781-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget samfundsfag findes i nærværende studieordning afsnit 27 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i samfundsfaget i 
folkeskolen.  
Der arbejdes med, hvordan man kan forestå en undervisning, der understøtter elevernes udvikling af en sociologisk og 
kulturel samfundsmæssig forståelse, der sætter dem i stand til at se sig selv som en del af samfundet. Et samfund, som 
de påvirker og påvirkes af.  
Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.  
Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner, med særlig fokus på det sociologiske område, og 
fagdidaktisk teori og praksis, arbejdes der med, hvordan man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og 
evaluerer undervisning i sociale og kulturelle forhold i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.  
Der arbejdes med problemstillinger i et lokalt, nationalt, regionalt og globalt perspektiv.  

Modulets videngrundlag 
Empirisk forskning omkring elevers sociale og kulturelle forståelse, identitetsdannelse og udvikling.  
Sociologisk teoriudvikling, fx klassiske, nutidige sociologiske teoretikere.  
Sociologiske undersøgelser og forskning.  
Samfundsfilosofi, med vægt på forholdet mellem individ og fællesskab.  
Globaliseringsteori, både sociologiske og mere politologiske retninger.  
Samfundsvidenskabelig videnskabsteori og forskningsmetodik. 
Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering 
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

fremme elevernes forståelse for egen og andres 
identitetsdannelse og socialisering i et etnisk, kulturel og 
religiøst heterogent Danmark 

identitetsdannelse, socialisering, fællesskaber og 
ligestilling på lokalt og globalt niveau samt sociologiske 
teorier om modernitet og senmodernitet, 

inddrage begreber om social differentiering til 
beskrivelse af sociale forskelle i Danmark og i verden i 
undervisningen, 

sociologisk teori og undersøgelser af social 
differentiering og samfundsmæssig integration, 

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns 
indvirkning på hverdagsliv og levevis i et 
velfærdssamfund 

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på 
forholdet mellem menneske og samfund, 

styrke elevers færdigheder i at analysere 
sammenhænge mellem regionale, europæiske samt 
globale processer og lokale kulturelle og etniske udtryk, 

sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale begivenheder og udviklingsforløb 
og sociologiske teorier om migration  

styrke elevers muligheder for at reflektere over politisk, 
kulturel og økonomisk globalisering og 

teori og empiriske undersøgelser af politisk, økonomisk 
og kulturel globalisering og 

fremme elevernes forståelse for sammenhænge mellem 
identitet, gruppedannelse og deres egen stillingtagen, 

sammenhænge mellem identitetsdannelse, 
gruppedannelse og stillingtagen, 

inddrage elevers eget it- og medieforbrug med henblik 
på udviklingen af deres kritiske tænkning 

massemedier i et globalt perspektiv, herunder 
Internettet og it, samt betydningen for lokale 
fællesskaber 

foretage enkle empiriske undersøgelser og analysere 
forskellige datatyper, herunder ved brug af it, og 
diskutere de videnskabsteoretiske problemstillinger i 
forhold til en undersøgelse, 

kvantitativ og kvalitativ metode samt 
samfundsvidenskabelig videnskabsteori, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
samfundsfagsundervisning ud fra forskellige 
fagdidaktiske tilgange 

samfundsfagdidaktik og fagdidaktisk forskning, 

formulere læringsmål for undervisningsforløb i 
samfundsfag og diskutere begrundelsen af disse med 
inddragelse af undersøgelser af elevgruppen, 

formulering af mål og læringsmål i samfundsfag, 
undersøgelser af elevers forudsætninger inden for 
fagets områder, metoder til vurdering af elevernes 
forudsætninger i samfundsfag, 

anvende og designe egnede metoder til evaluering af 
elevernes udbytte af undervisningen og give 
fremadrettet feedback til eleverne, 

Forskellige metoder til evaluering af, og feedback til 
eleverne i samfundsfag 

tilrettelægge undervisning med fokus på faglige 
begreber og læsning af faglige tekster, 

elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i 
samfundsfag, herunder faglig læsning, 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver kompetence til at undervise i fagområdet og i at sammentænke fagets discipliner i undervisningen.  
Den studerende skal om muligt begrundet arbejde med at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle et 
undervisningsforløb i faget samfundsfag. 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 

49 Undervisningen vil være baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, 
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet 
med dialogbaseret undervisning, fx i form af CL-strukturer, som forudsætter 
aktiv deltagelse i undervisningen. 
I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde samt kvalitative 
og kvantitative undersøgelser af elevers læring i folkeskolen. 

Kategori 2 114 Den studerende arbejder udover selvstændigt med forberedelse i form af 
faglig læsning, yderligere litteratur søgning, øvelsesopgaver, 
undervisningsplanlægning og studieprodukter 

Kategori 3 100 Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle 
samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden. 
Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det 
anvendte i undervisningssammensætning. 

Kategori 4 12 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde samt kvalitative 
og kvantitative undersøgelser af eleverne i folkeskolen. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder minimum to synopser, der bearbejder en selvvalgt faglig og fagdidaktisk problemstilling 
inden for de af fagets kompetenceområder, der indgår i modulet 
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En anmeldelse af et samfundsfagligt værk  
- En vurdering af original tekst forfattet af en for samfundsfagets betydningsfuld tænker 

En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 
- En undervisningsaktivitet for en selvvalgt klasse og i tilknytning dertil en fagdidaktisk refleksionstekst 
- En undersøgelse af elevers holdning inden for et af fagets discipliner/modulets kompetenceområder  

Krav til studieprodukternes form og indhold er nærmere beskrevet i bilag til modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 4 studerende. 
Synopsens omfang: max 5 normalsider per synopsis 
Den studerende skal have godkendt ovenstående studieprodukter. Se specifikke krav i modulplan og 
opgaveformuleringerne. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget samfundsfag. 
 

MODUL 3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske 
problemstillinger i Danmark og verden (73783-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget samfundsfag findes i nærværende studieordning afsnit 27 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver den studerende kompetence til at undervise i samfundsøkonomiske problemstillinger i folkeskolen. I 
modulet arbejder vi med problemstillinger, der knytter sig til fordelingen af ressourcer i samfundet først og fremmest 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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ud fra et økonomisk perspektiv. Kernen i modulet er økonomiske problemstillinger og knytter sig til livet i 
velfærdssamfund og -stat både nationalt og internationalt. 
Det betyder, at vi arbejder med at planlægge, udføre og evaluere kvalificeret samfundsfagsundervisning, der 
- giver eleverne forståelse for deres rolle som forbrugere og borgere, fx at inddrage elevers forbrugeradfærd og 

evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner 

- har fokus på økonomiske og/eller politiske og sociologiske aspekter af velfærdssamfund og  -stat fx at forstå 

sammenhænge mellem politisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning 

Der er således fokus på undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes handlekompetence og deres økonomiske og 
demokratiske dannelse, så de kan være aktive medborgere i deres samfund.  
Både arbejdsformer og undervisningsformer er problemorienteret, det vil fx sige at de økonomiske teorier tematiseres 
i forhold til aktuelle problemstillinger og den økonomiske, politiske og/eller sociologiske debat i samfundet. 
Samlet skaber det grundlag for at diskutere samfundsfaglige problemstillinger eleverne møder i deres hverdag. 
Motto for modulet er: "Økonomi er mit yndlingsemne". 

Modulets videngrundlag 
- Makroøkonomisk teori 

- Mikroøkonomisk teori 

- Økonomisk politik og velfærdsmodeller 

- Undersøgelser i forhold til det økonomiske område, herunder forbrug og bæredygtighed 

- Problemorientering som princip og metode  

- Kvantitative og kvalitative metoder 

- Fag- og almendidaktisk teori om undervisningsplanlægning og læring 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse 
Kompetenceområde 2: Globalisering 
Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning 
- i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse. 
- i samfundsøkonomi med borgeren som aktør i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

inddrage elevers forbrugeradfærd og forståelse for 
prisdannelse, herunder gennem brug af it, 

markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel, 

styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen og 
andre aktørers økonomiske adfærd og samfundsmæssig 
udvikling, herunder skitsere muligheder for 
entreprenørskab, 

sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi, 

sætte eleverne i stand til at anvende det økonomiske 
kredsløb som model for økonomisk aktivitet, 

arbejdsmarkedet og det økonomiske kredsløb samt 
sammenhænge mellem forbrug, produktion, 
produktivitet, vækst og beskæftigelse, 

anvende sammenhænge mellem politisk og ideologisk 
observans og makroøkonomiske dispositioner i 
samfundsfagsundervisning, 

forskellige økonomiske skoler, herunder keynesianisme 
og monetarisme, 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over 
økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund 
samt over forskellige velfærdsmodeller i et 
fordelingsperspektiv, 

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem 
forsørgelse og stat, marked og civilt samfund, 

inddrage elevers forbrug og forståelse af 
samfundsøkonomiske sammenhænge i arbejdet med 
bæredygtig udvikling, innovation og økonomisk vækst, 

sammenhænge mellem forbrug, miljøpåvirkning, 
bæredygtig udvikling, vækst og innovation, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk 
refleksion over privatøkonomiske dispositioner og 

sammenhænge mellem forbrug, segment, livsstil og 
status og 

Inddrage unges økonomi og økonomiske forståelse i 
undervisning i privatøkonomi i et samfundsfagligt 
perspektiv. 

privatøkonomiske begreber og unges privatøkonomi. 

Modulets relation til praksis 
I løbet af modulet skal de studerende om muligt planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i samfundsfag i 
folkeskolen. Fx i form af en dobbeltlektion, et længere forløb eller en ekskursion. 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsøkonomi med 
borgeren som aktør i samfundsfag i folkeskolens 8. - 10 klasse, således at begrebet økonomi er kendt for eleverne, 
samt at elevernes forståelse af økonomi er styrket. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 Undervisningen vil være baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, 
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet 
med praktisk-musiske arbejdsformer fx i form af dilemmaspil og film om 
forskellige former for forbrug samt e-baseret læring i forbindelse med arbejde 
med statistisk data og undersøgelsesdesign. 

Kategori 2 114 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og empiriske 
undersøgelser af elevernes viden om og adfærd i forhold til økonomi og 
forbrug. 
Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse i form af faglig 
læsning, yderligere litteratur søgning, øvelsesopgaver, 
undervisningsplanlægning (se "Modulets relation til praksis") og 
studieprodukter. 

Kategori 3 100 Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse i form af faglig 
læsning, yderligere litteratur søgning, øvelsesopgaver, 
undervisningsplanlægning (se "Modulets relation til praksis") og 
studieprodukter. 
Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle 
samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden. 
Den studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det 
anvendte i undervisningssammensætning. 

Kategori 4 12 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og empiriske 
undersøgelser af elevernes viden om og adfærd i forhold til økonomi og 
forbrug. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder minimum to synopser der bearbejder en selvvalgt faglig og fagdidaktisk problemstilling 
inden for de af fagets kompetenceområder, der indgår i modulet 
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En produktion af et digitalt læremiddel med fokus på en aktuel økonomisk case  
- En anvendelse og analyse af et selvvalgt digitalt læremiddel  

En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 
- En undervisningsplan med fokus på en aktuel økonomisk problemstilling og i tilknytning dertil en 

fagdidaktisk refleksionstekst 
- Bedømmelse af elevtekst 

Krav til studieprodukternes form og indhold er nærmere beskrevet i bilag til modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 4 studerende. 
Synopsens omfang: max 5 normalsider per synopsis 
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Den studerende skal have godkendt ovenstående studieprodukter. Se specifikke krav i modulplan og 
opgaveformuleringer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget samfundsfag. 
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget tysk 

MODUL 1: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog (73791-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget tysk findes i nærværende studieordning afsnit 28 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk; dansk indgår i enkelte indholdsområder. Der kan 
også læses relevant litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med en både teoretisk, praktisk og professionsrettet tilgang til mundtlig og skriftlig 
kommunikation. 
Der arbejdes bl.a. med spørgsmål som: Hvad er sprog? Hvad er elevsprog? Hvad er målet for sprogundervisningen? 
Hvordan beskriver man sprog? Hvordan og hvorfor underviser man i sproglige elementer?  
Udgangspunktet er kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og 
sprogsyn.  
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med  
- beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget tysk 

- den studerendes eget sprog såvel som rollen som sproglig vejleder og herunder den studerendes brug af 

hensigtsmæssigt metasprog til forskellige målgrupper  

- brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog 

- sprogtilegnelsesteorier herunder ordforrådstilegnelsesteorier. 

Der arbejdes løbende med udviklingen af den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets 
indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om  
- kommunikation og sprogsystem 

- sprogtilegnelse, herunder intersprog og intersprogsudvikling  

- kommunikations- og sprogtilegnelseskompetence, herunder tekstkompetence og strategisk kompetence  

- innovation 

- metoder til udvikling af kombinerede (receptive, produktive; mundtlige, skriftlige) færdigheder   

- tilrettelæggelse af undervisning, der sigter mod sproglig forståelse og produktion. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog  
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  
- kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på tysk samt anvende formel og funktionel viden 

om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige udvikling 

- begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt 

kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 

elevgrupper. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere sammenhænge mellem sprogsyn, 
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden 

skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og historiske 
udvikling 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets 
funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift 
og tale 

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle 
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale 

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på 
tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt 
forbillede for eleverne  

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive 
kontekster  

understøtte udvikling af elevers intersproglige 
produktion og sproglige vækstpunkter 

intersprog og intersprogsudvikling  

planlægge, gennemføre og evaluere 
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder 
formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af 
processer i sproglig forståelse og produktion 

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs 
formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til 
reception og produktion,  

anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever 
med forskellige læringsforudsætninger 

sproglæringsstrategier 

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige 
metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer 
og evalueringsformer i relation til heterogene 
elevgrupper  

undervisningsdifferentiering og progression, 
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, 
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning 

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af 
innovative kompetencer hos eleverne 

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i 
undervisningen 

Modulets relation til praksis 
I samarbejde med tyskunderviser i folkeskolen udvælges autentiske elevtekster, som ligger til grund for de 
studerendes arbejde med intersprogsanalyse og feedbackstrategier. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning bestående af fx 
- introduktioner til modulets respektive emner 
- workshops og øvelser 
- studerendes fremlæggelser  
- studiekollegial- og underviserfeedback på fremlæggelser og  
- studieprodukter 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde i form af fx 
- studiegruppebaseret forberedelse til holdundervisningen, fx  
- tekstlæsning og øvelser 
- studiegruppebaseret del af samarbejde med lærer for valg af  
- elevtekst, feedback til elev og forberedelse af fremlæggelse 
- studiegruppebaseret del af udfærdigelse samt fremlæggelse af   
- studieprodukt med undervisningsforløb  
- studiegruppedel af forberedelse til vejledning  
- forberedelse af studiekollegial feedback 
- evaluering af studie og undervisning 
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Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde i form af fx 
- individuel forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde 
- individuel del af forberedelse til samt udfærdigelse og fremlæggelse af 

elevtekstanalyse 
- individuel del af feedback til elev og fremlæggelse af 

feedbackbegrundelse for holdet 
- individuel del af udfærdigelse og forberedelse af fremlæggelse af  
- studieprodukt med undervisningsforløb 
- selvstændige studier 
- selvstændig litteratursøgning 
- evaluering af egen læring og deltagelse 

Kategori 4 5 Studenterinitierede aktiviteter med deltagelse af underviser og studerende i 
form af fx 
- studiegruppevejledning  
- individuel vejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester. 
 
Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence på tysk. 
Prøven tager udgangspunkt i det nationale Modul 2 (lokalt på Læreruddannelsen Campus Carlsberg Modul 1) 
”Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog”. 
Prøven består af en fagdidaktisk orienteret besvarelse på tysk med udgangspunkt i en realistisk skrivesituation. 
Prøven gennemføres som en 3 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog 
ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn. 
Besvarelsen skal være 1 ½ - 2 normalsider. 
 
Modulprøven afprøver, om den studerende kan: 

- Udtrykke sig hensigtsmæssigt på skriftlig tysk i heterogene kontekster. 
Det vil sige:  
Den studerende kan udtrykke sig  

- i forskellige kommunikationssituationer 
- i en sammenhængende tekst med en logisk struktur 
- i forhold til centrale temaer 
- i forskellige genrer  
- til forskellige tysksprogede målgrupper  
- på flydende, varieret og nuanceret tysk 

 
- Anvende viden om det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng 

på skrift 
Det vil sige: 
Den studerende kan udtrykke sig 

- i forskellige kommunikationssituationer 
- med et  relevant ordforråd 
- på et forståeligt tysk uden meningsforstyrrende afvigelser 
- og den studerende kan anvende viden om syntaks, morfologi, ortografi og tegnsætning ifølge tysksproglig 

standard. 

Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
 

MODUL 2: Interkulturel kommunikation (73790-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget tysk findes i nærværende studieordning afsnit 28 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk. Der kan også læses relevant litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med at definere og udvikle interkulturel kommunikativ kompetence med fokus på tysk i et 
flersproget og multikulturelt samfund. 
Der arbejdes med flg. spørgsmål: Hvad er kommunikativ kompetence? Hvad er interkulturel kompetence? Hvordan 
kan man arbejde med at udvikle såvel kommunikativ som interkulturel kompetence i folkeskolens tyskundervisning? 
Der arbejdes med 
- udviklingen af interkulturel kommunikativ kompetence både i teori og praksis 
- tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden 
- relevant forskningsbaseret viden på området 
- udviklingen af innovative kompetencer . 

Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets 
indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om 
- kommunikation og kultur 
- samfunds- og kulturforhold i tysktalende lande  
- interkulturalitet og kulturmøder  
- anvendelse af medier og it-værktøjer i tyskundervisningen 
- undervisningstilrettelæggelse, der sigter mod kulturforståelse 
- flersprogethedsdidaktik 
- innovation. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik   

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  
- analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst samt 

kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 

elevgrupper. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere 
tyskundervisning, der bidrager 
til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed og 
interkulturelle kommunikative kompetencer 

sammenhængen mellem sprog og kultur samt 
interkulturel kompetence, 
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

forstå hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem 
ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, 
udvælge og anvende tekster og medier, der passer til 
tyskundervisningen i folkeskolen 

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som 
det kommer til udtryk i litteratur, film, musik og medier 

anvende digitale teknologier og interaktive medier 
hensigtsmæssigt i tyskundervisningen 

it og medier i tyskundervisningen 

planlægge, gennemføre og evaluere internationalt og 
tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med tysk som 
kommunikationssprog 

interkulturelle møder og tysk i den internationale 
kontekst, både i forbindelse med undervisning, kultur og 
erhverv 

samarbejde med kolleger om inddragelse af 
fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag 

tværfaglighed 

begrundet planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige 
metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer 
og evalueringsformer i relation til heterogene 
elevgrupper 

undervisningsdifferentiering og progression, 
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, 
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning 

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af 
innovative kompetencer hos eleverne 

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i 
undervisningen 

Modulets relation til praksis 
Undervisningsobservation i folkeskolen eller lærebogsanalyse med fokus på hvordan undervisningen eller lærebogen 
udvikler elevernes interkulturelle kommunikative kompetence. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning bestående af 
- introduktioner til modulets respektive emner 
- studietur   
- workshops og øvelser 
- studerendes fremlæggelser 
- studiekollegial- og underviserfeedback på fremlæggelser og studieprodukter 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde i form af fx 
- studiegruppebaseret forberedelse til holdundervisningen, fx  
- tekstlæsning, analyser og øvelser 
- om muligt feltarbejde i folkeskoleklasse samt forberedelse heraf plus 
- fremlæggelse af resultater 
- studiegruppebaseret del af arbejdet med studieprodukt og  
- fremlæggelse, inkl. forberedelse til vejledning og forberedelse af   
- studiekollegial feedback 
- studiegruppebaseret del af forberedelse til studietur 
- evaluering af studie og undervisning 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde i form af fx 
- individuel forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde 
- individuel del af forberedelse til feltarbejde 
- individuel del af forberedelse til studietur 
- individuel del af arbejdet med studieprodukt og fremlæggelse 
- selvstændige studier 
- litteratursøgning 
- portfolio 
- evaluering af egen læring og deltagelse 

Kategori 4 5 Studenterinitierede aktiviteter med deltagelse af underviser og studerende i 
form af fx 
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- studiegruppevejledning  
- individuel vejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Nedenstående tre obligatoriske studieprodukter skal godkendes af underviseren. 
 
Studieprodukt 1 omfatter to delopgaver, 1A og 1B 
1 A: Den studerende affatter på tysk en autobiografi over egne interkulturelle erfaringer. Omfanget svarer til 1-3 
normalsider. Opgaven er individuel. Tidsforbrug anslås til 5 timer. 
1B: Den studerende gennemfører en netbaseret sprogtest, der systematisk vurderer den studerendes sproglige 
kompetencer. I studieproduktet redegør den studerende for resultaterne af testen og præsenterer i stikordsform 
refleksioner over strategier for egen sprogudvikling. Redegørelsen affattes på dansk eller tysk.  Der er intet 
omfangskrav. Opgaven er individuel. Tidsforbrug anslås til 5 timer. 
 
Studieprodukt 2: 
Med udgangspunkt i det overordnede emne Eleven som etnograf vælger de studerende i grupper på mellem 2 og 4 
deltagere et underordnet, afgrænset emne og forbereder på det grundlag selvstændige undersøgelser på 
studietursdestinationen. Forberedelse af kommunikation med informanter på destinationen skal indgå. Før turen 
præsenteres den oparbejdede viden samt planen for de selvstændige undersøgelserne for holdet på baggrund af ppt 
eller lignende og med en varighed af minimum 15 minutter. Præsentationen foregår på tysk. Tidsforbruget til 
studietursforberedelser og forberedelse af mundtlig præsentation anslås til 15 at. Der er mødepligt til de mundtlige 
præsentationer. Under turen gennemføres de planlagte undersøgelser. Studieturens varighed besluttes på holdet. 
Efter turen affatter grupperne på tysk og på baggrund af de indledende undersøgelser samt undersøgelserne på 
studietursdestinationen et skriftligt studieprodukt med omfang 3-5 normalsider. Tidsforbruget for det skriftlige 
produkt anslås til 15 at. 
 
Studieprodukt 3: 
Under anvendelse af relevant tyskfaglig litteratur om modulets emneområder præsenteres på holdet og på baggrund 
af skriftligt støttemateriale som ppt, poster eller lignende mundtligt på tysk et realt eller hypotetisk 
undervisningsprojekt, der har læringsmålet at understøtte elevens interkulturelle kommunikative kompetence. 
Undervisningsforløbet udarbejdes i grupper på op til tre studerende. Fremlæggelsens varighed er 15 minutter, og alle 
gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri. Der er mødepligt til fremlæggelserne. Tidsforbrug anslås til 10 timer. 

Modulet kvalificerer følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.  
 

MODUL 3: Tysk fagdidaktik (73793-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget tysk findes i nærværende studieordning afsnit 28 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk samt relevant litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul fokuserer undervisningstilrettelæggelse: Hvordan kan den studerende udvikle egen undervisningspraksis, 
dvs. planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på baggrund af forskningsbaseret viden og under hensyntagen 
til institutionelle rammebetingelser, elevmotivation og heterogene elevgrupper. 
Modulets elementer består af teoretisk og praktisk-eksemplarisk arbejde med: 
- metodisk tilrettelæggelse af undervisning der støtter sprogtilegnelsesprocesser og kommunikationsstrategier 

- læremiddelanalyse, herunder anvendelse af medier og informationsteknologi. 

Herudover fokuserer modulet på udvikling af den studerendes egne tysksproglige kompetencer. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Som en del af forløbet indgår om muligt feltarbejde i en folkeskoleklasse, gæstebesøg af en tyskunderviser samt 

introduktion til CFU. 

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse som grundlag for undervisningstilrettelæggelse 

- Teori- og praksisbaseret viden om undervisningsmetoder til understøttelse af sprogtilegnelse  

- Viden om sprogundervisningens institutionelle rammebetingelser i et nationalt og internationalt  

- perspektiv 

- Teori-  og praksisbaseret viden om  læremidler til sprogundervisningen, herunder it og medier  

- Viden om danske samt internationale modeller til analyse af læremidler 

- Viden om sprog. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 
- begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt 

kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 

elevgrupper 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til 
fastlæggelse af mål og delmål i 
undervisningsplanlægning i samarbejde med eleverne 
og med inddragelse af data fra evalueringer 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 
nationalt og internationalt herunder viden om 
læremidler, mål- og evalueringsformer 

udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til 
konkrete undervisningsmål og målgrupper    

læremidler og medier til anvendelse i 
tyskundervisningen 

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på 
tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt 
forbillede for eleverne 

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive 
kontekster 

anvende teknologi og mediers muligheder for udvikling 
af såvel egen som elevers sprogtilegnelse 

informationsteknologiens muligheder i forhold til egen 
og elevernes sprogtilegnelse 

motivere elever til selvstændigt brug og eksperimenter 
med sproget i samspil med andre 

læreprocessers betingelser og faktorer 

anvende forskningsresultater samt observationer til 
analyse og udvikling af egen undervisning 

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder 

Modulets relation til praksis 
Om muligt: feltarbejde i en folkeskoleklasse, gæstebesøg af tyskunderviser med særlige funktioner i faget tysk og 
ekskursion til CFU eller andre relevante institutioner. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning bestående af fx 
- introduktioner til modulets respektive emner 
- workshops og øvelser 
- studerendes fremlæggelser 
- studiekollegial- og underviserfeedback på fremlæggelser og studieprodukter 
- gæstebesøg af tyskundervisere med særlige funktioner i faget tysk 
- fælles aktiviteter, fx ekskursioner eller fælles kursusdeltagelse 
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Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde i form af fx 
- studiegruppebaseret forberedelse til holdundervisningen, fx  
- tekstlæsning, forberedelse af diskussionsoplæg eller øvelser 
- feltarbejde i folkeskoleklasse samt forberedelse heraf 
- studiegruppedel af arbejdet med studieprodukt og fremlæggelse, inkl. 

forberedelse til vejledning og forberedelse af studiekollegial feedback 
- evaluering af studie og undervisning 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde i form af fx 
- individuel forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde 
- individuel del af forberedelse til feltarbejde 
- individuel del af arbejdet med studieprodukt og fremlæggelse 
- selvstændige studier 
- litteratursøgning 
- evaluering af egen læring og deltagelse 

Kategori 4 5 Studenterinitierede aktiviteter med deltagelse af underviser og studerende i 
form af fx 
- studiegruppevejledning  
- individuel vejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet er betinget af godkendelse af nedenstående tre studieprodukter. 
Godkendelse af produkterne er betinget af, at produkterne honorerer nedenstående krav til indhold og form, er 
afleveret jf. tidsfristen i modulplanen samt honorerer krav til redelighed. 
 
Studieprodukt 1 omfatter to delopgaver, 1A og 1B 
1 A: Studiegruppebaseret mundtlig videndeling på tysk af erfaringer fra feltarbejde i form af fremlæggelse i 
holdundervisningen på baggrund af ppt, poster eller lignende. Fremlæggelsens varighed er 15 minutter, og alle 
gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri. Dette studieprodukt bortfalder, hvis det ikke har været muligt at 
gennemføre feltarbejdet. Tidsforbrug anslås til 5 timer. 
1B: Den studerende gennemfører en netbaseret sprogtest, der systematisk vurderer den studerendes sproglige 
kompetencer. I studieproduktet redegør den studerende for resultaterne af testen og præsenterer i stikordsform 
refleksioner over strategier for egen sprogudvikling. Redegørelsen affattes på dansk eller tysk.  Der er intet 
omfangskrav. Opgaven er individuel. Tidsforbrug anslås til 5 timer. 
 
Studieprodukt 2  
Udvikling af egen undervisning i form af eksemplarisk, metodisk tilrettelagt undervisningsforløb, udarbejdet i 
studiegrupper på 2-4 studerende og på baggrund af processkrivning. Omfanget af studieproduktet svarer til 3-5 
normalsider. Mundtlig videndeling på tysk i form af fremlæggelse i holdundervisningen på baggrund af det skriftlige 
studieprodukt. Fremlæggelsens varighed er 15 minutter, og alle gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri. Der er 
mødepligt til fremlæggelserne. Tidsforbrug anslås til 15 timer. 
Enten i studieprodukt 2 eller studieprodukt 3 skal indgå anvendelse og analyse af digitale læremidler. 
 
Studieprodukt 3  
Læremiddelanalyse udarbejdet i studiegrupper på 2-4 studerende. Omfanget af studieproduktet svarer til 3-5 
normalsider. Mundtlig videndeling på tysk i form af fremlæggelse i holdundervisningen på baggrund af det skriftlige 
studieprodukt. Fremlæggelsens varighed er 15 minutter, og alle gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri. Der er 
mødepligt til fremlæggelserne. Tidsforbrug anslås til 30 timer. 
Enten i studieprodukt 2 eller studieprodukt 3 skal indgå anvendelse og analyse af digitale læremidler. 

Modulet kvalificerer følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
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MODULBESKRIVELSER FOR PRAKTIK 

MODUL: PRAKTIK NIVEAU I (73830A) 
Kompetencemål for praktik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 
08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for praktik findes i nærværende studieordning afsnit 29 

Modultype, -omfang og –sprog: 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 hele dages praktik på en praktikskole. I 
praktikundervisningen introduceres de studerende bl.a. til aktionslæring og brug af video og forbereder og 
efterbehandler løbende praktikken. På praktikskolen varetager de studerende selv undervisningssekvenser, 
observerer på skift hinandens og praktiklærerens undervisning samt deltager i samarbejde med forældre, lærerteam 
og ressourcepersoner på skolen. 
De studerende skal gennem praktiksamarbejdet eksperimentere og dygtiggøre sig inden for deres praktiske 
pædagogiske kunnen som lærer, og de skal udvikle deres evner til at analysere egen og andres praksis. De skal i 
grupper på max 4 udvikle deres lærerprofessionalitet med en voksende professionel dømmekraft og autonomi og 
pædagogisk takt. 

Modulets videngrundlag 
Nyeste undersøgelser og forskning om læreplaner, klasseledelse og tegn på læring. 
Modeller til undervisningsplanlægning, og evaluering. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af 
undervisning 
Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. 
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens 
ressourcepersoner. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for 
elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre 
ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i 
skolen. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om 

DIDAKTIK 

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningssekvenser i samarbejde med 
medstuderende og kolleger,   

folkeskolens formål og læreplaner, principper for 
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og 
organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til 
elevernes forudsætninger, 

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i forhold 
til formulerede mål og 

evalueringsformer til vudering af elevers målopnåelse 
på praktikskolen, 

analysere undervisningssekvenser med henblik på 
udvikling af undervisningen 

observations-, dataindsamlings- og 
dokumentationsmetoder 

KLASSELEDELSE 

lede elevernes deltagelse i undervisningen Klasseledelse 

RELATIONSARBEJDE 

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med 
elever, 

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og 
elevrelationer, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om 

kommunikere med forældre om undervisningen og 
skolens formål og opgave, 

skole-hjemsamarbejde, 

Modulets relation til praksis 
Den studerende skal i 30 dages praktik fordelt med 10 ugers udstrakt praktik to dage om ugen og en 2 ugers 
blokpraktik i løbet af perioden.1 
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper på 4 studerende. 
Den studerende agerer skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne vekselvirkning giver mulighed for at 
opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at varetage undervisningssekvenser og andre læreropgaver. 
Den studerende fastholder og bearbejder indtryk, observationer, videoklip og erfaringer fra praktikken dels til analyse 
på læreruddannelsesstedet dels i forhold til at arbejde med fagets og egen lærerfaglige progression fra den ene 
praktik til den næste. I praktikportalen har den studerende rammerne til dette i praktikplanen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 151 Undervise, observere, varetage andre læreropgaver, samarbejde samt modtage 
undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og KP-undervisere 
på læreruddannelsen 

Kategori 2 44 Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og 
andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og 
praktiklærer 

Kategori 3 45 Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning 
af læreropgaver 

Kategori 4 35 Vejledning med praktiklærer og/eller KP-underviser med dagsorden udarbejdet 
af studerende 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes af såvel KP-praktikunderviseren som praktiklærer via Praktikportalen. 
 

- Undervisning i praktikmodulet på læreruddannelsen godkendes på baggrund af 80 % mødepligt. Hvis 
mødepligten på læreruddannelsen ikke er opfyldt, skal den studerende reparere modulet. Se afsnit 46.10. 

 
- Praktikperioden på praktikskoler godkendes på baggrund af: 
- 100 % mødepligt. I mødepligten indgår aktiv deltagelse i trepartssamtalen, hvor det er de studerende, der 

udarbejder dagsorden og offentliggør den i Praktikportalen, samt aktiv brug af praktikplanen sammesteds.  
- En kvalitativ vurdering af den studerendes arbejde i praktikperioden, hvad angår såvel den studerendes 

arbejde med sin pædagogiske praksis samt analyse og udvikling af egen og andres praksis. 
 
Hvis modulgodkendelsen på praktikskolen ikke er positiv, skal den studerende enten forlænge praktikken eller tage 
modulet om i et efterfølgende semester. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for praktik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Der er ingen specifikke forudsætninger. 

 
1 På Bornholm er de studerende på besøg på praktikskolen 2 dage i juni, og i efterårssemesteret er praktikken 
tilrettelagt som udstrakt praktik med 2 dage om ugen i ugerne 37-51. 
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MODUL: PRAKTIK NIVEAU II (73830B) 
Kompetencemål for praktik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 
08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for praktik findes i nærværende studieordning afsnit 29 

 
Bemærk: For vinteroptag 14 og vinteroptag 15 tilrettelægges praktikken i efteråret 2017 som en udstrakt praktik med 
3 hele praktikdage ugentligt over 10 uger (uge 39 – 49) 

Modultype, -omfang og –sprog: 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet består af undervisning på uddannelsesstedet og 6 ugers blokpraktik med 30 hele dage på en praktikskole. 
Samarbejde med forældre, lærerteam og ressourcepersoner på skolen kan være placeret over hele studieåret. 
De studerende skal gennem praktiksamarbejdet i grupper på max 3 fortsat afprøve, eksperimentere og dermed 
dygtiggøre sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer, og de skal videreudvikle deres evner til at 
analysere egen og medstuderendes praksis. De skal i praksis videreudvikle deres lærerprofessionalitet med en 
voksende professionel dømmekraft og autonomi og pædagogisk takt. 

Modulets videngrundlag 
Nyeste undersøgelser og forskning om undervisningsdifferentiering, evalueringsmetoder, observation og 
dataindsamling, klasseledelse og motiverende kommunikation i klasserummet samt forældresamarbejde. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af 
undervisning 
Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. 
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens 
ressourcepersoner. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for 
elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre 
ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i 
skolen. 
 

 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

DIDAKTIK 

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret 
undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende 
med anvendelse af en variation af metoder, herunder 
anvendelsesorienterede undervisningsformer og 
bevægelse i undervisningen 

undervisningsmetoder, principper for 
undervisningsdifferentiering, læremidler og it, 

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte, formative og summative evalueringsmetoder samt test, 

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med 
henblik på udvikling af undervisningen, 

observations-, dataindsamlings- og dokumentations-
metoder. 

KLASSELEDELSE 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens soci-
ale liv i samarbejde med eleverne 

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer 

RELATIONSARBEJDE 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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 Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om 
justering af undervisningen og elevernes aktive 
deltagelse, 

kommunikation, involverende læringsmiljøer, 
motivation og trivsel 

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om 
formål og indhold i planlagte undervisningsforløb 

professionel kommunikation - mundtligt og digitalt 

Modulets relation til praksis 
Den studerende skal i 30 dages blokpraktik og tilknyttes en praktikskole ved studieårets start. 
Praktik på praktikskolen gennemføres i grupper af –som udgangspunkt 3 studerende. 
Den studerende skal bevidst kunne navigere i en praksislogik og i en uddannelseslogik og udnytte de muligheder, det 
giver i forhold til at planlægge og gennemføre og evaluere et længere undervisningsforløb samt andre læreropgaver 
og bearbejde erfaringerne i det videre arbejde på uddannelsens moduler frem mod at opbygge sin egen 
lærerprofessionalitet. 
Den studerende fastholder og bearbejder indtryk, observationer, videoklip og erfaringer fra praktikken dels til analyse 
på læreruddannelsesstedet dels i forhold til at arbejde med fagets og egen lærerfaglige progression fra den ene 
praktik til den næste. I praktikportalen har den studerende rammerne til dette i praktikplanen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 151 Undervise, observere, varetage andre læreropgaver, samarbejde samt modtage 
undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og KP-undervisere 
på læreruddannelsen 

Kategori 2 44 Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og 
andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og 
praktiklærer 

Kategori 3 45 Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning 
af læreropgaver 

Kategori 4 35 Vejledning med praktiklærer og/eller KP-underviser med dagsorden udarbejdet 
af studerende 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes af såvel KP-praktikunderviseren som praktiklærer via Praktikportalen. 
 

- Undervisning i praktikmodulet på læreruddannelsen godkendes på baggrund af 80 % mødepligt. Hvis 
mødepligten på læreruddannelsen ikke er opfyldt, skal den studerende reparere modulet. Se afsnit 46.10. 

 
- Praktikperioden på praktikskoler godkendes på baggrund af: 
- 100 % mødepligt. I mødepligten indgår aktiv deltagelse i trepartssamtalen, hvor det er de studerende, der 

udarbejder dagsorden og offentliggør den i Praktikportalen, samt aktiv brug af praktikplanen sammesteds.  
- En kvalitativ vurdering af den studerendes arbejde i praktikperioden, hvad angår såvel den studerendes 

arbejde med sin pædagogiske praksis samt analyse og udvikling af egen og andres praksis. 
 
Hvis modulgodkendelsen på praktikskolen ikke er positiv, skal den studerende enten forlænge praktikken eller tage 
modulet om i et efterfølgende semester. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for praktik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Praktikniveau I skal være bestået. 
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MODUL: PRAKTIK NIVEAU III (73830C) 
Kompetencemål for praktik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 
08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for praktik findes i nærværende studieordning afsnit 29 

Modultype, -omfang og –sprog: 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet består af undervisning på uddannelsesstedet og 6 ugers blokpraktik med 30 hele dage på en praktikskole. 
Samarbejde med forældre, lærerteam og ressourcepersoner på skolen kan være placeret over hele studieåret. 
Dette er de studerendes tredje og sidste praktik. Her dygtiggør de sig i grupper på max 2 inden for deres praktiske 
pædagogiske kunnen som lærer, og de videreudvikler deres evner til at analysere egen praksis. De videreudvikler på 
den måde i praksis deres lærerprofessionalitet med en voksende professionel dømmekraft og autonomi og 
pædagogisk takt. 

Modulets videngrundlag 
Nyeste undersøgelser og forskning om elev- og årsplaner, inklusionsprocesser, skolens organisationsform og 
ressourceteamets funktion, anderkendende kommunikation, konflikthåndtering og mobning. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af 
undervisning 
Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø. 
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens 
ressourcepersoner. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for 
elevernes læring, og klassens sociale fællesskab. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre 
ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i 
skolen. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

DIDAKTIK 

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende 
undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og 
årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens 
øvrige ressourcepersoner, 

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer, 

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens 
effekt og 

metoder til formativ og summativ evaluering 

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag. observations-, dataindsamlings- og dokumentations-
metoder. 

KLASSELEDELSE 

lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne. læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning. 

RELATIONSARBEJDE 

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i 
undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med 
forskellige parter på skolen, og 

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt 
samarbejde, inklusionsprocesser og 

kommunikere med forældre om elevernes skolegang. Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og 
samarbejdsformer ved forældremøder og 
forældresamtaler og kontaktgrupper. 
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Modulets relation til praksis 
Den studerende skal i 30 dages blokpraktik og tilknyttes en praktikskole ved studieårets start. 
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af  2 studerende. 
Den studerende skal bevidst kunne navigere i en praksislogik og i en uddannelseslogik og udnytte de muligheder, det 
giver i forhold til at planlægge og gennemføre og evaluere et længere praktikforløb og at udvikle egen og andres 
praksis på et empirisk grundlag frem mod konsolidering af egen lærerprofessionalitet. 
Den studerende fastholder og bearbejder indtryk, observationer, videoklip og erfaringer fra praktikken dels til analyse 
på læreruddannelsesstedet dels i forhold til at arbejde med fagets og egen lærerfaglige progression fra den ene 
praktik til den næste. I praktikportalen har den studerende rammerne til dette i praktikplanen. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 151 Undervise, observere, varetage andre læreropgaver, samarbejde samt modtage 
undervisning og vejledning med praktiklærer på praktikskole og KP-undervisere 
på læreruddannelsen 

Kategori 2 44 Samarbejde om planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og 
andre læreropgaver i praktikgruppen på baggrund af aftaler med underviser og 
praktiklærer 

Kategori 3 45 Individuelt studiearbejde med selvstændig opkvalificering med henblik på løsning 
af læreropgaver 

Kategori 4 35 Vejledning med praktiklærer og/eller KP-underviser med dagsorden udarbejdet 
af studerende 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes af såvel KP-praktikunderviseren som praktiklærer via Praktikportalen. 
 

- Undervisning i praktikmodulet på læreruddannelsen godkendes på baggrund af 80 % mødepligt. Hvis 
mødepligten på læreruddannelsen ikke er opfyldt, skal den studerende reparere modulet. Se afsnit 46.10. 

 
- Praktikperioden på praktikskoler godkendes på baggrund af: 
- 100 % mødepligt. I mødepligten indgår aktiv deltagelse i trepartssamtalen, hvor det er de studerende, der 

udarbejder dagsorden og offentliggør den i Praktikportalen, samt aktiv brug af praktikplanen sammesteds.  
- En kvalitativ vurdering af den studerendes arbejde i praktikperioden, hvad angår såvel den studerendes 

arbejde med sin pædagogiske praksis samt analyse og udvikling af egen og andres praksis. 
 
Hvis modulgodkendelsen på praktikskolen ikke er positiv, skal den studerende enten forlænge praktikken eller tage 
modulet om i et efterfølgende semester. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for praktik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Praktikniveau I og II skal være bestået.  

MODULBESKRIVELSER FOR BACHELORPROJEKTET 

BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen (73999C) 
Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK 
nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning afsnit 30 
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Modultype, -omfang og –sprog 
Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point fra pædagogik og lærerfaglighed og 5 ECTS-point fra 
bachelorprojektet. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet forbereder til bachelorprojektet og har fokus på lærerfaglige problemstillinger i grundskolen. 
I modulet beskæftiger den studerende sig med hvordan der skabes viden af relevans for lærervirksomhed. 
Den studerende arbejder i modulet med 3 stadier i en undersøgelse: 

- Identifikation og formulering af lærerfaglige problemstillinger 
- Undersøgelsesmetode og –design, herunder produktion af empiri 
- Analyse af empirisk materiale 

I løbet af modulet gennemfører de studerende i grupper øvelsesopgaver knyttet til de tre stadier. Erfaringer fra 
arbejdet formidles for medstuderende og undervisere. Formidlingen skal rumme refleksioner over hvad den 
frembragte viden kan bruges til, blandt andet i relation til bachelorprojektet. 
Modulet skal kvalificere den studerende til systematisk at kunne undersøge lærer- og skolevirksomhed akademisk og 
professionsrettet og formidle resultaterne.  
I arbejdet med problemformulering, metode og analyse bygger den studerende videre på sine kompetencer fra 
praktikfaget, undervisningsfag og lærerens grundfaglighed samt intromodulet. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og viden om 

- Skolen som institution og organisation 
- Læreres undervisning og elevers læring og udvikling 
- Vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og formidling af relevans 

for lærervirksomhed 

Kompetenceområder som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis pædagogik og lærerfaglighed samt bachelorprojektet. 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence 
Bachelorprojektet: 
Bachelorprojektet omhandler videnssøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for professionel 
analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. 
Bachelorprojektet: 
Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere lærerfaglige problemstillinger. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

identificere og vurdere viden af relevans for skolen 
og lærerarbejdet 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling (BA) 

analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning (BA) 

anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres 
undersøgelser 

forsknings- og udviklingsmetoder og (BA) 

formidle resultaterne af egne empiriske 
undersøgelser som grundlag for udvikling af 
skolens og lærerens praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling. (BA) 

foretage strukturerede observationer af 
enkeltelever og grupper af elever.  

metoder til systematisk og løbende observation og 
evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil (PL) 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -
resultater vedrørende undervisning og læring  

relevante forskningsmetoder, nationale og 
internationale forsknings- og udviklingsresultater (PL) 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt: 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning 
Workshops 
Fremlæggelser ved de studerende  
Gensidig respons 
Fælles oplæg i tilknytning til de tre undersøgelsesstadier 

Kategori 2 121 Individuelt og i studiegrupper: 
Teoristudier 
Empiriarbejde samt forberedelse heraf 
Gensidig respons 

Kategori 3 100 Egen forberedelse 
 

Kategori 4 5 Holdmøder 

Modulets relation til praksis 
De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende gennemfører en øvelsesopgave, som resulterer i et skriftligt studieprodukt, til hvert af de tre 

undersøgelsesstadier: 

- Identifikation og formulering af lærerfaglige problemstillinger 

- Undersøgelsesmetode og –design, herunder produktion af empiri 

- Analyse af empirisk materiale 

Slutevaluering: 
Den studerende formidler erfaringer fra arbejdet med de tre øvelsesopgaver for medstuderende og undervisere. 
Formidlingen skal rumme refleksioner over hvad den frembragte viden kan bruges til i skolen og i et kommende 
bachelorprojekt. 
Den studerendes tre skriftlige studieprodukter og deltagelse i slutevalueringen skal godkendes af underviseren. 
Den studerende kan efter aftale med underviseren sammenskrive de tre øvelsesopgaver til et samlet skriftligt produkt. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i Pædagogik og lærerfaglighed og bachelorprojektet. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har fået godkendt intromodulet. 
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BA2: At gennemføre et bachelorprojekt (73999D) 
Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK 
nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning afsnit 30 

Modultype, -omfang og -sprog 
Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på undersøgelsesdesign, indsamling og analyse af empiri samt formidling af undersøgelsens 
resultater med udgangspunkt i lærerfaglige problemstillinger. 
 
Modulets formål er at bringe den studerende videre fra intro og BA 1 gennem arbejdet med eget bachelorprojekt. 
Centralt i BA2 er en fordybelse i, hvordan forskellige undersøgelsestilgange giver mulighed for eller egner sig til at 
frembringe bestemte former for viden. Ligesom der er fokus på formidling af undersøgelsesviden og resultater. 
Modulet bygger videre på de kompetencer, den studerende har oparbejdet gennem intromodulet og BA 1. Fokus i 
intromodulet er lagt på observation af, hvad det indebærer at være lærer i folkeskolen, og fokus i BA 1 er på at 
undersøge skolens praksis og de faser, der gennemløbes i en undersøgelse. I BA2 beskæftiger den studerende sig med 
hvordan der skabes og formidles viden af relevans for lærervirksomhed og forholder sig til, hvordan viden om 
lærerfaglige problemstillinger kan omsættes i praksis. 
 
Modulet er delt i tre dele: 
Del 1: Studier af eksisterende undersøgelser med henblik på at forstå hvordan forskellige videnskabsteoretiske afsæt 
giver mulighed for at belyse forskellige typer af problemstillinger. 
Del 2: Fokus på akademisk arbejdsmåde i forbindelse med de studerendes egne projekter: Problemformulering, valg af 
teori og metode og valg af analysestrategier. 
Del 3: Fokus på akademisk formidling i forbindelse med den studerendes undersøgelse og fund. 
I løbet af modulet gennemfører den studerende individuelt eller i grupper studieaktiviteter, der er knyttet til de tre 
dele. Modulet skal kvalificere den studerende til at gennemføre sit bachelorprojektet.  
Den studerende bygger videre på sine kompetencer fra deltagelse i uddannelsens øvrige moduler.  

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på teori om vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og 

formidling af relevans for lærervirksomhed 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetenceområde: Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som 
grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og 
problemstillinger. 

Kompetencemål: Den studerende kan systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at 
foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis 

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed 
med forståelse for tværfaglighed og 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver 

analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet 
med eksterne aktører 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning 

anvende egne og nationale og internationale 
resultater af empiriske studier af relevans for skolens 
og lærerens praksis 

nationale og internationale forsknings- og 
udviklingsresultater af relevans for folkeskolen 
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udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, 
undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde 

innovative didaktisk design af læremidler til skolens 
udvikling og læringsmiljøer 

anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser  

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder 

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser 
som grundlag for udvikling af skolens og lærerens 
praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 20 
(25 lek.) 
 
 

Undervisning, klyngevejledning og opgavevejledning 
Workshops 
Studiekredsarbejde 
Fællesforelæsninger med efterfølgende behandling i klyngen 
 

Kategori 2 130 Individuelt klyngearbejde og individuelt arbejde: 
Teoristudier 
Empiriarbejde samt forberedelse heraf 
Gensidig respons 
Projektvejledning 
 

Kategori 3 120 Egen forberedelse og skriveaktivitet 
 

Kategori 4 5 
 

Holdmøder 

Modulets relation til praksis 
De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal deltage i minimum 2 opgavevejledninger, således som disse er rammesat af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Bachelorprojektet 

Forudsætninger for at læse modulet 
At den studerende har fået godkendt BA1 
 

BA2: At gennemføre et bachelorprojekt (73999D) Gældende for vinteroptag 14 
Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK 
nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning afsnit 30 

Modultype, -omfang og -sprog 
Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet knytter sig til bachelorprojektet og har fokus på design, gennemførelse og formidling af egne og andres 
undersøgelser af lærerfaglige problemstillinger. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 228 af 608 

Modulets formål er at bringe den studerende gennem arbejdet med eget bachelorprojekt. Centralt i bachelormodulet 
er en fordybelse i, hvordan forskellige undersøgelsestilgange giver mulighed for eller egner sig til at frembringe 
bestemte former for viden. Ligesom der er fokus på formidling af undersøgelsesviden og resultater. 
Den studerende beskæftiger sig med hvordan der skabes og formidles viden af relevans for lærervirksomhed og 
forholder sig til, hvordan viden om lærerfaglige problemstillinger kan omsættes i praksis. 
Modulet tilrettelægges som individuel vejledning af den studerende, og når det er muligt med studie og vejledning i 
klynger. 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på teori om vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og 

formidling af relevans for lærervirksomhed 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetenceområde: Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som 
grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og 
problemstillinger. 

Kompetencemål: Den studerende kan systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at 
foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed 
med forståelse for tværfaglighed og 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver, 

analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet 
med eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 

anvende egne og nationale og internationale 
resultater af empiriske studier af relevans for skolens 
og lærerens praksis, 

nationale og internationale forsknings- og 
udviklingsresultater af relevans for folkeskolen, 

udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, 
undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde, 

innovative didaktisk design af læremidler til skolens 
udvikling og læringsmiljøer, 

anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser 
og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og 

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser 
som grundlag for udvikling af skolens og lærerens 
praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 20 Vejledning – individuelt og i klynger. 

Kategori 2 130 Individuelt og evt. i klyngen: 
- Teoristudier 
- Empiriarbejde samt forberedelse heraf 
- Gensidig respons 
- Projektvejledning 

Kategori 3 125 Egen forberedelse og skriveaktivitet 

Kategori 4   
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Modulets relation til praksis 
De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal deltage i minimum 2 vejledninger, således som disse er rammesat af underviseren. 
Der foretages ingen separat modulgodkendelse. 
Modulet registreres via den studerendes deltagelse i kompetencemålsprøven for bachelorprojektet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Bachelorprojektet 

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet gælder kun for studerende på vinteroptag 14 
 

Bachelormodul (overgangsordning for årgang 2012) (74740A) 
Kompetencemål for bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK 
nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for bachelorprojektet findes i nærværende studieordning afsnit 30 

Modultype, -omfang og -sprog 
Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet knytter sig til bachelorprojektet og har fokus på design, gennemførelse og formidling af egne og andres 
undersøgelser af lærerfaglige problemstillinger. 
Modulets formål er at bringe den studerende gennem arbejdet med eget bachelorprojekt. Centralt i bachelormodulet 
er en fordybelse i, hvordan forskellige undersøgelsestilgange giver mulighed for eller egner sig til at frembringe 
bestemte former for viden. Ligesom der er fokus på formidling af undersøgelsesviden og resultater. 
Den studerende beskæftiger sig med hvordan der skabes og formidles viden af relevans for lærervirksomhed og 
forholder sig til, hvordan viden om lærerfaglige problemstillinger kan omsættes i praksis. 
Modulet tilrettelægges som individuel vejledning af den studerende og når det er muligt med studie og vejledning i 
klynger. 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på teori om vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og 

formidling af relevans for lærervirksomhed 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetenceområde: Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som 
grundlag for professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og 
problemstillinger. 

Kompetencemål: Den studerende kan systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at 
foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

reflektere over og udvikle egen professionsfaglighed 
med forståelse for tværfaglighed og 
tværprofessionelle samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver, 

analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet 
med eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 
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anvende egne og nationale og internationale 
resultater af empiriske studier af relevans for skolens 
og lærerens praksis, 

nationale og internationale forsknings- og 
udviklingsresultater af relevans for folkeskolen, 

udvikle og anvende en teoretisk referenceramme, 
undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde, 

innovative didaktisk design af læremidler til skolens 
udvikling og læringsmiljøer, 

anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser 
og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og 

formidle resultaterne af egne empiriske undersøgelser 
som grundlag for udvikling af skolens og lærerens 
praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 20 Vejledning – individuelt og i klynger. 

Kategori 2 130 Individuelt og evt. i klyngen: 
- Teoristudier 
- Empiriarbejde samt forberedelse heraf 
- Gensidig respons 
- Projektvejledning 

Kategori 3 125 Egen forberedelse og skriveaktivitet 

Kategori 4   

Modulets relation til praksis 
De studerende gennemfører empiriarbejde på en eller flere grundskoler.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal deltage i minimum 2 vejledninger, således som disse er rammesat af underviseren. 
Der foretages ingen separat modulgodkendelse. 
Modulet registreres via den studerendes deltagelse i kompetencemålsprøven for bachelorprojektet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Bachelorprojektet 

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet gælder kun for studerende på årgang 2012 (overgangsordningen) 

MODULBESKRIVELSER FOR SPECIALISERINGSMODULER 

MODULBESKRIVELSER FOR TVÆRFAGLIGE SPECIALISERINGSMODULER 

Tværfagligt specialiseringsmodul: Skolen – Eleven – Museet i et innovativt samarbejde (73877C) (01SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I samarbejde med et selvvalgt museum, oplevelsescenter, arkiv eller en skoletjeneste, udvikler og afprøver de 
studerende en monofaglig eller tværfaglig undervisning med afsæt i et eller flere af de undervisningsfag, som den 
studerende læser. 
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Den studerende udvikler og afprøver således nye didaktiske metoder og læremidler i samarbejde med en ekstern 
samarbejdspartner. 
Den studerende erhverver kompetence til at anvende museer og oplevelsescentre i undervisningen og til at kunne 
åbne skolen mod omverdenen i et læringsperspektiv jf. skolereformens fokus på Åben Skole. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret viden om: 

- Museologi – om museer og oplevelsescentres skiftende videnskabssyn og samfundsinstitution 
- Museumspædagogik – forskningsbaseret viden om dannelsestanker og læringssyn i museernes formidling i et 

forandringsperspektiv 
- Museumsdidaktik – om dialogisk samtale på museet, eksperimenter og værkstedsarbejde, fortælling og 

rollespil  
- Visuel kommunikation 
- Innovation og hvordan man kan lede innovative læreprocesser 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i de undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på 
modulet, læser. Modulet har relevans for alle undervisningsfag. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

arbejde indenfor en museal diskurs; museers historiske forankring i en samfundsmæssig 
kontekst ; 

vinkle et videnskabeligt indhold i forhold til et 
udstillingssteds målsætning; 

pædagogiske hovedstrømninger i undervisning og 
museumsvæsen; 

udvikle og afprøve et musealt læringsmiljø; museumsoplevelsen set i et brugerperspektiv; 

udvikle ag afprøve visuelle virkemidler; visuelle virkemidler;  

udvikle museale tilbud i et brugerperspektiv.  Innovative processer. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning, øvelser, ekskursioner til forskellige former for museer og andre 
lignende institutioner, oplæg af eksterne samarbejdspartnere og vejledning i 
projektsamarbejdet, som de studerende etablerer med den eksterne partner. 

Kategori 2 104 
Heraf 75 at 

til 
obligatorisk 

projekt 

Forberedelse til undervisning, afsøgning af muligheder for samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere, projekt – og gruppearbejde, løsning af studieopgaver, 
workshops diskussionsgrupper, studenterinitierede studiebesøg og eksamen initieret 
af underviser. 
Projektarbejde  

Kategori 3 107 Egen forberedelse til undervisning, litteratursøgning og litteraturstudier, andre 
selvstændige studieaktiviteter (herunder arbejdet med at etablere kontakt til det 
museum, oplevelsescenter, arkiv, eller den skoletjeneste som den studerende indgår 
samarbejde med undervejs i projektet) og muligheder for artikelskrivning.   

Kategori 4 15 Debatarrangementer, eksempelvis præsentation af nogle af erfaringerne fra 
samarbejdet med eksterne partnere på Sans og samling eller i andre fora, egen 
opsamling på gruppearbejde og studieopgaver, samt fælles timer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal individuelt eller i grupper på 3-4 studerende dokumentere medvirken i et samarbejde mellem en 
ekstern samarbejdspartner, et museum eller et udstillingssted, og en skoleklasse og dens lærer(e). Samarbejdet skal 
være godkendt af en af modulets undervisere.  
Dokumentationen skal omfatte 
- En beskrivelse af udstillingsstedets faglige og videnskabelige arbejdsgrundlag samt af de implicerede 

museumsformidleres faglige og formidlingsmæssige overvejelser, herunder en beskrivelse af forløbet før, under 
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og efter klassens besøg på udstillingsstedet. Lærerens pædagogiske overvejelser over, hvordan forløbet passer 
ind i årsplanen og i de implicerede fags viden- og færdighedsmål. 20 arbejdstimer 

- En beskrivelse af elevernes forforståelse, af deres møde med udstillingen og formidlingen heraf og af deres 
udbytte af besøget. 20 arbejdstimer 

- En analyse af samarbejdet mellem lærer(e) og formidler(e): hvordan spiller de forskellige fagligheder sammen og 
hvordan etableres og vedligeholdes samarbejdet? Samt analyse af elevernes læringssituation. 20 arbejdstimer 

- En vurdering af samarbejdets udbytte og begrundede forslag til ændringer. 15 arbejdstimer 

Dokumentationen skal bestå af foto- og videodokumentation samt en skriftlig redegørelse på 10 normalsider. Den 

skriftlige del skal bl.a. bygge på modulets anbefalede litteratur og andre ikke-skriftlige kilder fra arbejdet 

 
Forløbet afsluttes med en fremlæggelse: 
Den studerende præsenterer og udfolder individuelt eller i grupper (2-4 deltagere) den dokumentation, som er 
beskrevet ovenfor.  
I fremlæggelsen skal der være fokus på problemer og potentialer i samarbejdet med udstillingsstedet, og der skal 
perspektiveres med et generelt forslag til videreudvikling og konsolidering af samarbejdet mellem udstillingsstedet og 
skoler. 
Fremlæggelsen har en varighed af 10 min. pr. studerende. Hvis den studerende fremlægger individuelt varer 
fremlæggelsen 15 min. 
Fremlæggelsen foregår på holdet, og alle studerende på modulet har mødepligt til fremlæggelserne. 
Tidspunkter for aflevering af dokumentation og for modulprøven fremgår af modulplanen. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i alle undervisningsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basis modul i det undervisningsfag, som han/hun vil 
knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Iscenesættelse - eksperiment og kreativitet i skolen (73870E) (02SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetence til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig 
gennem praktisk-æstetiske udtryksformer og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at 
styrke elevernes faglige engagement og udvikling i den almene fagundervisning, i tværfaglige forløb såvel som i den 
understøttende undervisning. 
Der lægges vægt på grundlæggende begreber, teorier og metoder samt konkrete eksperimenter, og hvordan disse kan 
iscenesættes auditivt, visuelt og kropsligt – eksempelvis som performance, installation, flashmob osv. 
I modulet arbejdes der legende og eksperimenterende med forskellige muligheder for at udtrykke sig, kommunikere 
og erkende. 

Modulets vidensgrundlag  
Modulet bygger på:  

- Forskningsbaseret viden og teori om æstetisk læring og kreativitet 
- Viden om iscenesættelse af undervisning, læringsrum og multimodalitet 
- Viden om tilgange og metoder til udvikling af eksperimenterende undervisning.   

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Kompetencemål: 

- Den studerende kan analysere, vurdere og integrere praktisk-æstetiske læreprocesser i forbindelse med 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i folkeskolen 

- Den studerende udvikler tilgange og metoder til eksperimenterende undervisning 

- Den studerende får indblik i og erfaring med at inddrage forskellig modaliteter til iscenesættelse af 
undervisnings- og læringsrum 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende praktisk-æstetiske tilgange til læring, 
der styrker elevernes læring 

æstetiske læreprocesser og det praktisk-
æstetiske som udtryksform og indgang til læring 
og erkendelse, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb, der integrerer praktisk-
æstetisk aktiviteter i folkeskolens fag med 
henblik på at facilitere og stimulere elevernes 
læring, 

det praktisk-æstetiske som motiverende faktor 

anvende multimodaliteter i undervisningen, 
med henblik på at fremme elevernes alsidige 
udvikling, og skaber rammer for oplevelse og 
fordybelse 

Multimodale udtryksformer og elevernes 
alsidige udvikling  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer: 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning; Undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De 
studerende står for dele af undervisningen. 
Fælles videndeling og refleksion og fremlæggelse af studieprodukter 
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Kategori Arbejdstimer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer: 

Kategori 2 121 Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen   
Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
studiebesøg og feltobservationer  mm 

Kategori 3 90 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både 
individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat 

Kategori 4 15 Studievejledning i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler. 
Gruppevis respons på en anden gruppes studieprodukt 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet udarbejder de studerende i studiegrupper 2 studieprodukter, som vurderes af makkergrupper, og 
godkendes af underviseren. 
Der er mødepligt til alle fremlæggelser i modulet 

 
1. En workshop for medstuderende med fokus på praktisk-æstetiske arbejdsformer og æstetisk læring. Workshoppen 
har form af en afprøvning og undersøgelse med videns- og erfaringsudveksling   Varighed: 1 time. Workshoppen 
gennemføres efter en café-model og udføres i grupper på 4-6 studerende. 

 
2. En praktisk iscenesættelse samt et refleksionsnotat. Refleksionsnotatet har et omfang på max 3 normalsider 
eksklusiv forside, referencer og bilag. Den praktiske iscenesættelse skal benytte forskellige modaliteter og kan have 
form af en performance, en iscenesættelse af læringsrummet mm. Gruppestørrelsen er 4-8 studerende afhængigt af 
karakteren af den konkrete iscenesættelse. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed samt til kompetencemål i de undervisningsfag, 
de studerende på modulet læser. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt det undervisningsfag, han eller hun ønsker at knytte an til i modulet. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Læsevanskeligheder (73877B) (03SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Læsevanskeligheder påvirker eleven i alle skolens fag. Det er derfor vigtigt, at elevens vanskeligheder identificeres og 
adresseres så tidligt som muligt, og at alle lærere har viden om, hvordan de bedst støtter elever med 
skriftsprogsvanskeligheder, både inden for de forskellige fag og i forbindelse med den understøttende undervisning og 
forskellige lektiehjælpstilbud.  
Specialiseringsmodulet styrker den studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser for 
elever med skriftsproglige vanskeligheder. Desuden arbejder den studerende med kollegial sparring og etablering af 
læsefaglige netværk. 
Centrale begreber og temaer: læse- og stavevanskeligheder, skrivevanskeligheder, afdækning/ testning, ordblindhed, 
faglig læsning, planlægning & gennemførsel & evaluering af skriftsprogsundervisning, it-værktøjer, kollegialt 
samarbejde omkring elever med skriftsproglige vanskeligheder, dansk bogstavskrift. 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på forskningsbaseret viden om: 
- årsager til læse- og skrivevanskeligheder 
- tidlige risikotegn på læse- og skrivevanskeligheder 
- identifikation af forskellige typer af læse- og skrivevanskeligheder 
- metoder der virker i undervisningen af elever der er udfordret i forhold til deres skriftsproglige udvikling 
Modulet beskæftiger sig med veldokumenteret viden og i mindre grad med teoretiske hypoteser om vanskeligheder 
med læsning og skrivning. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i de undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på 
modulet, læser samt kompetenceområder i pædagogik og lærerfaglighed 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende sin viden i kommunikation med lærerkolleger 
om elevers skriftsprogsudvikling 

læse-, stave- og skriveudvikling og sproglige 
forudsætninger herfor 

planlægge, gennemføre og evaluere målbaseret 
undervisning til elever med læsevanskeligheder 

skolebørns behov for undervisning i læsning, stavning 
og skrivning 

indgå samarbejde med faglærere og andre relevante 
aktører og resursepersoner omkring elever med 
læsevanskeligheder 

årsager til skoleelevers vanskeligheder med tilegnelse af 
skriftsproget, herunder ordblindhed (dysleksi) 

inddrage og reflektere didaktisk over it-baserede 
løsninger til elever med læsevanskeligheder 

veldokumenterede indsatser der virker til skolelever 
med skriftsproglige vanskeligheder  

vurdere og tilpasse læremidler til elever med 
læsevanskeligheder 

muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse af 
særlige undervisningsindsatser i en skolekontekst. 

vurdere og anvende faglitteratur på området dansk og international faglitteratur på området 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer,  
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 
 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

En vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppebaserede aktiviteter (herunder re-
fleksioner og øvelser med lærende arbejdsformer). 

Kategori 2 
 

121 Gruppebaseret arbejde med analyse og vurdering af cases, systematiske reflek-
sioner, afprøvning og vurdering af faglige metoder, skrivepædagogisk værksted, 
besøg til specialiserede eller inkluderende læringsmiljøer for elever med skriftsprog-
lige udfordringer 
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Kategori Arbejdstimer,  
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 
 

Kategori 3 95 Individuel forberedelse til undervisning:lit 
- litteratursøgning,  
- læsning af faglige tekster,  
- indhentning, analyse og vurdering af artefakter i form af testrapporter, under-

visningsmaterialer, retningslinjer/værdisæt. 

Kategori 4 10 Selvstændigt igangsatte aktiviteter i studiegrupper fx i form af praktiske aktiviteter, 
vejledning. 

 
Forudsætningskrav hvis modulet læses på netuddannelsen 

Titel Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb 

Type/form Digitale indlæg eller kommentarer til andre studerendes indlæg om et fagligt indhold, som 

underviseren helt eller delvist har defineret. Det faglige indhold kan tage afsæt i 

undervisningen og de opgaver, som den studerende arbejder med i de asynkrone 

onlineforløb. 

De digitale indlæg kan formidles på fx en blog eller diskussionsforum på Itslearning. 

Krav til indholdet Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være: 

• Uformelle og processuelle ’tanketekster’ 

• Formidlingsindlæg 

• Anmeldelser  

• Refleksionsindlæg 

• Analyseindlæg 

• Diskussionsindlæg 

Omfang Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr. 

asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren. 

Udarbejdelse 

individuelt eller i 

gruppe 

Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser  

  

Bedømmelse Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel 

Respons Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver 

peer-respons. 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet afsluttes med modulprøve: skriftlig opgave på 10 sider (18, 25 og 30 sider for grupper à henholdsvis 2, 3 og 4 
studerende).  Opgaven tager udgangspunkt i en case. 
Specifikke krav til opgavens indhold fremgår af opgaveformuleringen, som udleveres, senest en måned før opgaven 
skal afleveres. Opgaven skrives sideløbende med studieaktiviteter på andre moduler på studiet.  
Da bedømmelsen er individuel, skal det ved gruppeaflevering fremgå af opgaven, hvilke sider den enkelte studerende 
er ansvarlig for (indledning og konklusionsafsnit er dog fælles). Se den fælles studieordningstekst for øvrige formalia 
vedrørende gruppeaflevering. 
Opgaven bedømmes af underviseren efter 7-trinsskalaen. Tidspunkt for aflevering meddeles på studieportalen.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser, samt pædagogik og 
lærerfaglighed. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte 
an til i læsning af specialiseringsmodulet. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Bevægelse i skoledagen (73876C) (04SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 
ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet vil vi arbejde med de fysiologiske og psykosociale sammenhænge mellem bevægelse og læring, herunder 
hvordan bevægelse kan integreres som en del af den lærerprofessionelle kompetence med de faglige mål for 
undervisningen i skolen for øje. 
Vi vil undersøge, hvordan bevægelse er og kan blive en del af skoledagen, samt fordybe os i skolereformens betydning 
og mål for netop dette område. 
Vi vil i modulet arbejde både teoretisk og praktisk med bevægelse som en del af skoledagen med afsæt i de 
undervisningsfag, som de studerende på holdet læser. Vi arbejder med tværfaglige læreprocesser hvor det er muligt, 
da bevægelse i skoledagen går på tværs af fag og skema. I modulet indgår også udeundervisning som et grundlag for 
bevægelse. 

Modulets videngrundlag 
Indholdet vil tage tværfagligt afsæt i naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige vidensområder og 
teorier, hvor sammenhængen mellem teori og praksis vil stå helt centralt. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i de undervisningsfag, som de studerende på holdet læser. 
  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Argumentere for relevansen af 
bevægelsesaktiviteter i forhold til læring i fag. 

Neurofysiologiske sammenhænge mellem 
bevægelse og læring 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
hvor bevægelse understøtter elevernes motivation, 
trivsel og læring 

Motivation, trivsel og læring i skolen 

Analysere elevernes motivation, trivsel og 
læreprocesser i bevægelsesaktiviteter 

Indsamling og analyse af empiri 

Anvende teknologi og læremidler til at understøtte 
bevægelse og læring i skolen  

Hvordan teknologi og læremidler kan understøtte 
bevægelse og læring 

Modulets relation til praksis 
Modulet vil arbejde med teori og praksis, der knytter sig til arbejdet med bevægelse og læring i skolen, herunder 
inddrage relevante skoler og elever i dette arbejde hvor det er muligt, eksempelvis gennem skolebesøg eller 
undervisning af elever. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori  Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  
(65 

lektioner) 

Holdundervisning, undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De 
studerende står for dele af undervisningen. Fælles videndeling og 
refleksion samt fremlæggelse af studieprodukter. 
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Kategori  Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 Udarbejdelse af aktiviteter, opgaver og afsluttende studieprodukt. Den 
forventede arbejdsindsats på det obligatoriske studieprodukt svarer til 75 
timer pr. studerende i en gruppe. 

Kategori 3 90 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter, 
både individuelt og i studiegrupper. 

Kategori 4 15 Vejledning i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler. Gruppevis 
respons på anden gruppes studieprodukt. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
De studerende udarbejder i grupper på 3-4 studerende et multimodalt studieprodukt, der som minimum indeholder 
video og tekst. Produktet indeholder en skriftlig opgave med et omfang på 10-15 normalsider samt 5-10 minutters 
video. 
Produktet demonstrerer den studerendes viden og færdigheder inden for områderne neurofysiologiske og 
fagdidaktiske sammenhænge mellem bevægelse og læring samt anvendelse af teknologi og læremidler i en 
undervisning, som inkluderer bevægelse. 
Af problemformuleringen fremgår, hvilket/hvilke kompetencemål i den studerendes undervisningsfag, produktet 
sigter mod. Studieproduktet fremlægges i undervisningen på modulet. Specifikke krav til indhold og fremlæggelse 
fremgår af modulplanen. 
Det multimodale studieprodukt bedømmes godkendt/ikke godkendt. 
Fremlæggelsen indgår i bedømmelsen. Det samlede produkt bedømmes af underviseren med karakter efter 7-
trinsskalaen. Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, som de studerende på holdet læser. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte 
an til i læsning af specialiseringsmodulet. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: At læse og skrive i alle fag i skolen (73870F) (05SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejder vi med faglig læsning og skrivning.  
Du får i modulet  

- viden om hvad der karakteriserer en række af de tekster, eleverne skal læse og skrive i skolens fag 
- kendskab til de begreber og den teori, der benyttes i forbindelse med faglig læsning og skrivning 
- viden om tilrettelæggelse af læse- og skriveaktiviteter, så disse aktiviteter bedst muligt understøtter 

elevernes læring i faget. 
 

I modulet arbejder vi med disse fire områder: 
- Fagenes tekster: Hvilke genrer, teksttyper og tekstmodaliteter indgår i skolens fag? Hvilke krav til læsning stiller 

de? Hvordan laver man en lærerfaglig analyse af dem med henblik på at kunne undervise eleverne i fagets tekster 
og med henblik på at kunne understøtte læring gennem læsning? Hvordan udvælger du læremidler med 
hensyntagen til teksternes sværhedsgrad? 

- Fagenes skriftlighed: Eleverne skriver i de fleste af skolens fag. Hvilke genrer, modaliteter og tekstaktiviteter 
indgår i fagene, og hvilke krav stiller skriftligheden til eleverne? 

- Elevernes læsning og skrivning: Du får viden om læse- og skriveprocesser, om hvordan du bedst understøtter 
elevernes læring gennem læsning og skrivning i faget, og om hvordan du underviser eleverne i at mestre fagenes 
læse- og skrivekrav? 

- Teamets samarbejde: Hvordan kan klassens lærerteam samarbejde om faglig læsning og skrivning, og hvordan 
udnyttes teamets samlede kompetencer indenfor området? 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning om faglig læsning og skrivning. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i de undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på 
modulet, læser. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

formulere læse- og skriveformål for fagenes tekster og 
fagenes skriftlighed og på denne baggrund planlægge og 
gennemføre læse- og skriveaktviteter, der understøtter 
elevers læring i fagene 

Skolefagenes læse- og skrivegenrer 

analysere og kritisk vurdere fagenes skrevne læremidler 
herunder læremidler til undervisning i faglig læsning og 
skrivning 

Læremiddelanalyse 

planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter 
elevers faglige læsning og læseudvikling 

Læseudvikling og faglig læsning 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter 
elevers faglige skrivning og skriveudvikling 

Skriveudvikling og skriftlighed  

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem 
læsning og skrivning skolens i fag 

Sammenhænge mellem læsning og skrivning 

udarbejde og/eller modellere eksempler på 
- skrevne læremidler,  
- læse- og skriveguider og  
- fagenes skriftlighed  
med henblik på at understøtte læse- og skriveaktiviteter 
i undervisningen 

Udarbejdelse af tekster 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter 
elevers faglige læsning og skrivning i samarbejde med 
lærere i andre fag 

Teamsamarbejde  

 

Arbejdsformer i modulet 
 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

• Undervisning på hold med varierede arbejdsformer 

• Vejledning  

Kategori 2 121 • Studerendes projekt- og gruppearbejde 

• Studerendes forberedelse til undervisning 

• Studerendes gensidige undervisning 

Kategori 3 95 • Individuel forberedelse til undervisning; fortrinsvis læsning, oplæg og mindre 
individuelle øvelser 

• Studiegruppearbejde som forberedelse til undervisning og øvrige aktiviteter fx 
arbejde med tekster, oplæg, øvelser 

• Studerendes udarbejdelse af produkter 

• Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 

Kategori 4 10 • Deltagelsen i konferencer, debatarrangementer, ekskursioner, foredrag mm. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder dette studieprodukt: 

- Studieproduktet består af en skriftlig opgave på maks. 10 normalsider samt en mundtlig fremlæggelse for 
holdet. Der er mødepligt for alle studerende til fremlæggelserne.  

- Den skriftlige del af studieproduktet skal indeholde  
o en analyse og vurdering af et skriftligt læremiddel 
o en læse- eller skriveguide til en læse- eller skriveaktivitet 

- Studieproduktet udarbejdes i grupper på maks. 4 studerende og tager udgangspunkt i en selvvalgt 
problemformulering inden for modulets rammer. Problemformuleringen godkendes af underviseren. 
Gruppen kan være tværfaglig, men de individuelle studerendes undervisningsfag skal indgå i projektet.  

- Studieproduktet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for holdet. I forbindelse med den mundtlige 
fremlæggelse oprettes responsgrupper. Responsgruppen er forpligtet på at læse den responsmodtagende 
gruppes skriftlige opgave. 
 

Studieproduktet kan inddeles i flere mindre produkter. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Arbejdet med studieproduktet har et omfang svarende til 75 arbejdstimer pr. studerende. 
Der er 80% mødepligt på modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på modulet, læser. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført UV1, PL1, PL2 og praktikniveau 1. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Undervisning i menneskerettigheder (73939-) (06SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Kun 3 ud af 10 elever i 6.-10. klasse mener, at de kender deres rettigheder, viser en undersøgelse fra Institut for 
Menneskerettigheder (2017). Børnenes manglende kendskab til menneskerettigheder kan stille dem dårligt både i 
forhold til, at de kan gøre brug af egne rettigheder og i forhold til at respektere andres.  
Formålet med modulet er at styrke de studerendes kompetencer i at undervise i menneskerettigheder, så børnene 
både får blik for deres rettigheder på mikroniveauet i klassen og i en større samfundssammenhæng. Ud fra viden om 
menneskerettighedernes baggrund, deres samspil med og status i et moderne demokratisk samfund vil modulet sætte 
fokus på temaer som: 
 
- Ligebehandling og ikke-diskrimination i forhold til køn, handicap, religion, alder, seksuel orientering samt race og 

etnicitet 
- Udsatte børn i skole- og familiesammenhænge herunder læreren som myndighedsperson  
- Retten til privatliv i en digital verden med fokus på børn og sociale medier  
- Religionsfrihed og kulturelle dilemmaer i en skolekontekst 
- Menneskerettigheder som baggrund for demokrati og demokratisk dannelse,  
- Aktuel kritik af menneskerettigheder med fokus på om der bør være en grænse for rettighedstænkningen 
 
En gennemgående dimension vil være menneskerettighedsdidaktik, der ikke kun forstås som undervisning om 
menneskerettigheder, men også gennem og til menneskerettigheder. 
Med fokus på menneskerettigheder i den pædagogiske praksis vil vi belyse: 
 
- Hvad kendetegner en didaktik baseret på menneskerettigheder?  
- Hvilke overvejelser kan den studerende gøre sig med henblik på et kommende virke som lærer præget af 

ligebehandling og ikke-diskrimination?  
- Hvordan støtter læreren eleverne i at blive handlekompetente i forhold til deres rettigheder?  
- Hvilke dilemmaer kan opstå, når forskellige rettigheder støder sammen?   

 
Modulet vil give konkrete erfaringer med at arbejde med ”Den åben skole”, idet de studerende vil blive inddraget i et 
samarbejde med Institut for Menneskerettigheder. 
Modulet kvalificerer den studerende til at agere som menneskerettighedskonsulent. 
 
Modulet er organiseret i tre indholdsområder: 
- Undervisning i menneskerettigheder 
- Menneskerettighedernes baggrund, status og fortolkning  
- Menneskerettigheder som pejlemærke i det pædagogiske arbejde 

 
Modulets videngrundlag 
Aktuel forskningsbaseret litteratur (dansk og international) om menneskerettighedernes rammer, grundlag og 
betydning, herunder relevante menneskeretlige konventioner. Rapporter og udredninger om menneskerettigheder i 
en dansk sammenhæng samt aktuel litteratur om undervisning i, med og gennem menneskerettigheder – herunder e-
læringssystemer og andre webbaserede materialer. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i KLM og PL (Lærerens grundfaglighed) samt kompetenceområder i de 
undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på modulet, læser. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

agere som menneskerettighedskonsulent på skolerne, 
herunder, bidrage til udvikling af nye tilgange til 
menneskerettighedsdidaktik 

konventioner og rammer for undervisning i 
menneskerettigheder 

planlægge og videreudvikle interaktive, participatoriske 
læringsforløb der handler om menneskerettigheder 
tilpasset alder, læringsmål og trin og som respekterer de 
deltagendes rettigheder 

pædagogiske tilgange, undervisningsmaterialer og 
øvelser der fremmer en menneskerettighedsbaseret 
tilgang til undervisning i menneskerettigheder 

analysere specifikke problemstillinger i skolen i lyset af 
internationale anbefalinger til Danmark på børne- og 
uddannelsesområdet 

den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og 
rapporteringscyklus i FN-systemet på særligt børne- og 
uddannelsesområdet 

formidle viden tilpasset alder og fag, om 
menneskerettighedernes baggrund, status og samspil 
med et moderne demokratisk samfund 

menneskerettighedernes status i Danmark og samspillet 
mellem det danske demokratiske system og 
internationale organisationer som EU, Europarådet og 
FN på menneskerettighedsområdet 

genkende og agere i forhold til oplevelser af ulighed og 
diskrimination blandt elever og lærere 

ligebehandlingsprincippet og dansk 
ligebehandlingslovgivning i medfør af international 
ligebehandlings- og ikke diskriminationslovgivning 

karakterisere forholdet mellem folkeskolens 
formålsparagraf og menneskerettighederne 

menneskerettighedernes historie og værdigrundlag 

afveje og håndtere etiske og menneskeretlige 
dilemmaer mellem religion og skole 

religion og menneskerettigheder i en skolekontekst 

kan undervise på måder der fremmer et fordomsfrit og 
inkluderende læringsmiljø uanset etnicitet, religion eller 
tro, alder, handicap, seksuel orientering eller 
kønsidentitet sociale baggrund eller andet 

pædagogiske tilgange der tager udgangspunkt i at skabe 
lige muligheder for alle under hensyntagen til de i 
menneskeretten beskyttede diskriminationsgrunde 

karakterisere og diskutere lærerens rolle i forhold til at 
respektere og fremme børns rettigheder i skolen, i 
fritiden og i familien 

lærens rolle i forhold til respekt for elevernes 
grundlæggende menneskerettigheder, herunder FN’s 
børnekonvention og centrale principper vedrørende 
ligeværd (artikel 2), barnets tarv (artikel 3), liv og 
udvikling (artikel  6) og medbestemmelse  (artikel 12) 

formulere underretninger til social myndigheder i et 
passende sprog og med respekt for 
menneskerettighederne 

centrale menneskerettigheder for udsatte børn i skole- 
og familiesammenhænge 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori  1 49 
(65 

lektioner) 

Undervisning rammesat af underviser vil bestå af holdundervisning, vejledning, 
samarbejde med Institut for Menneskerettigheder samt fremlæggelser ved de 
studerende, hvilket f.eks. kan være didaktiske øvelser og inspiration til udvikling af 
undervisningsmaterialer med fokus på menneskerettigheder 

Kategori  2 126 Den studerende skal deltage regelmæssigt og aktivt i studiegruppearbejde ved at 
diskutere den læste baggrundslitteratur, samarbejde om analyse af didaktiske 
materialer, udarbejde oplæg til undervisning i, med og gennem mennskerettigheder 
og  forberede mundtlige oplæg eller didaktiske øvelser samt deltage i gensidig 
respons mellem studiegrupper. 

Kategori  3 75 I den individuelle forberedelse forventes den studerende blandt andet at læse 
baggrundslitteratur om menneskerettigheder, undersøge relevante websider og e-
learningmaterialer og på anden måde at forberede sig til undervisningen samt på eget 
initiativ at opsøge viden, som den studerende vurderer som nødvendig for at kunne 
leve op til modulets kompetencemål. 
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Kategori  4 25 Den studerende deltager aktivt i studiegruppernes undersøgelse af organisationer, 
der arbejder med menneskerettigheder i Danmark og arrangerer på skift enten en 
ekskursion eller besøg af repræsentanter fra sådanne organisationer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to obligatoriske studieprodukter: 
- Den studerende udarbejder en skriftlig opgave om en problemstilling, der vedrører menneskerettigheder i 

skoleperspektiv. Opgaven udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. Problemstillingen skal godkendes af 
underviseren. Opgavens omfang er 8-10 normalsider. Opgaven skal inddrage relevant forskningsbaseret litteratur 
og forholde sig til de for problemstillingen relevante konventioner samt rapporter og udredninger om 
menneskerettigheder i en dansk sammenhæng. 

- Den studerende skal - sammen med sin studiegruppe – udvikle et undervisningsmateriale til undervisning OM. 
GENNEM og/eller TIL menneskerettigheder for en skoleklasse samt lave en ca. 30 min. kort præsentation + 
undervisningssekvens på holdet, hvor hele eller dele af materialet indgår. Undervisningssekvenserne vil ligge 
løbende i undervisningen den sidste del af semesteret.  

- Desuden skal den studerende give respons på en anden gruppes præsentation af et materiale til undervisning 
OM, GENNEM og TIL menneskerettigheder samt undervisningssekvens. Responsen skal omfatte såvel didaktiske 
som faglige overvejelser.  

 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser, samt Lærerens 
grundfaglighed (KLM og PL) 

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet er åbent for alle 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Innovation i historie- og samfundsfagsundervisningen i udskolingen 
(73876F) (07SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point. 

Kort beskrivelse af modulet 
Innovationskompetence er en af fremtidens kernekompetence, fordi de, der kan skabe innovation, også kan skabe en 
bedre verden. I både historie og samfundsfag er det vigtigt, at eleverne motiveres til at stille kritiske spørgsmål til de 
forestillinger som fx af historiske og politiske årsager ofte bliver betragtet som selvfølgeligheder i samfundet. Centralt 
for modulet er det handlende aspekt og på at omsætte ideer til konkrete produkter og løsninger.  De studerende 
arbejder med at se forbi selvfølgeligheder og bringe deres faglige viden i spil for dermed at skabe værdi for andre end 
blot dem selv.  
I dette modul arbejder vi med de særlige krav, udfordringer og forventninger, som knytter sig til innovativ 
undervisning i udskolingen med særlig henblik på fagene historie og samfundsfag. Modulet henvender sig til 
studerende, der har mod på at blive undervist i innovation frem for om innovation. Hvad vil det sige? Det betyder, at 
underviserne vil fungere som guider og coaches for de studerende på rejsen ind i innovationsuniverset, så de 
studerende på egen krop kan gøre sig erfaringer, som vil ruste dem til et fremtidigt arbejdsliv, der stiller krav om, at 
der tænkes innovativt og skabes kreativt sammen med andre. 
 
Modulet arbejder derfor med følgende spørgsmål: 

- Hvordan kan der arbejdes med og kulturprodukter og) innovative vinkler i undervisningen i historie og 
samfundsfag? 

- Hvordan udvikler vi en innovationspædagogik, der fremmer dette formål?  
- Hvordan inddrager vi innovative metoder og emner i historie- og samfundsfagsundervisningen? 
- Hvordan understøttes elevernes muligheder for at være kreative, innovative og skabende? 
- Hvordan inddrages eksterne partnere i undervisningen? 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret viden om  

- Det (de) valgte faglige emne(r)/tema(er)  
- Innovation, kreativitet og entreprenørskab 

 
Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfagene historie og samfundsfag  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  

- Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i fagene, der sigter på at imødekomme 
elevernes varierede læringsforudsætninger. 

- Begrundet planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med afsæt i fagenes samfundsmæssige og 
identitetsskabende betydning. 

- Begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der fagligt og tværfagligt formidler 
historiske/samfundsfaglige emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers 
forudsætninger, livsverden og samtid. 

- Indkredse, analysere, formulere og formidle begrundede bud på historiske og samfundsfaglige fortolkninger 
og fortællinger med henblik på undervisning i fagene. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i samspil med elevernes 
historiebevidsthed, samfundsbevidsthed og historiebrug 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers 
historiebevidshed, samfundsbevidsthed og historiebrug 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
inddrager elevers historie- og samfundsfagsbevidsthed, 
flerkulturelle perspektiver og forskellige 
identitetsbærende fællesskaber i undervisningen 

teorier om historiebevidsthed og samspil mellem 
historie, samfundsfag, identitet og kultur 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
med perspektivskifte i synet på begivenheder, 
sammenhænge og udviklingsforløb 

lokale, nationale, globale sammenhænge og 
perspektiver  

inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder 
elektroniske og it-baserede 

forskellige former for kilder og læremidler  

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig 
undervisning med inddragelse af den enkelte elevs 
forskellige læringsforudsætninger 

Historie og samfundsvidenskabelig problemformulering 

styrke elevernes forståelse for forskellige samfunds og 
historiesyns indvirkning på hverdagsliv og levevis  

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på 
forholdet mellem menneske og samfund, herunder 
menneske og stat, menneske og kultur, menneske og 
køn og menneske og natur i tid og rum 

styrke elevers forståelse af medansvar til fremme af 
fællesskab og til at løse fælles problemer, lokalt, 
nationalt og globalt 

sammenhænge mellem levevilkår, livsformer og 
deltagelses- og beslutningsmuligheder lokalt, nationalt 
og globalt. 

Modulets relation til praksis 
Dette modul vil tilstræbe et praksissamarbejde med eksterne aktører. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  
(65 
lektioner) 

- Opstartscamp i begyndelsen af semesteret  
- Processeminar midt i semesteret  
- Afslutningsworkshop i slutningen af semesteret 
- Vejledning 
- Undervisning 

(se også modulplan) 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver, og tekstlæsning, 
Projektarbejde og udarbejdelse af studieprodukter. Forberedelse af Betingelser for 
godkendelse af modulet. 
Den studerende forventes at bruge 75 arbejdstimer på det obligatoriske studieprodukt. Se 
nedenfor. 
Feltarbejde med observation og analyse af formidling.  

 

 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og tekstlæsning, samt evaluering af 
egen læring og deltagelse.  

 

 

Kategori 4. 5 Skolebesøg og lign. – gruppevis og på hold med eller uden underviser.  
Selvstændig udforskning af historie, historieformidling og historiebrug, herunder historiske 
film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske ressourcer.  
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Betingelser for godkendelse af modulet 

1. 80% mødepligt kombineret med bedømmelse efter objektive kriterier, mødepligten dækkes via aktiviteterne i 

kategori 1 – se ovenfor 

2. Der udarbejdes ét studieprodukt, der løser et problem for (eksterne) samarbejdspartnere.  Produktet skal skabe 

værdi for evt. aftagere eller andre med interesse i det formidlede fagområde. Studieproduktet udfærdiges i løbet 

af modulet og falder i fire dele:  

- Metodiske og teoretiske overvejelser om form og indhold. Samt begrundelse for merværdi. Afvikles som 

oplæg til og referat af/refleksion over vejledning (10 timer) 

- Idé til projekt samt procesplan, der indeholder milepæle, aftaler med evt. aftagere og et udkast til design. 

Præsenteres/fremlægges midt i semesteret på processeminariet. (15 timer inklusiv processeminar) 

- En skriftlig rapport (max 5 normalsider) udarbejdet på baggrund af det konkrete produkt (+ evt. bilag) (35 

arbejdstimer) 

- En mundtlig faglig formidling af proces og produkt. Dokumentation for den faglige formidling indgår i en 

obligatorisk mundtligt fremlæggelse og suppleres med didaktiske overvejelser om den innovative proces.  (15 

arbejdstimer) 

Studieproduktet afvikles i grupper. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene historie og samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt historie eller samfundsfag som et af sine undervisningsfag. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Design af digitale læremidler – med fokus på didaktisk design (73870B) 
(08SP) 

Modultype, -omfang og –sprog  
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 5 ECTS 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS  

Kort beskrivelse af modulet  
Hensigten med modulet er at styrke den studerendes kompetence i at udvikle, afprøve og evaluere et didaktisk 
begrundet digitalt læremiddel. Modulet former sig som et samarbejde mellem læreruddannelsens undervisningsfag 
og pædagogik og lærerfaglighed, hvor de studerende skal udvikle et digitalt læremiddel. Konkret skal de studerende 
designe og producere et digitalt læremiddel, som tager afsæt i en selvproduceret hjemmeside. Læremidlet udvikles i 
samarbejde med udvalgte aftagere (fx skoletjenester, praktikskoler, forlag, kommunale it-vejledere, AKT-vejledere og 
læsevejledere). Indholdet i det digitale læremiddel skal i overvejende grad være selvproduceret både hvad angår 
tekst, billeder, lyd m.m. Den studerende skal igennem arbejdet med sit konkrete produkt udvikle kompetence i at 
bruge de valgte værktøjer og programmer. Produktionen af det digitale læremiddel skal bidrage til at udvikle den 
studerendes kompetencer i entreprenørskab, idet læremidlet fungerer som et svar på et autentisk problem hos de 
udvalgte aftagere. 
 
Centrale begreber for modulets indhold er: Didaktisk design, 21. century skills, innovation, teknologi, 
teknologiforståelse, kreativitet, kritisk analyse, digital dannelse. 

Modulets videngrundlag  
Teorier og metoder om almen didaktik. Viden om undervisningsfagenes didaktikker. Viden om innovation. Viden om 
eleven som didaktisk designer.    
Modulet knytter sig til folkeskolens Fælles Mål 2013 – samt vejledningen for IT og medier: 
http://www.emu.dk/Modul/vejledning-det-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emne-it-og-medier  

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet   
Modulet retter sig mod kompetenceområder i de undervisningsfag, de studerende, som deltager på modulet, læser, 
samt PL1 og PL2 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som 
udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante 
kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og motivation 
for at handle  

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til 
elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling  

evaluere (elevers) læringsudbytte og undervisning samt 
anvende resultaterne som grundlag for videre 
undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning  

forskellige former for evaluering for læring, af læring 
og undervisning, deres muligheder og begrænsninger 
samt betydningen af feedback-processer  

udvikle læringsrum med inddragelse af digitale læremidler for 
elever og grupper under hensyntagen til samspillet med 
elevernes forudsætninger og de virksomme faktorer i 
læringsmiljøet  

elevers læring om virksomme faktorer i læringsmiljøet, 
herunder eksempelvis brugen af kodning og Virtual 
Reality.  
  

Undervisningsdifferentiere med inddragelse af digitale 
læremidler 

Undervisningsdifferentiering i relation til it-didaktiske 
design 

Operere med Flipped learning som et didaktisk greb på 
undervisning i praksis. Samt hvordan man udarbejder gode 
undervisningsvideoer målrettet til elever.  

Flipped learning som et it-didaktisk begreb i forhold til 
undervisning. 

kritisk vurdere designprocesser og digitale læremidler  Teknologi, teknologiforståelse og it-didaktisk design 

  

http://www.emu.dk/modul/vejledning-det-tv%C3%A6rg%C3%A5ende-emne-it-og-medier
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Arbejdsformer i modulet  

Kategori  
  

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer  

Primære arbejdsformer  

Kategori 1  41  
(55 lektioner) 

Oplæg og holdundervisning som er initieret af underviseren 

Kategori 2  161 Designe og producere digitalt læremiddel, møder med aftager, gennemførsel af 
projektforløb baseret på aktionslæring samt forberedelse og gennemførsel af 
fremlæggelser. 

Kategori 3  65 Selvstændig forberedelse, litteraturlæsning m.m.  

Kategori 4  8 (10 lektioner) Gensidig undervisning initieret af de studerende, obligatorisk vejledning på 
studieprodukter, fremlæggelser, ”laboratorie” undervisning mv.  

Modulets relation til praksis  
Den studerende skal tage kontakt til en konkret aftager. Kontakten skal forpligte aftageren og/eller den studerende på 
at afprøve og vurdere det færdige digitale læremiddel. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulprøvens form og omfang: 
Modulprøven består af et skriftlig studieprodukt, en mundtlig fremlæggelse på baggrund af en digital præsentation 
samt design af et digitalt læremiddel. 
 
Det samlede studieprodukt består af tre dele. 
- Design af et digitalt læremiddel. 

- Et skriftligt studieprodukt der bl.a. indeholder analyse og refleksion over erfaringerne med det anvendte 

læremiddel.  

- Mundtlig fremlæggelse   

 
Studieproduktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.  
  
Omfanget på den skriftlige opgave afhænger af antal personer i gruppen. Ved 2 personer er omfanget 8-12 
normalsider, ved 3 personer er omfanget 11-15 normasider. Ved 4 personer er omfanget 14-18 normalsider. 
 
Det skriftlige studieprodukt og det didaktiske læremiddel afleveres i Itslearning og formidles i en mundtlig 
fremlæggelse for hele holdet. Der er mødepligt til alle holdets mundtlige fremlæggelser. Den præcise tidsmæssige 
ramme for fremlæggelserne fastsættes af underviserne.  
 
Det er studiegruppens ansvar at sikre, at underviserne har adgang til alle dele af opgaven. Dette evt. som et link på en 
standardforside, hvor navnene på alle gruppens medlemmer fremgår. 
 
Alle afleveringsfrister fremgår af modulplanen for modulet på Itslearning. 
Beskrivelse af arbejdsprocessen i projektarbejdet og bedømmelseskriterierne fremgår af modulplanen. 
 
Gruppen modtager i forbindelse med fremlæggelsen en mundtlig feedback fra undervisere og medstuderende og 
senere en samlet karakter for både den skriftlige og mundtlige præstation. Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i PL og i de undervisningsfag, de studerende på holdet læser.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Det anbefales, at den studerende har læst 2-3 basismoduler i det undervisningsfag, som han/hun vil udvikle det 
digitale læremiddel i tilknytning til. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Udeskole (73873D) (09SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 5 ECTS 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetence til at varetage undervisning, hvor flere fagligheder 
bringes i spil i uderummet. Modulet sætter fokus på udeskolens muligheder og begrænsninger i forhold til elevers 
læring. Modulet er opbygget omkring eksemplariske temaer og forløb. Undervisningseksemplerne tager udgangspunkt 
i deltagernes undervisningsfag og pædagogik og lærerfaglighed. I modulet arbejdes der teoretisk og praktisk med: 
- Udeskole som begreb og pædagogisk metode samt konkrete eksempler på udeundervisning med udgangspunkt i 

de studerendes undervisningsfag 
- Arbejdsmetoder, lærerroller, samværsformer og andre didaktiske forhold som karakteriserer udeundervisning i 

forhold til læring 
- Uderummet som læringsrum i skolens nærmiljø som ramme for flerfaglige aktiviteter 
- Planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af konkrete undervisningsforløb for medstuderende og 

elever 
- Samspillet mellem undervisning i uderum og klasserum 
- Teknologiske og digitale lærermidlers potentialer i udeskolesammenhæng 
- Praktiske, håndværksmæssige og sikkerhedsmæssige aktiviteter og færdigheder i forbindelse med udeskole 
- Ture og ekskursioner med fokus på oplevelse, fordybelse og aktivitet. 

Modulets videngrundlag 
Udviklings-og forskningsresultater omhandlende uderummets og det fysiske læringsrums betydning for 
undervisningens indhold, samværsformer og arbejdsmetoder vil løbende blive inddraget i undervisningen. 
Videngrundlaget danner bl.a. baggrund for de studerendes overvejelser i forhold til at udnytte uderummets 
potentialer for læring. Derudover forventes det, at de studerende bruger videngrundlaget som et planlægnings- og 
analyseredskab til udvikling og evaluering af egen praksis.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Udeundervisning i et flerfagligt samarbejde samt relevante kompetenceområder fra de deltagende studerendes 
undervisningsfag og fra pædagogik og lærerfaglighed. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Udover nedenstående videns- og færdighedsmål indgår relevante mål fra deltagende studerendes undervisningsfag. 
 

Arbejdsformer i modulet 
En vekselvirkning mellem praktiske og teoretiske aktiviteter i uderummet og indendørs i klasselokalerne, selvstudier 
alene og i studiegrupper, teoretiske oplæg, småprojekter, aktiviteter i forbindelse med lejrliv, spil, digitale medier, 
arbejde med elevprodukter og undervisningsmaterialer, udarbejdelse af konkrete undervisningsaktiviteter og 
undervisning af elever.  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle, gennemføre og evaluere en begrundet og 
kvalificeret uderumsundervisning for elever i samspil 
med klasseværelset indenfor med udgangspunkt i 
eget undervisningsfag eller tværfaglige temaer - 
udnytte de pædagogiske, didaktiske og faglige 
potentialer, som uderummet giver for læring i samspil 
med klasseværelset indenfor 

udeskole som koncept og de arbejdsmetoder, 
samværsformer og andre didaktiske forhold som 
karakteriserer udeundervisning herunder lærerroller, 
og kropslige erfaringer i forhold til læring samt de 
problemstillinger som knytter sig til samspillet mellem 
undervisning i uderummet og klasseværelset 

orientere sig, færdes og opholde sig sikkert med en 
gruppe elever i uderummet hele året rundt – også i og 
på vand 

fysiske omgivelser – herunder organisatoriske, 
sikkerhedsmæssige og praktiske forholdsregler 
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En stor del af modulet vil foregå udendørs, og det forventes at de studerende deltager i et aktivt og forpligtende 
samarbejde med underviserne og medstuderende. Ture og ekskursioner er en naturlig del af modulet.  

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner
) 

En vekselvirkning mellem holdbaseret praktiske og teoretiske aktiviteter i uderummet og 
indendørs i klasselokalerne, vejledning, ekskursioner til fx parker, by nære 
naturlokaliteter, byens torve og pladser mm. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 105 Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter, selvstændigt 
arbejde med udarbejdelse og afprøvning af elevaktiviteter til skolen og respons på 
elevprodukter samt forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 96 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige tekster, 
undervisningsmaterialer til skolen m.m.), selvstændigt igangsatte aktiviteter i 
studiegrupper fx afprøvning af praktiske aktiviteter og besøg til alternative læringsmiljøer. 

Kategori 4 19 Præsentation af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afvikler 3 obligatoriske studieprodukter.  

- De studerende udvikler, planlægger, afprøver og evaluerer i grupper et undervisningsforløb i udeskole med 
afvikling med elever i skolens nærmiljø om muligt. Der skal udarbejdes en undervisningsplan for forløbet, 
som både skal indeholde elementer, som foregår ude og i klasseværelset. Studieproduktet skal desuden 
indeholde pædagogisk dokumentation til evalueringen (fx elevprodukter, lyd/billede optagelser, 
undervisningsmateriale). Den skriftligt begrundede undervisningsplan af omfang 3-5 sider skal godkendes 
inden en evt. afvikling. 

- Derudover skal de studerende producere 2 mindre studieprodukter, hvoraf mindst et skal være it-baseret og 
et andet skal være gennemførelse af konkret uderumsundervisning for medstuderende. 

- Den studerende samler sine studieprodukter og pædagogiske dokumentation i en arbejdsportfolio undervejs 
i modulet. 

- Ved afslutningen af modulet fremlægger den studerende en præsentationsportfolio, hvor elementer fra alle 
3 studieprodukter indgår. 

 
Studieprodukter og fremlæggelse af præsentationsportefolio bedømmes samlet bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og Lærerfaglighed samt deltagernes undervisningsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har læst mindst 1 modul i det undervisningsfag, hvorfra der hentes kompetencemål. 
Det anbefales desuden, at den studerende har gennemført PL1 og PL2. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Innovationslaboratoriet (73874B) (10SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt, internationalt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Modulet 
kan også udbydes på engelsk. 
Undervisningsfag: 5 ECTS 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
At blive professionel lærer betyder, at man kan løse konkrete problemstillinger og være med til at udvikle 
undervisning i samarbejde med andre. Læreren skal altså i sin praksis selv være innovativ. Desuden skal læreren kunne 
give eleverne mulighed for at blive innovative samfundsborgere, og det kræver, at læreren ikke bare selv er innovativ i 
sin undervisning, men også forstår innovationsdidaktik og kan lede innovative læreprocesser. 
Modulet arbejder med følgende spørgsmål: 
- Hvad er innovation i en undervisnings- og velfærdssammenhæng? 
- Hvordan og hvorfor skal elever udvikle innovative kompetencer? 
- Hvordan måler man innovative kompetencer? 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på:  
- Forskningsbaseret viden og teori om kreativitet, innovation og entreprenørskab. 
- Viden om problembaseret læring, kreative læreprocesser og innovationsdidaktik. 
- Viden om tilgange og metoder til udvikling og evaluering af innovative og entreprenante kompetencer. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet sigter mod innovationskompetence og innovationsdidaktisk kompetence og bygger på relevante 
kompetenceområder fra de deltagende studerendes undervisningsfag og fra pædagogik og lærerfaglighed. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen med fokus på 
innovation og entreprenørskab. 
Udover nedenstående videns- og færdighedsmål indgår relevante mål fra deltagende studerendes undervisningsfag. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som 
udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante 
kompetencer samt styrker deres lyst til at lære og 
motivation for at handle 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i relation til 
elevens dannelse og lærerens professionelle udvikling 

facilitere udviklingssstøttende relationer med særlig 
vægt på egen position som lærer 

udviklingsstøttende relationer 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Undervisning – lærerinitieret 
Oplæg om teori og metode 
Workshop  
Arbejde med projekter 

Kategori 2 101 Lærerinitieret vejledning 
- projektarbejde med henblik på innovation til en uddannelsesaktør 
- projektarbejde om et innovationsdidaktisk forløbe 
- feltarbejde 

Kategori 3 90 Selvstændige studieaktiviteter 
- arbejde i forbindelse med egen innovation 
- arbejde i forbindelse med innovationsdidaktisk forløb 
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 4 35 Evaluering – initieret af studerende 
- erfaringsopsamling og refleksion, f.eks. i portfolio, blog, mm. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
De studerende skal udvikle en innovativ løsning til og/eller med en uddannelsesaktør. 
De studerende skal afprøve et innovationsdidaktisk forløb, hvor de selv tager kontakt til samarbejdsinstitutionen.  
Ovenstående dokumenteres gennem en individuel blog (eller et andet online produkt), som også indeholder en 
annoteret liste over relevant viden.  
Desuden organiserer de studerende en ‘open lab’ vidensdelingskonference på 6 timer til indbudt relevant gruppe, 
hvor løsninger, afprøvning og viden fremlægges og diskuteres. 
 
Den studerendes blog bedømmes individuelt med karakter i forhold til den studerendes: 
- teoretisk baserede refleksion over eget innovations- og innovationsdidaktiske forløb samt deltagelse i open lab 

konference 
- opfyldelse af videns- og færdighedsmål for modulet 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed samt i de undervisningsfag, hvorfra der hentes 
kompetenceområder og kompetence-, videns- og færdighedsmål. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har læst mindst 2 moduler i det undervisningsfag, hvorfra der hentes 
kompetencemål. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Didactics of dialogue and reconciliation (73872-) (11SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfaglig, internationalt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. 
Undervisningsfag: 5 ECTS 
Lærerens grundfaglighed (PL og KLM): 5 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er at skabe en dialogisk platform, hvor både internationale studerende og KP-studerende kan 
behandle konfliktfyldte temaer og disses indflydelse på skolegang og undervisning. 
Modulet omfatter udveksling og partnerskab med studerende (primært lærerstuderende) fra lande i Mellemøsten / 
Nordafrika (MENA landene), hvor skolen dagligt må forholde sig til konflikt, dialog og forsoning (fx Libanon, Egypten, 
Tunesien). 
Målet er at udvikle nye didaktiske metoder og læremidler ved at forbinde praksiserfaringer med relevante teoretiske 
tilgange til dialog og konflikthåndtering på skoleniveau. 
I modulet arbejdes med flg. indholdsområder: 
- Hvad skaber konflikter? Psykologiske og konfliktteoretiske perspektiver 
- Udforskning af forskellige kulturbegreber og øvelser i perspektivskifte – bevidsthed om iagttagelsens blinde plet 
- Konflikthåndtering i internationalt perspektiv – både de mindre konflikter, der udspringer af mangel på 

interkulturel kompetence (fordomme og forforståelser m.m.) og de store, der kan skabe spændinger mellem 
folkeslag. Hvordan skal man forholde sig til sådanne konflikter i en skolesammenhæng? Hvilke tilgange til 
undervisning og samarbejde kan understøtte dialog, forsoning og gensidig respekt?  

- Skolens rolle i samfundet både i forhold til optrapning af konflikt og løsning af konflikt. Skolen som national 
kulturinstitution – kulturbærer og kulturgiver - skolen som bærer af definitionsretten 

- Religionsdialog, tolerance og mangfoldighedstræning 
- Citizenship education – demokratisk dannelse og menneskerettigheder i praksis 
- Konflikthåndtering – forsoning – hvordan? Eksempler fra f.eks. Sydafrika og Nordirland 
I modulet indgår et intensivt forløb på en uge om konflikthåndtering og religionsdialog i et skoleperspektiv. Her vil 

relevante internationale aktører deltage som gæstelærere. 

Modulets videngrundlag 
Modulet vil trække på teori og litteratur af følgende teoretikere: 
Zygmunt Baumann, Samuel Huntington, Martha Nussbaum, Seyla Benhabib, Edvard Said, Edvard Hall, Bhikhu Parek. 
Desuden vil følgende teorier indgå: 
Teori om iagttagelse. 
Globaliseringsteori 
Kultur- og kulturmødeteori 
Undervisning i, til og gennem menneskerettigheder (i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder) 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulets kompetenceområder hentes fra lærerens grundfaglighed (elevens faglige, sociale og personlige læring og 
udvikling, undervisningskendskab, almen dannelse (KLM)), historie, kristendomskundskab/religion og samfundsfag. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
De studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i historie, 
kristendomskundskab/religion og samfundsfag med fokus på konfliktløsning. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet foreslå organisering af undervisning, 
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der 
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse 

(KLM) menneskerettigheder, børns rettigheder og 
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen 
herunder relationer mellem menneskerettigheder, 
religion og demokrati 

anvende forskellige typer af etisk argumentation (KLM) livsoplysning, etiske traditioner og deres 
idéhistoriske baggrund  
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

selvstændigt og sammen med andre udvikle 
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og 
lydhørhed 

(LG elevens læring og udvikling i intromodulet) 
samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører  

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, 
så konflikter, sociale problemer og mobning bliver 
udgangspunkt for positive reformuleringer 

(PL2) attribuering- herunder viden om sociale 
problemer, konflikthåndtering og mobning 

inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, 
erindringspolitik og historiebrug fra fortid og nutid i 
historieundervisningen 

(historie) historiekultur og historiebrug i forskellige 
former for erindringsfællesskaber 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige 
identitetsbærende erindringsfællesskaber i 
historieundervisningen 

(historie) samspil mellem historie, identitet og kulturer 

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske 
begivenheder og forløb 

(historie) sociale kategorier som klasse, køn, 
nationalitet, etnicitet og religiøsitet 

vurdere religion og livsanskuelsers forskellige 
betydninger afhængig af kulturel og historisk kontekst 

(religion) religion og livsanskuelser som dynamiske 
kulturelle udtryk 

beskrive, hvordan mennesker med forskellige religioner 
forholder sig til udfordringer i nutiden 

(religion) religioner i mødet med andre religioner og 
tilværelsesopfattelser 

formulere menneskers brug af virtuelle rum til 
kommunikation og mission med udgangspunkt i en 
religiøs verdens- og tilværelsesopfattelse 

(religion) religioner og religiøse strømninger i det 
virtuelle rum 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og 
fantasi 

(religion, historie m.fl.) entreprenørskab, kreativitet og 
innovation 

inddrage elevers demokratiske handle- og 
deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning 

(samfundsfag) demokrati, demokratiopfattelser og 
demokratiske processer 

inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og 
samfundsmæssigt perspektiv 

(samfundsfag) sociologiske og kulturelle sammenhænge 
mellem normer, værdier, levevis og deltagelsesformer 

styrke elevers evner til at analysere sammenhænge 
mellem lokale kulturelle og etniske udtryk og regionale, 
europæiske, samt globale processer 

(samfundsfag) sammenhænge mellem lokale, nationale, 
regionale, europæiske og globale begivenheder og 
udviklingsforløb og sociologiske teorier om migration 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner
) 

Undervisning rammesat af underviser kan blandt andet bestå af holdundervisning, 
ekskursioner, vejledning, fremlæggelser ved de studerende samt evaluering af 
undervisning og læring. 

Kategori 2 131 Den studerende skal deltage regelmæssigt og aktivt i studiegruppearbejde, der kan 
anvendes til at diskutere den læste baggrundslitteratur, udarbejde handouts, 
arbejdsspørgsmål og forberede mundtlige oplæg samt gensidig respons mellem 
studiegrupper.  

Kategori 3 85 I den individuelle forberedelse forventes den studerende at læse den litteratur, der er 
udmeldt som forberedelse til den enkelte undervisningsgang , samt anden 
baggrundslitteratur til fagets videnområder og på eget initiativ at opsøge viden, som vil 
være nødvendig for at kunne leve op til modulets kompetencemål. 

Kategori 4 10  
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet afsluttes med udarbejdelse af en synopse på op til 5 sider med efterfølgende fremlæggelse på holdet 
individuelt eller i grupper på max 4 studerende. 
Synopsen skal behandle en problemstilling af relevans for et eller flere af modulets videns- og færdighedsmål. 
Fremlæggelse bedømmes med karakter. Bedømmelsen er individuel. 
Der er 80 % mødepligt i modulet. 
Såfremt den studerende ikke opfylder mødepligten skal han/hun udarbejde en opgave på 10 sider stillet af underviser. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i Lærerens grundfaglighed (PL og KLM), historie, 
kristendomskundskab/religion og samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført PL1, PL2, KLM og intromodulet 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Naturfag på tværs i udskolingen (73874E) (12SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan 
også indgå materiale på andre sprog – især norsk, svensk og engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler det tværfaglige samarbejde i naturfagene i udskolingen herunder den afsluttende fællesfaglige 
prøve. Der vil være fokus på de fælles faglige mål og metoder i fagene biologi, geografi og fysik/kemi. Der arbejdes 
med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen på baggrund af eksemplariske forløb.  
Der er herudover specielt fokus på fælles naturfagsdidaktiske områder som: 
- Planlægning på tværs af naturfagene i udskolingen 
- Fælles afsluttende naturfagsprøve i skolen 
- Målsætning og evaluering 
- Elevernes praktiske arbejde i undervisningen, herunder undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
- It i undervisningen 
- Analyse af læremidler 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet baserer sig på naturfaglig og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som 
international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i naturfagsdidaktik/fælles indholdsområder for 
undervisningsfagene biologi, fysik/kemi og geografi i udskolingen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfagene biologi, fysik/kemi og geografi. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og naturfagsdidaktiske færdigheder til at udvikle, 
planlægge, gennemføre og evaluere det tværfaglige samarbejde i naturfagene i udskolingen. 
Den studerende kan planlægge og gennemføre den afsluttende fællesfaglige prøve i grundskolen. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisningssituationer, der 
udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og 
formulere hypoteser samt designe, gennemføre og 
evaluere undersøgelser. 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen. 

planlægge og gennemføre undervisning med varieret 
brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer. 

læsning og skrivning i biologi, fysik/kemi og geografi 
gennem arbejde med multimodale tekster, teksttyper, 
læseformål, førfaglige begreber, metaforer/analogier og 
nominaliseringer samt formidling gennem forskellige 
medier, herunder digitale. 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere undervisningen og fremme 
den enkelte elevs udbytte. 

formativ og summativ evaluering i biologi, fysik/kemi og 
geografi. 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger. 

elevers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, 
fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene. 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning, der 
udvikler elevernes handlekompetence herunder 
inddragelse af interessemodsætninger i naturfaglige 
sammenhænge.  

interessemodsætninger, handlekompetence,bæredygtig 
udvikling og naturfaglig argumentation. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning med 
udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der 
udvikler elevernes naturfaglige kompetencer. 

elevers arbejde med problemstillinger og naturfaglige 
kompetencer i et tværfagligt perspektiv, 

planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning med 
naturfagenes perspektiver, samt udvikle, planlægge og 
gennemføre den afsluttende fælles prøve.  

perspektiver på tværfaglige eksemplariske emner og 
den afsluttende fælles prøve.  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og par-
samarbejde og fremlæggelser). 
Ekskursioner 
Praktisk arbejde i form af øvelser i faglokalet/laboratoriet/naturen. 
Vejledning af enkeltstuderende og studerende i grupper. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 107 Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med det obligatoriske 
studieprodukt. 
Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med prøvespørgsmål til 
fælles naturfagsprøve 
Selvstændigt arbejde med praktiske aktiviterer, både i laboratoriet og i felten 
Selvstændig udarbejdelse af elevaktiviteter, herunder afprøvning af 
elevaktiviteter til skolen.  
Forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 115 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningsmaterialer til skolen m.m.). 
Egne undersøgelser, selvstændigt igangsat i fx studiegrupper  
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 
Arbejde med obligatoriske produkter i studiegrupper. 

Kategori 4 4 Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold 
og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Aflevering af nedenstående 2 studieprodukter.  
De endelige studieproduktbeskrivelser leveres af modulets underviser eventuelt i samarbejde med modulets 
studerende. 
37,5 timer bruges på studieprodukt 1 og 37,5 timer bruges på studieprodukt 2. 
 
Studieprodukt 1: Den fælles prøve i naturfagene 
Et større skriftligt produkt (10 – 15 normalsider). I grupper på 2-4 studerende. Produktet skal indeholde A) en 
redegørelse for fagfaglige emner og B) didaktiske refleksioner herunder en undervisningsplan, der indeholder mål og 
emnets relevans, metoder, materialer, evalueringsværktøjer etc. 
Produktet skal indeholde et til to eksempler på prøvespørgsmål. 
Produktet afleveres til underviseren. 
 
Studieprodukt 2: 
1 mundtlig præsentation af studieprodukt 1. I grupper på 2-4 studerende. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen (se afsnit om 
Modulplan i studieordningen). 
Produktet skal indeholde en disposition og to eksempler på prøvespørgsmål, som afleveres til underviseren. 
 
Studieprodukterne bedømmes samlet bestået/ikke bestået. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene biologi, fysik/kemi og geografi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har biologi, fysik/kemi eller geografi som et af sine undervisningsfag 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Krop, leg og læring i indskolingen (73875A) (13SP) 

Modultype, -omfang og –sprog  
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og 
evaluere tværæstetiske læreprocesser i indskolingens fag. 
Tværfaglige læreprocesser står centralt i modulet, ligesom udeundervisning og uformelle læringsrum er i fokus.  
Modulet beskæftiger sig med praktiske aktiviteter og værktøjer, som er umiddelbart anvendelige i en 
helhedsorienteret undervisning i indskolingen. 
Den studerende lærer at se på tværs af fag og se fagenes samspil. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en æstetisk og en vidensbaseret. Modulet bygger 
på forskningsbaseret viden om:  

- Krop og leg 

- Læring og læringsrum 

- Æstetiske læreprocesser 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i pædagogik og lærerfaglighed, samt mod de kompetenceområder i de 
undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på modulet, læser 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- forstå og forholde sig til indskolingsbarnets oplevelse af mødet med skolen, samt forstå og forholde sig til 
dets forudsætninger, potentialer og allerede udviklede kompetencer (musik, dansk, idræt) 

- planlægge, gennemføre og evaluere kreative processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler 
og fremmer elevernes kreativitet og læring (musik, dansk, idræt) 

- analysere, vurdere og integrere tværæstetiske aktiviteter i forbindelse med planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning i indskolingen (idræt, musik, billedkunst) 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kombinere indskolingens fags æstetiske erkendelses-og 
udtryksformer 

Tværæstetik 

udvikle en praksis som understøtter barnets sansende, 
undersøgende og kropslige virksomhed 

Elevens  sansende og  kropslige virksomhed 

tilrettelægge læringsmiljøer der opleves 
sammenhængende og meningsfulde for eleven 

læringsmiljøer  

anvende æstetiske læreprocesser som tilgang til læring, 
der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og 
gennem æstetiske udtryksformer 

æstetiske læreprocesser som udtryksform og indgang til 
læring og erkendelse (idræt, dansk, musik, billedkunst) 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der 
integrerer praktisk-musiske aktiviteter i indskolingens 
fag med henblik på at facilitere og stimulere elevernes 
læring 

det praktisk musiske som indgang til motivation og 
stimulation af elevernes lyst til at lære 

anvende det tværæstetiske i undervisningen i 
indskolingen, der fremmer elevernes alsidige udvikling, 
og skaber rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst  

verbale, nonverbale og sansemæssige udtryksformer og 
elevernes alsidige udvikling 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der 
stimulerer elevernes lyst til innovation og divergent 
tænkning gennem tværæstetiske aktiviteter 

innovation og divergent tænkning  
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der 
medtænker kroppens, bevægelsens og legens betydning 
for udvikling og læring 

kroppens, bevægelsens og legens betydning for 
udvikling og læring (musik, idræt) 
 

arbejde eksperimentelt med eksempelvis improvisation 
i forskellige læringsrum. Begrundet vælge fysiske 
rammer for undervisning i forhold til undervisningens 
indhold og mål.  

eksperimentelle arbejdsformer og forskellige 
læringsrum, herunder udeundervisning (idræt, musik) 

organisere og lede kreative aktiviteter i indskolingens 
fag 

klasse-læringsledelse 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. De 
studerende skal stå for dele af undervisningen. 
Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter. 

Kategori 2 114 Udarbejdelse af studieprodukter 

Kategori 3 85  Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både 
individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat. 

Kategori 4 20  Studievejledning i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler. 
Gruppevis respons på anden gruppes studieprodukt. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder et studieprodukt inden for hvert af følgende områder: 

- Krop og leg (studieprodukt 1) 

- Læring og læringsrum (studieprodukt 2) 

- Æstetiske læreprocesser (studieprodukt 3) 

 

Studieprodukt 1 
Redidaktisering af uddrag af læremiddel med fokus på krop og leg. Afprøves på holdet eller i en indskolingsklasse.  
Den studerende forventes at bruge 25 timer på forberedelse, afvikling og evaluering af studieprodukt 
 
Studieprodukt 2 
Et undervisningsforløb for en indskolingsklasse i utraditionelle rammer, eksempelvis i skoven, på stationen, på havnen, 
på gaden. Studieproduktet består af tre dele: 

- Formulerede mål for ekskursionen - såvel læringsmål som sociale mål 
- Læringsaktivitet(er) til 1 lektion samt didaktiske begrundelser herfor. Læringsaktiviteterne vises/gennemføres 

på holdet  
- Brev til forældrene om undervisningen og begrundelserne for den 

De tre dele samles i digital eller analog form, eksempelvis portfolio.   
Den studerende forventes at bruge 25 timer på forberedelse, afvikling og evaluering af studieprodukt 
 
Studieprodukt 3 
En workshop for en indskolingsklasse eller medstuderende, hvor fagene sættes i en tværæstetisk ramme. 
Efterfølgende udarbejdes en skriftlig refleksion på 5 sider på baggrund af videoobservation af workshoppen.   
Den studerende forventes at bruge 25 timer på forberedelse, afvikling og evaluering af studieprodukt 
Alle studieprodukter udarbejdes i studiegrupper på 3-4 studerende. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i indskolingens fag 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har et indskolingsfag som et af sine undervisningsfag. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Krop og sundhed (73875D) (14SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS 
Undervisningsfag: 5 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette specialiseringsmodul arbejder den studerende med krop og sundhed ud fra tværfaglige perspektiver og og et 
tværfagligt videngrundlag.  
Sigtet med modulet er, at den studerende med tværfagligt videngrundlag og tværfaglige didaktikker kan medvirke til 
elevers læring om egen og andres krop og sundhed.  
Med krop og sundhed som omdrejningspunkt vil modulet tematisere  
- samfundsmæssige og kulturelle tendenser 
- naturvidenskabelige og humanistiske forståelser af kroppen og sundhedstilgange 
- kosten i madkundskabsfaglig optik 
- fysisk aktivitet gennem idrætsfaglige planer 
- kroppen som biologisk organisme  
- pædagogisk psykologiske teorier om børns sociale liv og identitetsdannelse 

Modulets videngrundlag 
Indholdet vil tage tværfagligt afsæt fra naturvidenskabelige, humanistiske og samfundsvidenskabelige vidensområder 
og teorier, hvor sammenhængen mellem teori og praksis vil stå helt centralt. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sundhed, helbred og livskvalitet (madkundskab, kompetenceområde 1) 
Kompetenceområde 2: Værdier og kultur (idræt, kompetenceområde 4) 
Kompetenceområde 3: Naturvidenskabens perspektiver i relation til sundhed (biologi, kompetenceområde 2) 
Kompetenceområde 4: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse (samfundsfag, kompetenceområde 1) 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- anvende, vurdere og analysere viden om elevers fysiske, psykiske, sociale og kognitive udvikling med henblik 
på udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, 
fysisk aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder. (Idræt, basismodul 2) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med naturvidenskabelige perspektiver 
og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse (Biologi, basismodul 1+2+3)  

- omsætte fagets kundskaber i en begrundet undervisningspraksis, der forener viden og kunnen med det etisk 
handlingsorienterede, kritisk vælgende, reflekterende lystorienterede liv. (Madkundskab basismodul 1)  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i samfundsfag i 
folkeskolens 8.-10. klasse (samfundsfag, basismodul 1)  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns 
indvirkning på hverdagsliv og levevis i et 
velfærdssamfund (Samfundsfag, Modul 2) 

Sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem 
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer 
(Samfundsfag Modul 2)  

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning som 
kan fremme elevernes muligheder for at handle bevidst 
og kritisk i forhold til så vel sundhed som livskvalitet 
(madkundskab Modul 3) 

Det brede sundhedsbegreb, fysisk aktivitet, 
socialeforhold, livskvalitet, levevilkår, miljøer og livsstil 
(Idræt Modul 3) 

Anvende det alsidige brede sundhedsbegreb 
(hjemmekundskab Modul 1) 
Beherske en sundhedsundervisning, der motiverer 
eleverne til med lyst at søge viden om 
ernæringsfaglige begreber og sammenhænge 
(hjemmekundskab Modul 1) 

Sundhedsbegreber og teorier om sundhed og kost- og 
sundhedsanbefalinger (Hjemmekundskab Modul 1) 
Officielle anbefalinger om sundhed og fysisk aktivitet 
(Idræt Modul 2) 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Observere, støtte og udfordre elevers sociale, 
emotionelle og kognitive udvikling (PL2) 

Elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling – 
herunder køn og motivation (pl 2) 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager hensyn til udviklingsmæssige udfordringer i 
forskellige aldersgrupper (sundhed og 
seksuelundervisning – kursus) 

Udvikling fra barn til voksen, drenge og pigeroller samt 
fysiske og psykiske forandringer i puberteten og 
identitetsdannelse, herunder seksuelorientering 
(sundhed og seksuelundervisning –kursus) 

Undervise i menneskets fyiologi med sundhedsmæssig 
handlekompetence som perspektiv (n/t Modul 2)   

Menneskets fysiologi, sundhedsundervisning (n/t Modul 
2)   

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
fremmer elevers forståelse for relationen mellem 
struktur og funktion, herunder menneskekroppens 
anatomi og fysiologi, samt gør elever i stand til aktivt at 
benytte den tilegnede viden og indsigt i forhold til egen 
og andres sundhed (Biologi modul 3) 

Relationer mellem struktur og funktion på alle 
organisationsniveauer i levende organismer, herunder 
særligt menneskets anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber (Biologi modul 3) 

Anvende træningsfyiologiske planer med fokus på 
sammenhænge mellem sundhed og fysisk akitivtet  

Handlemuligheder i forhold til livslang fysisk aktivitet, 
udvikling og læring (Idræt Modul 2) 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og parsamarbejde og 
fremlæggelser). 
Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter. 
Vejledning af enkeltstuderende og studerende i grupper.  

Kategori 2 111 Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter. 
Udarbejdelse og afprøvning af uv-forløb/praktisk arbejde i skoleklasser. 

Kategori 3 110 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter både individuelt 
og i studiegrupper.  
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evalueringsværktøjer. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer følgende to studieprodukter: 
- De studerende udarbejder et tværfagligt studieprodukt, hvor temaet er kroppen i et sundhedsperspektiv. 

Studieproduktet kan fx tage form af kommenteret videoproduktion, videodagbog, digital fremlæggelse, kropslig 

fremvisning med refleksionsark, mundtlig/praktisk fremlæggelse eller en skriftlig opgave (3-5 normalsider). 

Studieproduktet skal indeholde både et teoretisk og praktisk videngrundlag og skal udformes i grupper af 2-4 

studerende. 

- De studerende udarbejder et tværfagligt projekt med fokus på sundhedspraksis i grundskolen. Projektet skal 

indeholde både et teoretisk og praktisk videngrundlag og skal udformes i grupper af 3-4 studerende. Det skriftlige 

arbejde har et omfang svarende til 8-10 normalsider. 

Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 

Modulet kvalificerer til kompetencemål i følgende fag 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene samfundsfag, idræt, madkundskab, biologi, 
natur/teknik og til PL 2 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har påbegyndt samfundsfag, idræt, madkundskab, biologi eller natur/teknik som et 
af sine undervisningsfag. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Ny lærer, leder og samarbejdspartner i demokratiets skole (73872F) (15SP) 

Modultype, -omfang og  –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Lærerens grundfaglighed: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på de dimensioner af lærerarbejdet, der opleves som særligt udfordrende for nye lærere. 
Centralt i modulet er lærerens vejledning og ledelse af klassens sociale liv samt elevernes trivsel og læring, skole-
hjemsamarbejdet og lærerens professionsfaglighed. 
Modulet indeholder følgende temaer: 

- Lærerens ledelse af klassens sociale liv samt elevernes trivsel og læring 
- Lærerens rolle som vejleder  
- Lærerens organisering og tilrettelæggelse af skole-hjemsamarbejdet 

Modulets videngrundlag: 
Pædagogik, psykologi, didaktik, sociologi. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
”Elevens læring og udvikling”, ”Almen undervisningskompetence”, ”Almen dannelse”, ”Praktik” 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan skabe fællesskaber og lede læreprocesser i mangfoldige sociale sammenhænge. Den studerende 
kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen med folkeskolens formål som 
grundlag. 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-timer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg ved undervisere og studerende, gruppeøvelser, 
casearbejde, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder øvelser og iagttagelse af praksis, tekstlæsning, 
udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse til evaluering. 
Studieprodukt 1: 25 timer: Studieprodukt 2: 25 timer. Studieprodukt 3: 50 timer 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen læring 
og deltagelse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Facilitere interaktion- og lærerprocesser, således at de 
er befordrende for elevernes trivsel og udvikling 

Klasserums-, lærings- og gruppeledelse 

Lede undervisning under hensyntagen til dens 
intentioner og givne kontekst og i forhold til relationer 
og elevens læring. 

Klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

Samarbejde med kolleger, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning 
Kommunikere med forældre om elevernes skolegang. 
Lede skole-hjem-samarbejdet 

Kommunikation, kollegialt samarbejde, 
forældresamarbejde. 
Processer der fremmer godt skole-hjem-samarbejde og 
samarbejdsformer ved forældremøder og 
forældresamtaler og kontaktgrupper 

Kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder- og 
resultater vedrørende undervisning og læring 

Relevante forskningsmetoder, nationale og 
internationale forsknings-, og udviklingsresultater 

Støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i 
undervisningen og klassens sociale liv 

Anerkendende kommunikation, ligeværdigt samarbejde 

 Anvende og begrunde forskellige vejledningsformer Pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer 
samt professionslæring 

Udvikle egen professionsfaglighed Lærerens professionsfaglighed og etik 
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Kategori Arbejds-timer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder tre obligatoriske studieprodukter 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Nedenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 
 
1. Lærerens ledelse af klassens sociale liv samt elevernes trivsel og læring 
De studerende udarbejder i grupper på 3- 4 studerende en begrundet strategi for ledelse og samarbejde i klassen – set 
i forhold elevernes trivsel, klassens sociale liv og elevens læreprocesser. Produktet er en kort skriftlig opgave på maks. 
5 normalsider, hvor den studerende demonstrerer kompetencer i forhold til begrundet 
- at kunne lede undervisning under hensyntagen til intentioner og kontekst og i forhold til relationer og elevens 

læring 
- at kunne støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og klassens sociale liv 
- at kunne diskutere lærerens valg af ledelsesstrategi i relation til elevernes demokratiske dannelse, skolepolitiske 

intentioner og aktuelle samfundsmæssige udfordringer  
Produktet fremlægges mundtligt på holdet med gensidig grupperespons. 
Der er mødepligt til fremlæggelserne. 
Bedømmelsen er individuel og sker på baggrund af såvel det skriftlige produkt som den mundtlige præsentation. 
 
2. Lærerens rolle som vejleder  
I grupper a 3-4 studerende gennemfører og analyserer de studerende en vejledningssituation. Analysen tager 
udgangspunkt i en egenproduceret videooptagelse af en vejledningssituation. Produktet består af et videoklip samt en 
mundtlig præsentation på holdet, hvor de studerende demonstrer kompetencer i forhold til:  
- at rammesætte vejledningssituationer 
- at vejlede under hensyntagen til den vejledtes behov og forudsætninger 
- at reflektere over vejlederrollen med udgangspunkt i relevant vejledningsteori 
Produktet fremlægges mundtligt på holdet med gensidig grupperespons. 
Der er mødepligt til fremlæggelserne. 
Bedømmelsen er individuel og sker på baggrund af såvel det skriftlige produkt som den mundtlige præsentation. 
 
3. Lærerens organisering og tilrettelæggelse af skole-hjemsamarbejdet 
De studerende udarbejder i grupper på 3-4 studerende en begrundet dagsorden for et forældremøde, en illustration 
af et forældremøde i form af en tegneserie samt en analyse af skole-hjem samarbejdet. Studieproduktet består af et 
skriftligt produkt, der består af en indkaldelse og en dagsorden for et forældremøde (1 - 2 normalsider) samt en 
tegneserie, der illustrer et forældremøde. Derudover skal de studerende lave en mundtlig analyse af samarbejdet 
mellem skole og hjem, som det udspiller sig i tegneserien. 
Gennem studieproduktet skal de studerende demonstrere kompetencer i forhold til: 
- at organisere og rammesætte samarbejdet med forældre 
- at lede et forældremøde 
- at reflektere over professionelle læreropgaver i forbindelse hermed 
Produktet fremlægges mundtligt på holdet med gensidig grupperespons. 
Der er mødepligt til fremlæggelserne. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i lærerens grundfaglighed 

Forudsætninger for at læse modulet  
Det anbefales, at den studerende læser modulet efter han/hun har gennemført PL1 og PL2. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Lærerfaglig teknologi- og medieforståelse (73873F) (16SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, 10 ECTS, nationalt udarbejdet. Modulsproget er dansk og engelsk. 
Undervisningsfag: 5 ECTS 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet er et tværfagligt specialiseringsmodul, hvor den studerende får et grundlæggende kendskab til området 
teknologiforståelse, men modulet er ikke specifikt rettet mod faget teknologiforståelse. 
 
Specialiseringsmodulet spænder sig ud mellem to grundlæggende domæner: 

- at den studerende erhverver sig viden om teknologi 
- at opbygge kompetencer i forhold bringe denne viden i spil i undervisningen  

 
De studerende arbejder med:  
- undersøgelser af eksisterende viden og praksis inden for feltet  
- praksisudvikling og eksperimenterende afprøvning inden for feltet, samt eventuelt udvikling af didaktik omkring 

teknologiforståelse og perspektiveringer til de omkringliggende strømninger eller specifikke undervisningsforløb  
- afprøvning af praksis med lærere, elever, medstuderende eller relevante interessenter fra folkeskolen. 
 
Den demokratiske dimension 
Specialiseringsmodulets formål er igennem almen dannende, fagfaglige og teknologifaglige perspektiver at øge den 
studerendes teknologiforståelse i bred forstand med henblik på en varieret, kreativ og demokratisk 
undervisningspraksis i alle fag. 
Grundklangen i modulet er en grundlæggende undersøgelse af, hvordan vi i praksis kan bringe medbestemmelse, 
selvbestemmelse og solidaritet ind i det teknologiunderstøttede klasserum. 
 

Den kreative dimension 
Gennem kreative og skabende arbejdsformer understøttes den studerende i abduktiv, induktiv og deduktive tilgange, 
således at den studerende selv i praksis kan variere sit teknologifaglige repertoire. At opbygge procesforståelse og at 
opbygge et professionsfagligt dobbeltblik på iteration og fejlmodighed i undervisningen står centralt i modulet. 
Den studerende arbejder med et professionsfagligt metablik på wicked problems, legende tilgange og forskellige 
læringstyper, så den han eller hun har mulighed for at kunne handle hensigtsmæssigt i en praksis, hvor teknologi er en 
del af skolehverdagen. 
 
Den teknologifaglige dimension 
Igennem en række teknologifaglige indholdsområder introduceres den studerende til forskellige vinkler på 
undersøgende og kritisk professionsfaglig teknologiforståelse. Den studerende skal således erhverve en viden om, 
hvad teknologi er samt erhverve sig teknologifaglige færdigheder. På baggrund af såvel viden som færdigheder skal 
den studerende kunne skabe undervisning, hvor teknologifaglighed er i fokus med hensigtsmæssige didaktiske og 
pædagogiske greb.  
 
Følgende teknologifaglige indholdsområder bringes i varieret vægtning i spil: 
 

- Teknologi og dannelse 
- Teknologi, demokrati og medborgerskab 
- Teknologi og institution 
- Roller, relationer og positioner 
- Design og kreativitet 
- Computational Thinking 
- Privacy etik og valg 
- Data og kritisk kommunikationsbevidsthed 
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Modulets videngrundlag 
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning inden for varierede domæner af teknologiforståelse, EDtech/ 
TECHed, programmering, innovation og Design Thinking, HCI forskning, gamebased learning, literacy, legeteori, 
læremiddelteori, blended learning m.m.   
Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt. 

Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber, perspektiver og relevant forskning i relation til 
undervisningssituationer fra skolens dagligdag. 
Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret 
undervisning, der knytter an til praksis i skolen. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i pædagogik og lærerfaglighed og kompetenceområder i de 
undervisningsfag, de konkrete studerende, som deltager på modulet, læser. 
Grundlæggende er der fokus på, at den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
undervisning i folkeskolen. 
Modulet er specialiseret mod lærerens kompetence til at inddrage og udvikle nye teknologistøttede didaktikker i 
relation til teknologiforståelse. 
 
De studerende med følgende færdigheds og vidensmål: 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Den studerende kan planlægge, gennemføre og 
evaluere undervisning, som styrker teknologiforståelse 
indenfor et eller flere fag 

Den studerende har viden om undervisningsmetoder og 
-principper, som tager udgangspunkt i 
teknologiforståelse 

Den studerende kan aktivt med-tænke og 
kritisk forholde sig til tilgange, postioner og 
perspektiver indenfor teknologiforståelse i  
sin professionsfaglighed 

Den studerende har grundlæggende bred 
viden indenfor tilgange, postioner og 
perspektiver tilhørende domænet 
teknologiforståelse 
 

Den studerende kan få ideer samt har mod og 
redskaber til at udvikle undervisning i og på 
tværs af fag, som skaber blik for 
programmering med den hensigt at synliggøre, 
hvorledes programmering kan styrke it 
kreativitet og handlemuligheder ift. teknologi  

Den studerende har en grundlæggende viden om 
forskellige programmeringssprog og deres funktion 
samt om forskellige vinkler på IT kreativitet og 
institutioner, der arbejder med dette i en didaktisk 
kontekst 

Den studerende kan styrke elevers viden om 
sikker færden og ansvarsfuld opførsel på 
nettet samt sikker og ansvarsfuld 
administration af data 

Den studerende har grundlæggende viden om 
sikkerhed, webetik og dataetik  

Den studerende har redskaber og mod til at 
inddrage og balancere elevers eksisterende 
viden og kompetencer ift. teknologi i 
undervisningen og kan inddrage motivation og 
kollaboration aktivt i sin udvikling af 
undervisning  

Den studerende har viden om børn og unges 
brug af teknologi i både hverdagsliv og skole, 
samt motivationsfremmende faktorer, som 
forskellige teknologier kan appellere til samt 
hvilke kollaborative muligheder teknologierne 
skaber 

Den studerende kan udvælge, anvende og 
Evaluere analoge og/eller 
digitale læremidler (såvel funktionelle, 
semantiske som didaktiserede ressourcer) i 
undervisning, også med særlig 
fokus på undervisningsdifferentiering 

Den studerende har viden om analoge og 
digitale læremidlers (såvel funktionelle, 
semantiske som didaktiserede ressourcer)  
praktiske anvendelighed i forhold til elevers 
forskellige læringsforudsætninger 
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Arbejdsformer i modulet 
Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med kendskab til, analyse og 
lærerprofessionel anvendelse af en række digitale læremidler, læringsportaler, og skolerelevante teknologier – 
ligesom der arbejdes med digitale platforme for læreres planlægning, gennemførelse og udvikling af undervisning. 
 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 53 Tematiske fagdage med oplæg og workshops. 
Fællesforelæsninger. 
Ekskursioner og studieture. 

Kategori 2 110 Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, digitalt i grupper og individuelt. 
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, digitalt i grupper og 
individuelt. 
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, skriftligt og digitalt. 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse 
med praksissamarbejde og praktik. 
Projekt- og gruppearbejde. 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde med 
at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet. 
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier. 

Kategori 4 12 Holdmøder. 
Debatarrangementer. 
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes igennem en modulprøve. 
Modulprøven er både mundtlig og skriftlig. De studerende aflægger modulprøven i grupper på 2-5 studerende. 
Prøven bedømmes bestået ikke bestået. Bedømmelsen er individuel. 
 
Den mundtlige del afvikles på holdet i fællesskab som en konference, et event eller lignende format, hvor de 
studerende selv som hold står for arrangementet, fra fokus på målgruppe, indkaldelse og kommunikation over 
afvikling til evaluering. 
 
Til selve konferencen, eventet eller lignende skal de studerende i grupper dels forestå en 10 minutters pitch samt 
afholde 2X45 minutters workshop for deltagerne. Under denne konference, event eller lignende vurderes deres 
mundtlige præstation. 
 
Den skriftlige del afvikles i, undervejs mod og efter konferencen, eventet eller lignende.  
De studerende skriver i grupper én samlet refleksionsopgave på 7-10 normalsider alt efter gruppestørrelse i relation til 
de domæner og evt. problemstillinger, de rejser i såvel de 10 minutters pitch som i workshoppen til konferencen, 
eventet eller lignende. Den skriftlige opgave skal demonstrere det akademiske bagland for den mundtlig præstation. 
 
Læses modulet på den netbaserede læreruddannelse tilrettelægges det i overensstemmelse med studiestrukturen på 
Net-LU. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed samt i de undervisningsfag, den studerende 
knytter an til i udarbejdelsen af obligatoriske studieprodukter. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at den studerende har gennemført KLM, PL1, PL2 og de to første moduler i 1. undervisningsfag 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Teknologiforståelse og digital dannelse 

Modultype, -omfang og sprog 
Specialiseringsmodul, nationalt udarbejdet, 10 ECTS-point, modulsproget er dansk. Der vil forekomme litteratur på 
engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet er et tværfagligt specialiseringsmodul, hvor den studerende opnår kompetence i teknologiforståelse og 
indsigt i digital dannelse, med det formål at kunne kritisk forstå, vurdere, analysere og udvikle undervisning med fokus 
på elevernes teknologiforståelse og digitale dannelse i folkeskolen. Modulet udruster den studerende med et 
grundlæggende kendskab til teknologiforståelse som lærerprofessionelt fagfelt, der relaterer til elevernes 
teknologiforståelse og digitale dannelse som en faglighed i folkeskolen.  De studerende vil opnå et grundlæggende 
kendskab til teknologiforståelse som faglighed i folkeskolen, men modulet er ikke rettet mod at opnå 
undervisningskompetence i teknologiforståelse som undervisningsfag. Dette modul er således primært rettet mod den 
studerendes almene kvalificering til at varetage undervisning, der understøtter elevers teknologiforståelse og digitale 
dannelse i en bredere forstand, i og på tværs af fag. 
 
Fagfagligt fokus for modulet: 
Gennem en række teknologifaglige indholdsområder introduceres den studerende til forskellige kritisk-analyserende 
og konstruktivt-skabende vinkler til arbejdet med teknologiforståelse som faglighed i og på tværs af fag folkeskolen.  
 
Modulet omhandler følgende fem faglige indholdsområder:  

• Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og grundskoledidaktik. 

• Dannelse i et digitaliseret samfund: institution, medborgerskab og myndiggørelse. 

• Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion. 

• Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens. 

• Data og kritisk kommunikationsbevidsthed: overvågning, privacy og etik. 

 Evt. forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. Det anbefales, at den 
studerende har læst mindst et modul i det undervisningsfag, som han/hun vil knytte an til i sin læsning af modulet. 

Modulets videngrundlag 
Modulet trækker på dansk og international viden om og erfaring med undervisning i elevernes teknologiforståelse og 
digitale dannelse i skolen. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt.  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende 
folkeskoleundervisning i teknologiforståelse og digital dannelse. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

1) begrundet udvælge og anvende undersøgende, 
skabende og kritisk-refleksive tilgange til undervisning 
og læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes 
teknologiforståelse og digitale dannelse, 

1) teknologiforståelser samt undersøgende, skabende 
og kritisk-refleksive tilgange til undervisning og 
læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes 
teknologiforståelse og digitale dannelse, 

1) stilladsere elevers konstruktivt-skabende, kritiske, 
analyserende og refleksive læreprocesser i arbejdet 
med teknologi, 

1) elev- og lærerroller og relationer, herunder deres 
sammenhæng med elevers udvikling af konstruktivt-
skabende, kritiske, analyserende og refleksive 
læreprocesser med teknologi, 

2) forholde sig kritisk og undersøgende til teknologiers 
intentionalitet, 

2) medborgerskab i et samfund, hvor teknologier er 
medskabere af sociale og kulturelle processer, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

2) ruste elever til at forholde sig kritisk-analyserende til 
og skabende-deltagende med digitale 
kommunikationsteknologier, herunder adressere og 
arbejde med forebyggelse af digital mobning  

2) relationer mellem teknologi og dannelse, herunder 
medborgerskab og myndiggørelse, 
samt digital mobning 

3) udvikle og afprøve undervisningsforløb med iterative 
designprocesser målrettet arbejdet med digital design 
og designprocesser i undervisningen 

3) kodning, programmering, designmetoder, herunder 
feltstudier, idegenerering, digital prototypeudvikling, 
testning og refleksion, 

4) anvende og integrere datarepræsentationer, 
algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse, 
dekomposition, generalisering og kunstig intelligens i 
undervisning, 

4) computationel tænkning og praksis, herunder 
datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion, 
mønstergenkendelse, dekomposition, generalisering og 
kunstig intelligens, 

5) analysere teknologier ift. datasikkerhed og 
overvågning, herunder også tracking, privacy og etiske 
valg ift. data, maskinlæring og kunstig intelligens, 

5) algoritmer, teknologiudbyderes omgang med data, 
sikkerhedsindstillinger og etiske valg i forbindelse med 
data, maskinlæring og kunstig intelligens, 

5) søge, udvælge og anvende information kildekritisk og 
etisk. 

5) semantisk net, filterbobler (ekkokamre), 
søgemaskiners filtrering af data, dataetik, kildekritik og 
diskursanalyse af kommunikation på sociale medier. 

Forankring i forskning og udvikling 
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning inden for varierede domæner af teknologiforståelse, EDtech/ 
TECHed, programmering, innovation og Design Thinking, HCI forskning, gamebased learning, literacy, legeteori, 
læremiddelteori, blended og flipped learning m.m. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret 
videngrundlag som muligt, jf afsnittet Modulets videngrundlag. 

Modulets relation til praksis 
Modulet relaterer primært til grundskolen men også til skoletjenester og andre institutioner, hvor der foregår 
undervisning, der er relevant for udvikling af teknologifaglighed. 

Eksempelvis kan der indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende 
projektforløb, hvor elever besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver 
tilrettelagte undervisningsforløb. Eller mindre forløb hvor de studerende arbejder sammen med relevante aktører i 
det teknologifaglige felt. 

Dertil kommer at modulets eksamensform i sig selv står i tæt relation til praksis se afsnittet Deltagelseskrav 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Der arbejdes kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende med teknologiforståelse og digital dannelse. Eksempler på 
arbejdsformer: 
 

- Tilegnelse og undersøgelser af eksisterende viden og praksis. 

- Praksisudvikling og eksperimenterende afprøvninger, herunder udvikling af teknologiforståelsespædagogik 

og -didaktik. 

- Konkrete afprøvninger af praksis med lærere, elever, medstuderende eller relevante interessenter fra 

folkeskolen. 

 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i 
forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan 
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Kategori Arbejdstimer – i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

1 49 (65 lektioner) Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, konkret 
arbejde med relevante fysiske teknologier og software, studenteroplæg, 
vejledning og evaluering.  

2 121 Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med 
studieprodukter, fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet 
gruppearbejde.  

3 100 Egen forberedelse til undervisning. Bl.a. også at holde sig orienteret om 
aktuelle samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og 
verden gennem medier, aviser, podcasts mv. Den studerende skal selvstændigt 
læse relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammenhæng. 
Der vil blive givet forslag til noget af denne litteratur i undervisningen. 
Forberedelse af selvstændige studieaktiviteter og diskussion i studiegrupper. 
Litteratursøgning. 

4 5 Debatarrangementer. 
Egen opsamling på gruppearbejde. 
Fælles timer. 

Deltagelseskrav 
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og 
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Til disse læringsaktiviteter knyttes fastholdelser og 
refleksioner fra undervisningen igennem semesteret i de studerendes individuelle porteføljer. 

Modulet godkendes ydermere igennem en modulprøve, hvor såvel den studerendes portefølje fra undervisningen 
som mundtlige såvel som skriftlige elementer indgår.   

Titel En teknologifaglig invitation til praksisfeltet 

Type/form Modulprøve. Prøven er både mundtlig (flere mundtlighedsformer) og skriftlig (i flere 
modaliteter) 

Krav til indholdet Den mundtlige del afvikles på holdet i fællesskab som en konference, et event eller 
lignende format for aktører fra praksisfeltet f.eks. elever, hvor de studerende selv som hold 
står for arrangement, indkaldelse og kommunikation over afvikling til evaluering. 
Grupperne tager udgangspunkt i undringer og udforskninger af problematikker og 
potentialer, de er stødt på I deres arbejdet med porteføljen i løbet af 
specialiseringsmodulet. 
Til selve konferencen, eventet eller lignende skal de studerende i grupper dels forestå en 5 
minutters pitch evt. formidlet på video, producere en workshopposter samt afholde 2X45 
minutters workshop for deltagerne. Under denne konference, event eller lignende 
vurderes deres mundtlige præstation 
Den skriftlige del afvikles som en kortere refleksionstekst gerne i flere modaliteter, hvor de 
studerende reflektere over den viden som mødet med praksisfeltet 

Omfang Det samlede arbejde med konferencen, eventet eller lignende vurderes til ca 35 timer 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel. 

Respons Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende.  

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan 

Betingelser for godkendelse af modul 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 
deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 
udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
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Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående 
kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles 
den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ikke godkendt henvises til 
studieordningens generelle bestemmelser for modulreparation. 

Tværfagligt specialiseringsmodul: Medier, genrer og sprog i fremmedsprogsundervisningen (73877D) (17SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk og hhv. engelsk, fransk 
og tysk i forhold til de(t) sprogfag, den studerende har kompetence i. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul henvender sig til studerende, som ønsker at arbejde med den moderne fremmedsprogslærers 
kompetencer indenfor multimodale læremidler, processer i sprogtilegnelse og genrebevidsthed. Flg. spørgsmål er 
centrale for modulet: 
Hvad er genrepædagogik? Hvordan kan genrepædagogik bruges i fremmedsprogsundervisning og understøtte 
elevernes læring? Hvordan stilladserer man elevernes tekstkompetence? Hvad er ”multimodale læremidler”? Hvordan 
anvendes multimodale læremidler i sprogfagene, og hvilken betydning har de for fremmedsprogdidaktik? Hvad er en 
’tekst’ for en moderne fremmedsprogslærer – og hvordan kan der arbejdes med mange forskellige teksttyper?  
Hvordan produceres multimodale tekster, og hvilke redskaber har en fremmedsprogslærer brug for? 
Modulet tager udgangspunkt i en genrepædagogisk tilgang og genrepædagogikkens centrale mål om at understøtte 
elevers læringsprocesser i det fælles klasserum – med afsæt i deres forskellige potentialer og muligheder i en 
flersproget og flerkulturel kontekst. Baggrunden for modulet er folkeskolereformens målsætning om, at alle elever 
skal udvikle deres potentiale maksimalt. 
Centrale begreber og temaer: 

• Genrepædagogik og genrepædagogisk undervisning i fremmedsprogsundervisningen 

• Multimodal tekstkompetence i fremmedsprog; både i forhold til at analysere didaktiserede læremidler (herunder 

f.eks. skolebogssystemer) og ikke-didaktiserede læremidler (herunder blogs, artikler, videoer, diverse 

skoletubeprogrammer, mm.) og kunne producere multimodale tekster 

• Funktionel grammatik – sammenhænge mellem sproglig form, funktion og indhold 

Modulets vidensgrundlag 
Relevant national og international forskning og praksisviden om genrepædagogik i et fremmedsprogsdidaktisk 
perspektiv i sprogfagene engelsk, fransk og tysk. Der arbejdes med didaktiske nedslag i områder som 
sproglæreridentitet, digitale læremidler, sproglig fordybelse og form og indhold. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfagene engelsk, fransk og tysk. 

• Sprog og sprogbrug i fremmedsprog 

• Flersprogethed, parallelsproglighed og identitetsudvikling 

• Multimodal tekstkompetence 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle tværfagligt samarbejde og undervisning med afsæt 

i/inddragelse af Forenklede Fælles Mål i sprogfagene - på mellemtrinnet og i udskolingen for elever på 

forskellige trin og med forskellige forudsætninger, 

- udvikle tværfagligt samarbejde og undervisning med sprogkolleger. 
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Færdighedmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskningsresultater som grundlag for 
tværsproglig undervisning og deltagelse i den 
sprogfaglige debat i grundskoleregi 

national og international forskning indenfor 
fremmedsprogspædagogik i områderne digitale 
læremidler, sproglig fordybelse og form og indhold. 
 

anvende viden om genrepædagogik i 
fremmedsprogsundervisning og indgå i tværsprogligt 
samarbejde på mellemtrin og i udskolingen 

genrepædagogik i fremmedsprog 

anvende multimodale læremidler i forhold til elevers 
forskellige forudsætninger og skolens 
rammebetingelser 

multimodale læremidler og deres anvendelse i 
sprogfagene engelsk, fransk og tysk 

anvende viden om parallel sprogudvikling i fagligt 
udviklingsarbejde omkring fremmedsprogsdidaktik 
med kolleger fra andre sprogfag 

flersprogethed og parallel sproglæring, herunder  
betydning for sprogtilegnelse og identitetsudvikling 

analysere sprogformer og funktionel brug i 
kommunikative sammenhænge 

sprog og sprogbrug i en faglig og tværsproglig 
kontekst 

Modulets relation til praksis 
Undervisningspraksis inddrages i form af fx didaktiserede og ikke-didaktiserede læremidler, lærerudviklede 
tværsproglige undervisningsforløb samt produktion og analyser af tværsproglige mundtlige og skriftlige produkter til 
undervisningsbrug i skolens hverdagsrum. Om muligt udarbejdes og/eller evalueres et eller flere studieprodukter i 
samarbejde med sproglærere i folkeskolen. 

Arbejdsformer i modulet 
Gennem hele modulet arbejder den studerende med en portfolio, hvorved han eller hun følger og dokumenterer sin 
egen læreproces. De obligatoriske studieprodukter indgår i portfolien. 

Kategori Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  

(65 lektioner) 

Fælles undervisning i form af holdundervisning, oplæg ved undervisere, 
workshops, øvelser, studiekollegial gensidig undervisning, diskussioner og 
feedback 

Kategori 2 121 Aktiviteter i studiegrupper initieret af undervisere i forbindelse med 
forelæsninger og holdundervisning, udarbejdelse af studieprodukter og 
forberedelse af opgaver/fremlæggelser for holdet 

Kategori 3 100 Aktiviteter i studiegrupper initieret af gruppens medlemmer, fx i forbindelse 
med diskussion af tekster og udarbejdelse af studieprodukter, som indgår i 
modulet. 
 
 

Kategori 4 5 Individuel vejledning, evt. arrangementer initieret af studerende 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Flg. produkter skal godkendes på basis af objektive kriterier: 

• En analyse af et ikke-didaktiseret læremiddel, som er relevant for fremmedsprogsfag, udarbejdet i studiegrupper 
på op til 3 studerende. Omfanget af studieproduktet er en 3-5 siders rapport + en kort (max. 1 minut) digital pitch 
af læremidlets potentiale. Forventet tidsforbrug: 15 at. 

• En mundtlig fremlæggelse af ca. 15 min. varighed af en undervisningsplan, som inddrager flere sprogfag; f.eks. om 
transparente ord, metasprog eller accent og identitet. Produktet udarbejdes i par/grupper à max 3. Forventet 
tidsforbrug 10 at.  

• Afsluttende projekt: Et multimodalt produkt udarbejdet i studiegrupper á max. 3 studerende. Forventet 
tidsforbrug: 25 timer. Produktets omfang og kvalitet skal afspejle det forventede tidsforbrug. Produktet er ikke-
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didaktiseret, kan udarbejdes f.eks. i skoletube-program eller lign., og det skal fremlægges sammen med didaktiske 
overvejelser om anvendelse i sprogfagene, herunder overvejelser om brug på tværs af sprogfag.  

 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene engelsk, fransk og tysk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt engelsk, fransk eller tysk som et af sine undervisningsfag. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Fagundervisning i udskolingen gennem engelsk / Teaching lower-secondary 
school subjects through English (73877E) (18SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. Undervisningsfag: 10 
ECTS-points. 

Kort beskrivelse af modulet 
Har du sprogøre og lyst til at undervise i dine fag på engelsk i din fremtidige lærerpraksis? Så er dette modul 
skræddersyet til dig. 

Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetencer til at undervise på engelsk på mellemtrinnet og i 
udskolingens fagrække. Modulet giver den studerende mulighed for at supplere sine eksisterende eller spirende 
fagundervisningskompetencer med viden om fremmedsprogsdidaktik. Det giver ligeledes den studerende mulighed 
for at videreudvikle egne sprogfærdigheder på engelsk. Modulet klæder den studerende på til at undervise på 
engelsksprogede internationale grundskoler såvel som offentlige og private grundskoler, der tilbyder en international 
linje på engelsk, udvalgte skolefag på engelsk eller længere mono- eller tværfaglige emne/temaforløb på engelsk. 

Modulets udgangspunkt er CLIL (Content and Language Integrated Learning), en undervisningstilgang, der har til 
formål at integrere indholdslæring og sproglæring. Modulets fokus er undervisningsteknikker og læringsaktiviteter, 
der understøtter og fremme sprogudvikling i relation til fagligt indhold. Dette modul arbejder med følgende 
spørgsmål: Hvorfor undervise et skolefag på engelsk? Hvad kendetegner en undervisningstilgang, der tilstræber en 
balance mellem indholdslæring og sproglæring? Hvad er sprogets rolle i andre skolefag? Hvordan opstilles der 
sproglige læringsmål i relation til fagligt indhold? Hvilke sprogligt stilladserende undervisningsteknikker kan der bruges 
til at gøre fagligt indhold håndgribeligt og forståeligt? Hvilke undervisningsteknikker og/eller læringsaktiviteter kan der 
bruges til at henlede elevernes opmærksomhed på de specifikke elementer af engelsk som målsprog, der er en 
forudsætning for både at bearbejde, lære og kommunikere om et skolefags faglige indhold? Hvordan evalueres der på 
de opstillede sproglige læringsmål? 

Der arbejdes med 

- sprogfærdighedsområderne lytte, tale, samtale, læse og skrive i relation til fagligt indhold 

- fagspecifik sprogudvikling i forhold til elevernes læringsforudsætninger og potentialer 

- sproglig og faglig målsætning og evaluering i fagundervisning 

- identificering af den del af målsproget, som er en forudsætning for lærerens organisering af læring af fagligt 

indhold 

- identificering af den del af målsproget, som er en forudsætning for elevernes læring, bearbejdelse og 

kommunikation om fagligt indhold 

- teknikker til synliggørelse af fagligt centralt sprog, herunder både fagspecifikt og akademisk ordforråd 

- læringsaktiviteter til stimulering af sproglig bevidsthed og understøttelse af sprogudvikling i relation til fagligt 

indhold 

- læringsaktiviteter til understøttelse af bearbejdelse og forståelse af fagligt indhold, herunder faglige tekster 

- læringsaktiviteter til stimulering af sproglig produktion og læring af fagligt indhold 

- samspil mellem sprogsyn, sproglæringssyn, faglæringssyn og didaktisk tilrettelæggelse på basis af gældende 

nationale og internationale bestemmelser, herunder EU's retningslinjer for CLIL 

 

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling med udgangspunkt i modulets 
indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om indholds- og sprogintegreret læring 
(CLIL) samt beslægtede forsknings- og udviklingsarbejde som fx indholdsbaseret undervisning (CBI), 
fremmedsprogsdidaktik og -tilegnelse, og genrepædagogik.  
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Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i engelsksproget fagundervisning samt relevante kompetenceområder i 
den deltagende studerendes undervisningsfag. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Overordnet kan den studerende begrunde planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle engelsksproget 
fagundervisning med øje for elevernes målsproglige forudsætninger, udfordringer og udvikling. Udover nedenstående 
videns- og færdighedsmål indgår relevante mål fra deltagende studerendes undervisningsfag. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse 

Planlægge, gennemføre og evaluere engelsksproget 
fagundervisning med særligt fokus på læring af 
indholdsspecifikt og læringsrelevant målsprog 

læringsmålstyret undervisning, tegn på læring og 
evaluering 

begrunde engelsksproget fagundervisnings enkelte 
elementer med henblik på synliggørelse og optimering 
af sproglige læreprocesser for såvel grupper af elever 
som den enkelte elev 

sprogfærdighedsområderne lytte, tale, samtale, læse og 
skrive 

identificere den del af målsproget, som er en 
forudsætning for lærerens organisering og ledelse af 
læring af fagligt indhold i klasseværelset 

klasseledelse og organiseringsformer samt teori og 
analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
lærerens sprogbrug i engelsksproget fagundervisning 

identificere den del af målsproget, som er en 
forudsætning for elevernes bearbejdelse, forståelse og 
læring af samt kommunikation om fagligt indhold 

læringsforudsætninger samt teori og analysemetoder 
med relevans for beskrivelse af sprogbrug og –læring i 
forhold til fagligt indhold 

inddrage teknikker i fagundervisning med henblik på 
synliggørelse, bevidstgørelse og stilladsering af 
indholdsspecifikt og læringsrelevant målsprog 

teknikker til synliggørelse, bevidstgørelse og 
stilladsering af indholdsspecifikt og læringsrelevant 
målsprog 

inddrage og tilpasse læringsaktiviteter i engelsksproget 
fagundervisning med henblik på stimulering og 
understøttelse af elevernes bearbejdelse og forståelse 
af fagligt indhold og læring af indholdsspecifikt sprog 

sprogbrug og -tilegnelse samt læringsaktiviteter til 
stimulering og understøttelse af bearbejdelse og 
forståelse af fagligt indhold og læring af 
indholdsspecifikt sprog  
 
 

inddrage og tilpasse læringsaktiviteter i engelsksproget 
fagundervisning med henblik på stimulering og 
understøttelse af elevernes mundtlig og skriftlig 
produktion og læring af indholdsspecifikt sprog 

sprogbrug og -tilegnelse samt læringsaktiviteter til 
stimulering og understøttelse af mundtlig og skriftlig 
produktion og læring af indholdsspecifikt sprog 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-timer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, 
oplæg til projekter, workshops, vejledning, feedback og evaluering. 
 

Kategori 2 121 
 

Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, indsamling 
og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af obligatorisk studieprodukter 
(studieprodukt 1: 25 timer, studieprodukt 2: 50 timer).  

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, 
selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulgodkendelse er en samlet kvalitativ bedømmelse af 2 studieprodukter bestået/ikke bestået. 
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Der er ikke censur.  
 
Studieprodukt 1: Det første produkt er en mundtlig præsentation, som udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. 
Gruppevis skal de studerende først vælge et i forvejen udarbejdet fagspecifikt engelsksproget undervisningsforløb. De 
skal derefter foretage en analyse af mindst to af det valgte forløbs læringsaktiviteter med henblik på at identificere, 
hvilke målsproglige krav de stiller til eleverne. Den ene aktivitet skal være inputbaseret, den anden skal være 
outputbaseret. Gruppen skal til sidst fremlægge analysens resultater i et 15 minutters mundtligt oplæg. Deltagelse 
under fremlæggelsen er obligatorisk. 
 
Studieprodukt 2: Det andet studieprodukt er en individuel, skriftlig opgave som bygger på det undervisningsforløb, 
som blev analyseret i forbindelse med studieprodukt 1. Den studerende reflekterer over hvordan  to valgte aktiviteter 
fra undervisningsforløbet kan stilladeres for at understøtte forståelse og produktion. Den ene aktivitet skal være 
inputbaseret, den anden skal være outputbaseret. Den studerende skriver tillige en 2 siders didaktiske redegørelse, 
hvis formål er at forklare, hvordan de nyligt stilladserede aktiviteter trækker på CLIL metodik. Beskrivelsen af de 
stilladserede aktiviteter vedhæftes som bilag. 
 
De ovenstående produktbeskrivelser suppleres med detaljerede retningslinjer og bedømmelsesark, som formidles til 
de studerende af underviseren på modulet. 
 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i engelsksproget fagundervisning samt til relevante kompetencemål i de 
deltagende studerendes undervisningsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet retter sig  mod både danske og internationale lærerstuderende uanset lærerfaglig specialisering. Den 

studerende skal kunne dokumentere en beherskelse af engelsk, der svarer til niveauet selvstændig sprogbruger (B2 af 

Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog). Beherskelse på et lavere niveau vil vanskeliggøre gennemførelse 

af modulet. Det anbefales, at den studerende har gennemført mindst et basismodul i det undervisningsfag, som 

han/hun vil knytte an til i læsning af specialiseringsmodulet. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Spilbaseret læring (73882F) (53SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk og engelsk 
Modulet er obligatorisk for studerende på profilen Future Classroom Teachers.  
Undervisningsfag: 5 ECTS-point 
Lærerens grundfaglighed: 5 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet  
Formålet med modulet er, at de studerende kan udvikle og inddrage spil i både monofaglige og tværfaglige 
undervisningssammenhænge i skolen. Der lægges særligt fokus på spildidaktikkens muligheder i forhold til motivation, 
kollaboration, undervisningsdifferentiering og kommunikative kompetencer. De studerende skal tilegne sig indsigt og 
faglige kompetencer til at undersøge, udvikle og afprøve forskellige spil i skolens undervisning, ned i fag og på tværs af 
fag, med henblik på fortsat at kunne udvikle nye kreative didaktiske forståelser og en varieret professionsfaglighed. 
De studerende arbejder med: 
Undersøgelser af eksisterende viden og praksis inden for spilbaseret læring 
Omformning og remedieringer af kendte spil, samt eventuelt udvikling af egne spil eller spilbaserede 
undervisningsforløb  
Afprøvning af spil med lærere og elever i skolen (hvis praktisk muligt) 

Modulets videngrundlag 
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning indenfor domænerne gamebased learning, gamification, 
gamebased literacy, legeteori, innovation og design thinking. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i pædagogik og lærerfaglighed og kompetenceområder i 
undervisningsfagene dansk og engelsk 4.-10. klassetrin. 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen med 
inddragelse og udvikling af nye teknologistøttede didaktikker i relation til spilbaseret læring. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som 
er spilbaseret eller indeholder spilelementer 

undervisningsmetoder og -principper, som tager 
udgangspunkt i spilbaseret læring 

udvikle og anvende spil i sammenhæng med almen 
didaktiske såvel som fagdidaktiske kompetencer 

almene og fagdidaktiske kategorier – og deres relation 
til almene spil-kategorier/spilregler, herunder viden om 
særlige form- og indholdselementer i forskellige 
spiltyper 

anvende og evaluere spildidaktik med fokus på særlige 
spildidaktiske motivationselementer og 
kollaborationsmuligheder 

 børn og unges brug af ’spil’ i både hverdagsliv og skole, 
samt de motivationsfremmende faktorer, som 
forskellige spil kan appellere til, og hvilke kollaborative 
muligheder spillene skaber 

anvende analoge og/eller digitale læremidler (såvel 
funktionelle, semantiske som didaktiserede ressourcer) i 
undervisning, med særlig fokus på 
undervisningsdifferentiering 

analoge og digitale læremidlers (såvel funktionelle, 
semantiske som didaktiserede ressourcer) praktiske 
anvendelighed i forhold til elevers forskellige 
læringsforudsætninger 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 

 
Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  
(65 
lektioner) 

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner 
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Kategori 

 
Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, digitalt i grupper og 
individuelt  
Studerendes gensidige feedback på aktiviteter og produkter, mundtligt, skriftligt og 
digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i forbindelse 
med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde  

Kategori 3 100 Individuel forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde 
med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5 Holdmøder  
Debatarrangementer  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes igennem en modulprøve. 
Modulprøven er både mundtlig og skriftlig. Modulprøven aflægges i grupper på 2-5 studerende og bedømmes 
bestået/ikke bestået. Modulprøvens mundtlige og skriftlige del bedømmes samlet. Bedømmelsen er individuel. 
 
Modulprøvens mundtlige del består af afvikling af en gamer-event. De studerende på holdet står for alle elementer i 
arrangementet: 

- Valg af målgruppe 
- Indkaldelse og kommunikation 
- Afvikling 
- Evaluering 

 
Til selve eventen skal de studerende i grupper dels forestå en 10 minutters pitch samt afholde 2X45 minutters 
workshop for deltagerne.  
Der er deltagelses- og mødepligt for alle studerende på holdet. 
Modulprøvens skriftlige består af en 7-10 sider refleksionsopgave i forlængelse af gruppernes indlæg til gamer-
eventen. 
Refleksionsopgaven skrives i gruppen og omhandler de domæner og evt. problemstillinger, der rejses primært i de 10 
minutters pitch til gamer-eventen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i pædagogik og lærerfaglighed og dansk og engelsk 4.-10. klassetrin.  

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet er et obligatorisk specialiseringsmodul for studerende på profilen ”Future Classroom Teacher”. Modulet 
ligger på 4. semester. 
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Tværfagligt specialiseringsmodul: Modersmålsundervisning 

Modultype, -omfang og –sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ETCS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er at undersøge, tilrettelægge og evaluere modersmålsundervisningen, som fremmer 
elevernes kommunikative kompetencer og deres lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur i et globalt perspektiv. 
I modulet beskæftiger vi os med: 

• sprogpædagogik og sprogtilegnelse, i teori og praksis, herunder modersmålsundervisningens samspil med skolens 
fag 

• Sprogbeskrivelse og sprogsammenligninger på tværs af modersmål og dansk som andetsprog 

• Udvikling af de flersprogede elevers interkulturelle kompetence. 

Modulet er meget praksisrettet og praksisnært. I modulet undersøger vi praksis idet vi inddrager de studerendes egen 
og andres praksis såvel som læremidler, og på den baggrund tilrettelægger vi modersmålsundervisning rettet mod 
forskellige kommunikative niveauer og de fire færdigheder (tale, lytte, læse og skrive). 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om sprogtilegnelse, sproglig udvikling og 
sprogdidaktik, såvel som tilrettelæggelse af modersmålsundervisning.  

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i PL4, Undervisning af tosprogede elever, og sprogfagene; engelsk, tysk 
og fransk 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Støtte elevernes sproglige udvikling Teori om sproglig udvikling 

Planlægge modersmålsundervisning der fremmer 
elevers sproglige udvikling i forhold til de fire 
kommunikative færdigheder: tale, lytte, læse og skrive 

Sprogpædagogik 

Evaluere elevernes sproglige kompetencer på 
modersmålet  

Sprogbeskrivelse, herunder de forskellige aspekter i den 
kommunikative kompetence på modersmål og dansk 

Koble modersmålsundervisning til skolens fag Sammenhæng mellem modersmålsundervisning og 
elevens generelle sproglige og faglige udvikling 

Facilitere processer til støtte for elevers udvikling af 
interkulturel kompetence, herunder rette 
opmærksomheden mod sammenhængen mellem 
kontekst og sprog 

Interkulturel kompetence 

Støtte elevernes anvendelse og udvikling af 
hensigtsmæssige sprogtilegnelsesstrategier 

Sprogtilegnelsesstrategier 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- workshops med undervisers tilstedeværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Fællesforelæsninger 
- Skolebesøg  
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 
(heraf 75 
til 
modulets 
studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til undervisningen i 
modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 
- De studerendes oprettelse af og arbejde med forskellige web 2.0-ressourcer til 

understøttelse af egen og fælles læring 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Nedenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. Bedømmelsen er individuel. 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 4: 

- Kortere professionsfagligt oplæg med præsentation af en casestudie af modersmålsundervisning i 
skolen  

- Analyse af eksisterende læremidler til modersmålsundervisning eller produktion af læremiddel til 
modersmålsundervisning samt refleksion over og analyse af læremidlet 

- Produktion eller analyse af didaktisk design til undervisning i modersmålsundervisning 
- Udvælger og præsenterer relevante perspektiver på, hvordan man som lærer gennem 

modersmålsundervisning kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling samt lede 
læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. 

 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. Produktsproget er dansk. 
Et af studieprodukterne udformes individuelt. 
Studieprodukter kan være monomodale eller multimodale produktioner (skriftlige produkter, videoproduktioner, 
podcasts og lignende). 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen og aftales mellem de studerende og underviseren. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter og opfyldt mødepligt er en betingelse for godkendelse af modulet. 
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene engelsk, tysk for fransk og til kompetencemål i PL4, 
undervisning af tosprogede elever. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales at den studerende har et sprogligt niveau, både mundtligt og skriftligt, på modersmålet svarende til 12 
års skolegang. 
Det anbefales at den studerende har et sprogligt niveau på dansk som gør det muligt at deltage i en videregående 
uddannelse. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Film i skolen 
 

Modultype, -omfang og sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Tekster på 
norsk, svensk og engelsk kan forekomme. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 
 
Kort beskrivelse af modulet 
Arbejdet med film og levende billeder bliver stadigt vigtigere i skolen, hvor visuelle medier indgår i både 
elevernes oplevelsesverdener og i deres egne udtryksformer og forståelser af den aktuelle 
medievirkelighed. Dette modul klæder de studerende på til arbejdet med film og levende billeder i både 
teori og praksis i danskfaget. 
 
I modulet arbejder de studerende såvel receptivt/analytisk som produktivt/skabende med film og levende 
billeder. På baggrund af egne mindre filmproduktioner kommer de studerende desuden til at designe, 
planlægge, gennemføre og evaluere konkrete undervisningsforløb i film, så vidt muligt på en af modulets 
samarbejdsskoler.  
 
I modulet indgår både fiktive og dokumentariske formater.  
 
 
 
Undervisningen foregår skiftevis på KP, i filmstudiet på Station Next og på Det Danske Filminstitut.Der vil 
desuden være mulighed for at benytte Station Nexts faciliteter ud over undervisningen. 
 
I modulet tages der primært udgangspunkt i undervisning af elever på mellemtrinnet og i udskolingen.  
 
Modulets vidensgrundlag 
1. Indhold og genrer: fiktionsfilm og dokumentarfilm, novelle- og kortfilm; tv-formater og formater på 

andre platforme; levende billeders æstetik, dramaturgi og narratologi; filmens og de levende billeders 
sprog; multimodalitet; produktions- og redigeringsteknologi. 
 

2. Receptivt og produktivt: De studerende skal  
- metodisk analysere, fortolke og vurdere fiktive og faktiske tekster af forskellig type, herunder 

kunne analysere films æstetiske, etiske og historiske aspekter og samspillet mellem dem 
- kunne skabe film, filmsekvenser mv. af eksemplarisk karakter og til brug i undervisningen i levende 

billeder 
- kunne analysere og vurdere læremidler til undervisning i film og levende billeder, og de skal selv 

kunne designe læremidler. 
 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget dansk. 
 
Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for 
heterogene elevgrupper 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder 
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 
om 

  

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evalueringer i tekstundervisning 

evaluering af tekstarbejde 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieperspektiv tekster, genrer og medier  
udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden 

læremiddelproduktion til 
danskundervisning 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur 

tekstdidaktik 

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter didaktisk design 

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier 

digitale medier i børns – læse og 
skrivepraksis i og uden for skolen 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, æstetisk 
og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et 
dannelsesperspektiv 

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning. 

digitale ressourcer og danskfaglig 
læring. 

  

  

 
Forankring i forskning og udvikling 
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning, fx inden for områderne fiktion, 
dokumentarisme, levende billeder og multimodale tekster. Den udvalgte forskningslitteratur hentes 
eksempelvis fra Det Danske Filminstitut, Institut for Kommunikation (Københavns Universitet), 
Nationalt Videncenter for Læremidler og tilsvarende universitetsinstitutter, der forsker i fiktion, 
dokumentarisme, film, levende billeder, medier og multimodalitet. 
 
Modulets relation til praksis 
Der knyttes an til praksis, fx ved at de studerende 

• observerer undervisning i film og levende billeder på en skole og efterfølgende analyserer 
observationen 

• indsamler eksempler på elevers arbejde med film og levende billeder, analyserer og vurderer 
teksterne og giver respons  

• udvikler og afprøver læremidler til undervisning i film og levende billeder 

• giver feedback på elevers produktion af film og levende billeder. 
 

Digitalisering og digital teknologi 
Modulet lægger op til at arbejde med film, levende billeder, medier og multimodalitet i et danskfagligt og 
danskdidaktisk perspektiv. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og clio.me/dk), apps til 
undervisning og forskellige platforme til formidling af film (og i det hele taget produktioner med levende 
billeder) i forskellige genrer og formater. 
 
Arbejdsformer i modulet 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med 
udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til 
forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer.   
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Opmærksomheden henledes på, at der i dette modul er forpligtende opgaver knyttet til eksterne 
samarbejdspartnere (bl.a. Station Next og Det Danske Filminstitut) og grundskoler. Disse opgaver vil i den 
nedenstående oversigt primært høre under kategori 2 (’Deltagelse af studerende, men initieret af 
underviser’). 
 

Kategori Arbejdstimer – i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

1 49  
(67- lektioner) 

• Undervisningen veksler mellem underviseroplæg, studenteroplæg, 
øvelsesarbejde 

• Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse  

• Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse  

• Vejledning  

• Evaluering og respons  

• Tematiske fagdage med oplæg og workshops  

• Fællesforelæsninger  

• Ekskursioner og studieture  

2 135 • Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt  

• Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i 
grupper og individuelt  

• Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt 
og skriftligt  

• De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde  

• Projekt- og gruppearbejde  

3 80 • Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og 
prøver/eksamen  

• Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  

• Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

4 10 • Holdmøder  

• Debatarrangementer  

• Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 

 
Deltagelseskrav 
Der er mødepligt til al undervisning, vejledning og skolebesøg. Den studerende forventes at deltage aktivt 
og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i 
modulets læringsaktiviteter. 
I løbet af modulet afleverer den studerende derudover følgende tre studieprodukter efter nærmere aftale 
med underviser: 

Titel Analyse af en tekst eller flere tekster, der gør brug af levende billeder 

Type/form Skriftlig 

Krav til indholdet Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster med brug af relevant filmfaglig teori 

Omfang Maks. 3 sider  

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Individuel 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel 

Respons Underviser giver en kort mundtlig eller skriftlig respons 
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Afleveringsfrist Fremgår af modulplanen 

 
Titel Produktion af film/levende billeder inden for en eller flere genrer eller formater 

Type/form Mindre produktioner inden for fiktion og/eller fakta/dokumentar, fx kortfilm; indledning til 
fiktionsfilm eller tv-serie; nyheds- eller reportageindslag eller andet dokumentarisk indslag 
til tv; indledning til dokumentarfilm inden for forskellige genrer. 

Krav til indholdet Produktion af film/levende billeder 

Omfang Egenproduktion(er) skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og sammenhængen 
med undervisningen. Eksempelvis: nyheds- eller reportageindslag eller andet 
dokumentarisk indslag til tv; indledning til fiktions- eller dokumentarfilm; varighed af 
produktion(er) skal samlet set være 10-20 minutter. 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Grupper på 4-6 studerende; i alt 4-5 grupper 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel. 

Respons Mundtlig respons fra hold og underviser 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplanen 

 
Titel Didaktisk design 

a) Udvikling af didaktisk design til undervisning i film og levende billeder 
b) Gennemførelse af didaktisk design i skolekontekst 

Type/form Mundtlig fremlæggelse. Efter aftale med underviser kan a) og b) tænkes og fremlægges 
hver for sig eller samlet. 

Krav til indholdet Refleksioner over produktion og gennemførelse af didaktisk design 

Omfang Mundtlig fremlæggelse skal have en varighed af mindst 90 minutter, inkl. feedback. 
Fremlæggelsen skal være forankret i faglig og fagdidaktisk teori og skal indeholde: 1) En 
præsentation af det selvskabte didaktiske design, herunder selve undervisningsplanen med 
begrundelser for mål, indhold, aktiviteter og evalueringsformer. 2) En præsentation, der 
lægger op til såvel redegørende, analyserende, diskuterende som evaluerende refleksioner 
over det gennemførte didaktiske design, herunder elevernes læringsudbytte. 3) Visning og 
efterfølgende vurdering af mindst én elevproduktion.  

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Grupper på 4-6 studerende; i alt 4-5 grupper 

Bedømmelse Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel. 

Respons Mundtlig feedback fra underviser 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplanen 

 
Betingelser for godkendelse af modulGodkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af 
ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har 
overholdt minimum 80% mødepligt til al undervisning, vejledning og skolebesøg og objektive krav om fx 
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
 
Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra 
ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets 
deltagelseskrav meddeles den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ’ikke  
bestået’, henvises til studieordningens del 2 om modulreparation.  

Forudsætninger for at læse modulet 

Den studerende skal have påbegyndt dansk 1.-6. klassetrin eller dansk 4.-10. klassetrin som et af sine 
undervisningsfag.  
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SP-IVK: Tværfagligt specialiseringsmodul: Inklusion, vejledning og konsultativt arbejde i skolen 

Modultype, -omfang og sprog 
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Specialiseringsmodulet har fokus på konsultative funktioner og problemstillinger i arbejdet med inklusion i skolen og 
bygger på udviklings- og forskningsbaserede undersøgelser med henblik på udvikling af de studerendes konsultative 
og vejledningsstrategiske kompetencer. Der arbejdes med analyser og vurderinger af specialpædagogiske 
problemstillinger og intervention.  

Modulet indeholder følgende fire temaer: 

• Forskning og udviklingsarbejde vedr. inklusion, vejledning og konsultativt arbejde i og udenfor 
undervisningen. 

• Konsultative funktioner – organisatorisk, institutionelt og samfundsmæssigt. 

• Tværfagligt arbejde om inklusionsopgaver indenfor og på tværs af institutioner og funktioner. Herunder AKT, 
inklusionsvejledning og forældresamarbejde. 

• Øvelser i forskellige vejledningsformer og konsultative funktioner. 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse  
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med 5 ECTS-
point samt 5 ECTS-point i de studerendes 3. undervisningsfag.   

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forsknings- og udviklingsbaseret viden om inklusion, vejledning og samarbejde. Herunder bl.a. 
teori om socialisering, kommunikation og gruppeprocesser. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling. 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence. 
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

samarbejde med skolens interne og eksterne 
ressourcepersoner 
 

kommunikation, kollegialt samarbejde, 
tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde 

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende 
indsatser 

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser 

analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i 
det specialpædagogiske arbejde  
 

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i 
komplicerede læringssituationer, herunder forståelser 
af normalitetsbegrebet 

selvstændigt og sammen med andre udvikle 
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og 
lydhørhed 

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører 

udvikle samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling 

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser 
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs 
udvikling understøttes 

inklusion og individualiserings- og 
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og 
marginalisering 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende og begrunde forskellige 
vejledningsformer  
 

pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer 
samt professionslæring, 

Forankring i forskning og udvikling 
Modulet inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden samt mulighed for at arbejde kritisk 
med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser og forsknings-/udviklingsviden, som vedrører 
inklusion, samarbejde, konsultativt arbejde og vejledning. 

Der arbejdes med forskellige metoder til dataindsamling: interview, observation, case-beskrivelse m.v. i forhold til at 
belyse elevers interaktion og deltagelse i skolen samt læreres og ressourcepersoners funktioner, samarbejde og 
vejledningspraksis.   

Modulets relation til praksis 
Der arbejdes med udvalgte praksisrelaterede teorier, begreber og perspektiver i relation til inklusion, samarbejde, 
konsultativt arbejde og vejledningspraksis vedrørende undervisning i skolen. Den studerende udfordres på egne 
kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. 
Den studerende opbygger kendskab til og viden om samarbejde med skolers interne og eksterne aktører.  

Digitalisering og digital teknologi 
Der inddrages digital teknologi i undervisningen, og der arbejdes med viden om anvendelse af digitale teknologier i 
skolen med særlig fokus på specialpædagogik og inklusion.  

Arbejdsformer i modulet  

Kategori   Arbejdstimer i alt –  
275 timer   

Primære arbejdsformer   

Kategori 1  49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller 
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og 
læring.   

Kategori 2  121 Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af 
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af 
studieprodukter, forberedelse af prøve.  

Kategori 3  100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse, 
logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og 
deltagelse.  

Kategori 4  5 Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.   

Deltagelseskrav 
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og 
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. 

Samt gennemførelse af nedenstående studieprodukt: 

Titel Vejledning og konsultativt arbejde vedrørende inklusion i skolen  

Type/form Opgaven består af en skriftlig og en mundtlig del   
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Titel Vejledning og konsultativt arbejde vedrørende inklusion i skolen  

Krav til indholdet Der udarbejdes en afgrænset og begrundet problemstilling med udgangspunkt i 
observationer af vejledning og konsultativt arbejde vedrørende inklusion i undervisningen. 
Til undersøgelse af problemstillingen inddrages interviews med ressourcepersoner.  
 
Den mundtlige fremlæggelse afvikles på holdet som en procesfremlæggelse, der skal 
understøtte udarbejdelsen af den skriftlige opgave. Opgavens indhold og problemstilling 
begrundes og udfoldes ved fremlæggelsen.  
 
Den skriftlige opgave forholder sig undersøgende, analyserende og diskuterende til 
problemstillingen. Der inddrages relevant teori og forskning om inklusion og  
vejledningsstrategier. Specifikke krav til opgavens indhold fremgår af opgaveformuleringen, 
som udleveres i undervisningen.  

Omfang Den skriftlige del: 1 studerende – 5 sider, 2 studerende – 9 sider, 3 studerende – 12 sider, 4 
studerende – 15 sider 
Den mundtlige del: 1 studerende – 15 minutter, 2 studerende – 25 minutter, 3 studerende 
– 30 minutter, 4 studerende – 40 minutter. 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Studieproduktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende. 
De studerende forventes at bruge 70 arbejdstimer på opgaven. 

Bedømmelse Godkendt/ikke godkendt. 

Respons Feedback fra underviser og medstuderende på både skriftlig og mundtlig del. 

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan. 

 

Betingelser for godkendelse af modul 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 
deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 
udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 

Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående 
kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles 
den studerende som bestået/ikke bestået. Såfremt det samlede resultat er ”ikke bestået” henvises til 
studieordningens del 2 om modulreparation. 

 

På vej mod fællesfaglig prøve i naturfag (1.-9. klasse) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog er dansk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Fysik/Kemi, Biologi, Geografi eller Natur/Teknologi 

Kort beskrivelse af modulet 

• Særlig fokus på progression fra 1.-9. kl. - metodisk og fag-fagligt 

• Fokus på progression fra natur/teknologi mod udskolingsfagene i arbejdet med udvikling af de fire 
naturfaglige delkompetencer, undersøgelse, modellering, perspektivering og 
kommunikationskompetence 

• Brug af eksterne aktører i relation til undervisningen og til afgangsprøven 

• Didaktiske overvejelser om metoder i naturfagene 

• Varierede evalueringsformer - særligt fokus på praktisk, mundtlig og skriftlig evaluering som det 
forudsættes i 9. klasse 
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• Samarbejde på tværs af naturfagene 

• Hvordan naturfagene kan samarbejde i forhold til den fællesfaglige praktisk/mundtlige 
afgangsprøve i 9. klasse 

• De skriftlige prøver i geografi, biologi og fysik/kemi - opbygning af prøver samt kernefaglige områder i 
fagene 

• Ministeriets 6 tværgående temaer til afgangsprøven vil vi arbejde med i relation til 
lærersamarbejde 

Udgangspunktet for modulets indhold og form findes i 9 klassernes afgangsprøve i naturfag, herunder 

både de skriftlige og den praktisk mundtlige prøve. 

Desuden fokuseres der på progressionen fra Natur/Teknologi til naturfagene i overbygningen. 

Med udgangspunkt i samarbejde med eksterne aktører og øget autenticitet i undervisningen, tager vi på tre 

ekskursioner, hvor naturfagene kobles til virkeligheden uden for skolen. Ekskursionerne vil have fokus på elevers 

udbytte af ud-af-huset besøg, og hvordan læring i eksterne miljøer kan anvendes i forbindelse med undervisning og 

med afgangsprøverne. 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse 
Undervisningsfag, 10 ECTS 

Modulets vidensgrundlag 

Modulets vidensgrundlag baserer vi på nyere national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om 

undervisningsfaglighed inden for modulets temaer. Herudover arbejder vi med lovgivning og bekendtgørelser fra 

Undervisningsministeriet, samt ministeriets evalueringer af naturfagsundervisningen og afgangsprøverne. 

Desuden arbejder vi med teori om og empiriske undersøgelser af praktiske arbejds- og 

evalueringsformer samt elevers modellerings og undersøgelseskompetencer. 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med 

udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til 

forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. 

Modulets relation til praksis: 

Gennem modulet møder de studerende elever og lærere, som er på ekskursion, og får mulighed for at 

observere elever, der er ude-af-huset og følge deres læreprocesser. Desuden får de studerende gennem viden 

og øvelser indsigt i, hvordan praktisk/mundtlig afgangsprøve planlægges og afholdes i folkeskolen. 

Deltagelseskrav: 

1) Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens 
mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen 
(standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren 
vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. 

2) Det forventes at den studerende som minimum deltager i 2 af de 3 ekskursioner, hvoraf 
afslutningsekskursionen med fremlæggelser er obligatorisk. 

3) ud over de 3 obligatoriske ekskursioner tager de studerende selvstændigt initiativ til på egen hånd at 

planlægge og gennemføre en ekskursion med naturfagligt indhold i fokus. 

Kriterier for gennemført modul 

Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 

deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 

udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
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Fælles kulturteknikker i HI, KR/REL OG SA med henblik på folkeskolens afgangsprøve 
 

Modultype, -omfang og -sprog 
Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssproget er dansk 

Forudsætninger for at læse modulet 

Historie, Kristendomskundskab/religion, Samfundsfag 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul er et samarbejde mellem de tre fag: historie, kristendomskundskab/religion og samfundsfag. De 

tre fag bliver omtalt som kulturfagene og har mange fælles berøringsflader, herunder samme prøveform i 

folkeskolen. Modulet kvalificerer de studerende til at arbejde med projektarbejdsform, problemstillinger, 

kildekritik og kulturteknikker i historie, kristendomskundskab/religion og samfundsfag med henblik på at 

understøtte elevernes forberedelse til afgangsprøven med selvvalgt problemstilling i de tre fag. 

På modulet opnår de studerende forståelse for de tre fags forskelligheder og deres kernefaglighed, bl.a. som 

grundlag for at kunne indgå i tværfaglige samarbejder i skolen. 

På modulet kvalificeres udvælgelse af centrale emner/temaer i projektarbejdet, der kan belyses af hvert enkelt 

undervisningsfag eller behandles tværfagligt i den problemorienterede projektarbejdsform. 

På modulet arbejdes med refleksion over fælles brug af kulturteknikker, kildekritiske tilgange, 

problemstillingsarbejde og vejledningsstrategier i relation til fagenes enslydende prøveform 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse 
Undervisningsfag, 10 ECTS 

Modulets vidensgrundlag 

Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring fra de tre 

undervisningsfag. 

Relevant forskningsbaseret viden fra religionsvidenskab, teologi og filosofi Relevant 

forskningsbaseret viden fra økonomi, politologi og sociologi Relevant 

forskningsbaseret viden fra historievidenskab og metode 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med 

udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til 

forventningsafstemning mellem underviser og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. 

Modulets relation til praksis: 
Modulet har to praksistilknytningspunkter. Ét i samfundet og èt i skolen. 

I arbejdet med modulet inddrages det omgivende samfund i form af ressourcepersoner, åben skole og medier. 

Deltagelseskrav: 

1) Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens 
mulighed for at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7-trinsskalalen 
(standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren 
vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. 

2) At den studerende deltager på 12-timers internat med resten af holdet og efter aftale med 
underviserne forestår vejledning af medstuderende. 

3) At den studerende sammen med sin studiegruppe har udarbejdet, afleveret og fremlagt en tværfaglig 
opgave (10 sider) samt giver feedback på medstuderendes opgaver. 
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Kriterier for gennemført modul 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 

deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 

udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 

 

 

Alsidig undervisning og bevægelse i fagene - kropslig aktivitet, kreativitet og performativitet 

 

Modultype, -omfang og -sprog 
Specialiseringsmodul, 10 ECTS, undervisningssprog dansk/engelsk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Alle fag 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette er et didaktisk modul, hvor du kommer til at arbejde didaktisk med kreativitet, bevægelse og æstetik til at 

fremme læring. Praktisk og teoretisk skal vi undersøge kroppen, rummet og artefakternes betydning for 

motivation og deltagelse i undervisning. Modulets undervisning består af oplæg, øvelser og didaktiske 

eksperimenter, hvor der udformes kropslige handlinger og konkrete læremidler, som understøtter elevers læring. 

Disse afprøves i folkeskolens praksis. 

Som underemner vil vi bl.a. orientere os mod: 

o Æstetiske og kreative elementer til at gøre undervisningen alsidig, elevcentreret og dialogisk. 

o Eksperimenter med og fremstilling af kreativitetsfremmende læringsmidler 
o Kropsligt udtryk og kommunikation. Denne del retter sig både mod lærerens kropslige formidling og 

styrkelse af børns indbyrdes relationer gennem kropslighed. 
o Udvikling af et katalog af bevægelsesmuligheder i undervisningen koblet til didaktiske metoder 
o Åben skole, hvor vi udarbejder anvendelsesorienterede undervisningssekvenser til konkrete kontekster i 

samarbejde med (eksterne organisationer og) folkeskolen. 

 

Afprøvning i praksis gennem skolebesøg/praksissamarbejde indgår i modulet 

Der vil være stor direkte overførbarhed fra dette modul til dit virke som ny folkeskolelærer 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse 
Undervisningsfag, 10 ECTS 

Modulets vidensgrundlag 
Kreativitet og æstetiske læreprocesser 

Bevægelse og læring 

Performativitet og kropslig erfaringsdannelse 

Modulet trækker på såvel praksis- som forskningsbaseret viden fra didaktik, idræt og æstetiske fag. 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med 

udgangspunkt i studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til 

forventningsafstemning mellem underviser og studerende. 
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Modulets relation til praksis: 
Følgende elementer fremhæves i forhold til at styrke koblingen mellem undervisning og profession: 

• Praksissamarbejde med skolen i form af undervisning eller minimum som observation. 

• Besøg af skoleklasser (fx for at formidle af tværfaglige emner) 

Deltagelseskrav: 
Den studerende forventes at deltage aktivt i modulets undervisning med henblik på underviserens mulighed for 

at vurdere den studerendes læringsudbytte svarende til minimum bestået på 7- trinsskalalen 

(standpunktsbedømmelse). Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren vurderer at 

der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. 

Opgave: De studerende skal i grupper af 2-4 producere undervisningsforløb der anvender udviklingen af 

handlinger og artefakter i undervisningen inden for egen fagrække. Produkterne kan være håndgribelige såvel som 

multimodale. Produkterne begrundes didaktisk jf opgavebeskrivelsen og præsenteres for underviser og holdet. 

Der gives mundtlig feed back, hvorefter et af forløbene så vidt det er muligt afprøves i praksissamarbejde med en 

skole. Forløbet evalueres og justeres og indføres i et samlet katalog. Der aflægges en rapport via powerpoint eller 

lignende for underviser og hold. 

Opgave: Den studerende skal udvikle (eller videreudvikle) undervisningsforløb med bevægelse til specifikke fag 

inden for egen fagrække og alderstrin. Disse forløb begrundes pædagogisk og didaktisk og præsenteres for 

underviser og holdet. Der gives mundtlig feed back, hvorefter et af forløbene så vidt det er muligt afprøves i 

praksissamarbejde med en skole. Forløbet evalueres og justeres og indføres i et samlet katalog. Der aflægges en 

rapport via powerpoint eller lignende for underviser og hold. 

Kriterier for gennemført modul: 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 

deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 

udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
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MODULBESKRIVELSER FOR MONOFAGLIGE SPECIALISERINGSMODULER 
 

Monofagligt specialiseringsmodul: Læring, kontakt og trivsel i en situeret professionel praksis (73870D) 
(20SP) 

Modultype, -omfang og – sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Lærerens grundfaglighed (PL): 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver viden om, hvordan læring, kontakt og trivselsproblematikker kan beskrives, analyseres og vurderes med 
henblik på at tilrettelægge en inkluderende og differentieret indsats i folkeskolens almindelige klasser. Der tages 
udgangspunkt i en forståelse af den professionelle praksis som en situeret praksis samt i en procesdidaktisk tilgang, 
der udfolder sig i samspilsprocesser mellem lærere og elever. 
Modulet indeholder følgende tre temaer: 
- Observation og undervisningsdifferentiering 
- Klasseledelse og inklusion 
- Læring 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og forskning vedr. 
- læring, kontakt og trivsel 
- årsager til funktionsnedsættelser i relation til læring 
- situeret læring 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling 
Kompetenceområde 2: Undervisningskendskab 
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- alene, og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede 
læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt 
konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen 
- begrundet planlægge, gennemføre samt evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for 

elever i komplicerede læringssituationer 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende kommunikative rammesætninger og metoder, 
så konflikter, sociale problemer og mobning bliver 
udgangspunkt for positive reformuleringer 

attribuering - herunder viden om sociale problemer, 
konflikthåndtering og mobning 

lede inklusions- og socialiseringsprocesser samtidig med 
at den enkelte elevs udvikling understøttes 

inklusion, individualiserings- og socialiseringsprocesser 
herunder diversitet og marginalisering 

lede undervisning under hensyntagen til lærerens 
intentioner og den givne kontekst 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer 

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og 
grupper af elever 

metoder til systematisk og løbende observation og 
evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil 

vælge specialpædagogiske, inkluderende og digitale 
indsatser 

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser 
samt brug af it og andre læremidler i den daglige 
undervisning 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori 

 
Arbejds-timer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder  fælles oplæg  fra  lærer eller studerende,  
gruppeøvelser, fremlæggelser med  respons, vejledning samt evaluering af 
arbejdsformer,læringsmiljø og læring. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder  øvelser, bearbejdelse af iagttagelser i praksis, 
metodisk grundlag og øvelse i at skrive praksisfortællinger, tekstlæsning, 
udarbejdelse af studieprodukter. 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen 
læring og deltagelse.  

Kategori 4 5 mulighed for egen praksistilknytning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to obligatoriske studieprodukter. 
 
Studieprodukt 1: Observation, læring og undervisningsdifferentiering 
De studerende udarbejder i forhold til en selvvalgt klasse /gruppe af elever en oversigt over forskellige afprøvede 
observationsmetoder i forhold til elevernes deltagelse og læring og beskriver, hvordan observationerne kan danne 
grundlag for en undervisningsplan, der har fokus på undervisningsdifferentiering. Opgaven har et omfang på 5 
normalsider og udarbejdes i grupper på 2-4 studerende. 
 
Studieprodukt 2: Klasseledelse og inklusion 
På baggrund af en observation i en selvvalgt klasse eller et interview med en folkeskolelærer foretages en analyse af, 
hvordan klasseledelsen foregår, og hvilke konsekvenser denne har for inklusions- og eksklusionsprocesser i klassen. I 
analysen inddrages tekster/teorier om klasseledelse og inklusion. 
Opgaven udarbejdes i grupper på 2-4 studerende og fremlægges på holdet, hvor der vil være mundtlig respons fra 
studerende og underviser. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Pædagogik og lærerfaglighed. (Elevens læring og udvikling (PL2), Undervisningskendskab (PL1), Specialpædagogik 
(PL3)) 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales, at specialiseringsmodulet læses efter den studerende har gennemført PL1, PL2 og PL3. 
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Monofagligt specialiseringsmodul : Dansk som andetsprog, undervisning af tosprogede elever (NET-LU) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvad betyder det at gå i skole på sit andetsprog? Hvilke udfordringer 
møder den tosprogede elev, og hvilke udfordringer møder læreren? Hvordan kan lærere i forskellige fag tilrettelægge 
en sprogbaseret fagundervisning, som imødekommer elevens forudsætninger? Hvad er skolesprog, og hvordan kan 
læreren tilrettelægge undervisning, evaluering og vejledning i sit fag, som støtter udviklingen fra hverdagssprog til 
skolesprog? Hvilke udfordringer møder den tosprogede elev i forbindelse med læsning og skrivning? Hvordan kan 
undervisningen tilrettelægges så skriftsproget ikke bliver en forhindring, men et redskab for læring og udvikling for 
den tosprogede elev? 
Modulet bygger videre på indholdsområderne fra PL4 ’Undervisning af tosprogede elever’. Der gives således mulighed 
for at fordybe sig i de centrale fagområder inden for fagområdet dansk som andetsprog. 
Der arbejdes med følgende temaer: 

• Dansk som andetsprog i fagene: andetsprogstilegnelse som en del af fagtilegnelsen.  Fagundervisning som 
stilladserer de tosprogede elevers udvikling af sproglig kompetence.   

• Skriftsprogstilegnelse på andetsproget: udfordringer i forbindelse med fagtekster og fagdidaktiske redskaber til 
udvikling af de tosprogede elevers skriftsprogskompetencer i alle fag 

• Intersprogsudvikling og læreren som sproglig vejleder for den tosprogede elev.  

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om andetsprogstilegnelse og 
intersprogsudvikling som en del af skolens virksomhed, om tilrettelæggelse af dansk som andetsprogsundervisning 
som dimension i alle fag samt om tosprogede elevers sproglige forudsætninger. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i PL4 (Undervisning af tosprogede elever) og de undervisningsfag som 
læses af de studerende på modulet. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vurdere om andetsprogsstilegnelse fremmes i egen og 
andres praksis 

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers 
sprogudvikling 

støtte den tosprogede elevs intersprogsudvikling Intersprog 

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede 
elevers faglige og fagsproglige udvikling 

sprog og literacy i fagundervisningen i et 
andetsprogsperspektiv 

inddrage tosprogede elevers sproglige forudsætninger i 
undervisningen 

sproglig diversitet og tosprogethed  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49  
(65 lektioner) 

Holdundervisning, organiseret med oplæg af underviser, grupper- og 
makkerarbejde, fremlæggelser og diskussioner.  
Vejledning i forbindelse med studieprodukter, undervisning og afsluttende 
portfolio. 
Evaluering af arbejdsformer og læring. 

Kategori 2 
 
 

121 Analysearbejde i studiegrupper; praksisanalyser, materialeanalyser og analyser af 
elevsprog.  
Læsning af modulets tekster på baggrund af opgaver formuleret af underviser, 
bearbejdning af disse opgaver. 
Forberedelse af fremlæggelser og af studieprodukter og af afsluttende portfolio. 
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Kategori Arbejdstimer Primære arbejdsformer 

Kategori 3 
 
 

100 Forberedelse af og opsamling på undervisning, individuelt og i studiegruppe. 
Følge med og dele faglig viden på elektroniske platforme knyttet til studiet og 
modulet. 
Udvælge og reflektere over dokumenter til portfolio. 

Kategori 4 5 Studievejledning. 
Egen opsamling på studiearbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er to studieprodukter i modulet: 

1. En praksisanalyse med henblik på vurdering og udvikling af undervisningsforløb. Produktet består i en 
mundtlig fremlæggelse og en synopse. Synopsen fylder en normalside, fremlæggelsens form aftales med 
holdet og underviseren. Produktet (synopse og fremlæggelse) skal i videst muligt omfang laves i grupper af 2-
4 personer. 

2. En analyse og vurdering af elevsprog samt tilrettelæggelse af sprogpædagogiske tiltag i forlængelse af 
analysen. Skriftlig opgave svarende til 4-6 normalsider. Opgaven skal i videst muligt omfang laves i grupper af 
2-4 personer. 

De to studieprodukter bedømmes samlet bestået/ikke bestået. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever under Pædagogik og lærerfaglighed. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales at den studerende har læst eller har påbegyndt PL4 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Dansk som andetsprog. At være lærer i den flersprogede storbyskole 
(73871C) (21SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Fra udfordring til handling i storbyens skole 
Hvordan ser storbyens flersprogede skole ud, og hvilke udfordringer oplever lærere som underviser flersprogede 
elever? 
Formålet med modulet er at afdække de udfordringer og muligheder som elever og lærere møder i den flersprogede 
skole og undersøge, hvad der virker. I grupper undersøger vi praksis på en skole med flersproget profil.Vi sætter fx 
fokus på en specifik klasse, hvor undervisningen afdækkes gennem observationer og interviews. Praksis og cases 
analyseres på baggrund af andetsprogsdidaktisk teori, og i forlængelse af analyserne udvikles undervisningsforløb og –
aktiviteter.  
I modulet skal vi:  
- besøge skoler, elever, lærere og undervisning for at afdække muligheder og udfordringer i forbindelse med dansk 

som andetsprog i fagundervisningen 
- analysere udfordringer og muligheder og diskutere hvordan vi kan tilrettelægge en undervisning som 

imødekommer udfordringerne 
- formidle ideer til aktiviteter og forløb i et fælles idékatalog 

- koble andetsprogsdidaktisk og andetsprogspædagogisk teori med udvikling af en konkret faglig praksis 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på vidensområder og forskning inden for fagområdet dansk som andetsprog, især med fokus på 
fagdidaktisk forskning om sprogbaseret fagundervisning, flersproget udvikling og flerkulturelle skoler. 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i PL4 (Undervisning af tosprogede elever) og de undervisningsfag som 
læses af de studerende på modulet. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

forholde sig analytisk og didaktisk reflekterende til 
udfordringer i det flersprogede klasserum og udvikle 
begrundede handleforslag 

de andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske muligheder 
og udfordringer faglæreren møder i det flersprogede 
klasserum 

vurdere om andetsprogsstilegnelse fremmes i egen og 
andres praksis 

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers 
sprogudvikling 

planlægge undervisning, der fremmer tosprogede 
elevers faglige og fagsproglige udvikling 

sprog og literacy i fagundervisningen i et 
andetsprogsperspektiv 

identificere andetsprogspædagogiske muligheder og  
udfordringer for undervisningen 

andetsprogspædagogisk forskning og udviklingsarbejde 

samarbejde med dansk som andetsprogslærer og 
klassens øvrige lærere om de tosprogede elevers faglige 
og fagsproglige udvikling 

organisering af faget dansk som andetsprog i 
folkeskolen 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  
(65 

lektioner) 

Forelæsninger, oplæg og holdundervisning, gruppevejledning 

Kategori 2 121 Kontakt og møder med skole, lærer og klasse, tilrettelægge og gennemføre 
observationer og interview, produktion af tekst til fælles idé-katalog 

Kategori 3 100 Selvstændig forberedelse, litteraturlæsning, litteratursøgning m.m. 
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Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 4 5 Gensidig undervisning initieret af de studerende selv 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt på modulet, herunder 100% mødepligt ved skolebesøg og fremlæggelser. 
 
I løbet af modulet udarbejdes i studiegrupper en skriftlig tekst på 3-5 normalsider til et fælles idé-katalog (tidsforbrug 
til hele forløbet: 75 timer) I arbejdet med teksten indgår følgende obligatoriske elementer som forudsætning for 
godkendelse:  

- Studiegrupper på 3-4 personer opsøger, afdækker og analyserer på baggrund af relevant teori skolens 

praksis. Mødepligt i forbindelse med skolebesøg.  

- Med afsæt i praksisanalysen udvikles andetsprogsdidaktisk begrundede undervisningsforløb og –aktiviteter 

som afleveres som synopsis på 1-2 sider forud for fremlæggelse på holdet.  

- Praksisanalyserne samt undervisningsforløb og -aktiviteter præsenteres i plenum og alle modtager og giver 

feedback. Mødepligt i forbindelse med fremlæggelser.  

- I forlængelse af feedback revideres og udvikles teksten til idé-kataloget.  

- Teksten er tilpasset den aftalte ramme.  

Under forudsætning af opfyldt mødepligt i forbindelse med skolebesøg og fremlæggelser gives en samlet bedømmelse 
af ovenstående produkter. I den skriftlige tekst skal det fremgå, hvilke afsnit den enkelte studerende har ansvaret for.   
 
Ved forsømt mødepligt under fælles skolebesøg kan den studerende inden for en af underviseren fastsat frist 
gennemføre modulet ved at arrangere studiebesøg på en skole på eget initiativ som grundlag for udarbejdelsen af en 
5-siders opgave. Den studerende skal her analysere de didaktiske udfordringer med dansk som andetsprog i en given 
undervisning og i forlængelse af analysen gøre rede for andetsprogsdidaktisk begrundede handleforslag.  
 
Studieprodukterne bedømmes samlet efter objektive kriterier. Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i PL4, Undervisning af tosprogede elever under Pædagogik og lærerfaglighed.  

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales at den studerende har læst eller har påbegyndt PL4 
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Monofagligt specialiseringsmodul:  Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever 
(73878C) (22SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Basisdansk for nyankomne elever. 
Formålet med modulet er at de studerende får viden om og færdigheder i at varetage undervisningen i 
modtagelsesklasser, evaluere elevsprog og at de kender til udfordringer og muligheder i forbindelse med brobygning 
til det almene klasserum. 
- I undervisningen beskæftiger vi os med nyankomne elevers andetsprogstilegnelse i teori og i praksis  
- Vi undersøger og tilrettelægger andetsprogsundervisning rettet mod forskellige begynderniveauer, og med fokus 

på udvikling af receptive (lytte, læse) og produktive (tale, skrive) færdigheder.  
- Vi analyserer elevsprog og evalueringsmaterialer med henblik på at kvalificere afdækning af elevers sproglige 

kompetencer og –behov, og på den baggrund målrette basisundervisningen af eleven. 
- Vi sætter fokus på brobygning fra modtagelsesklasse til almen klasse og afdækker udfordringer og muligheder. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på vidensområder og forskning inden for fagområdet dansk som andetsprog, især med fokus på 
fagdidaktisk forskning om begynderundervisning og flersproget udvikling målrettet nyankomne indvandrer- og 
flygtningebørn. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i PL4 (Pædagogik og lærerfaglighed) 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge undervisning, der fremmer de nyankomne 
elevers fagsproglige udvikling 

Fagsproglig udvikling i et andetsprogsperspektiv 

vurdere om andetsprogstilegnelsen fremmes i en given 
modtagelsesklasseundervisning 

nyankomne elevers andetsprogstilegnelse   

støtte nyankomne elevers intersprog intersprog  

evaluere elevernes sproglige kommunikative 
kompetence på andetsproget deres  

sprogsystemet såvel som de forskellige aspekter i den 
kommunikative kompetence: pragmatiske, 
tekstlingvistiske, lingvistiske og strategiske aspekter 
inden for tale- såvel som skriftsprog 

forholde sig kritisk analystisk til evalueringsprocedure 
og begrunde egne valg af evalueringsredskaber. 

sprogevaluering og evalueringsmaterialer samt 
evalueringers sammenhæng med sprogsyn 

planlægge sprogundervisning i forlængelse af sproglig 
evaluering 

koblingen mellem sproglig evaluering og dansk som 
andetsprogsundervisning 

inddrage flersprogede elevers sproglige kompetencer i 
undervisningen 

sproglig diversitet og flersprogethed i forbindelse med 
skolegang samt sprogs betydning for identitetsdannelse 

forholde sig  analytisk til brobygningen mellem 
modtagelsesklasse og det almen klasserum, herunder til 
samarbejdet med relevante aktører, ressourcelærer, 
faglærere og ledelse 

brobygning mellem modtageklassen og det  almene 
klasserum herunder udfordringer i forbindelse 
samarbejdsrelationer med henblik på at støtte elevens 
skolegang 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning, organiseret med oplæg af underviser, grupper- og makkerarbejde, 
fremlæggelser og diskussioner.  
Vejledning i forbindelse med studieprodukter og undervisning. 
Evaluering af arbejdsformer og læring 

Kategori 2 121 Analysearbejde i studiegrupper; caseanalyse, materialeanalyse og evaluering af 
elevsprog.  
Kontakt og møder med skole, lærer og klasse, tilrettelægge og gennemføre 
observationer og interview 
Læsning af modulets tekster på baggrund af opgaver formuleret af underviser, 
bearbejdning af disse opgaver. 
Forberedelse til fremlæggelser og andre studieprodukter. 

Kategori 3 100 Forberedelse til og opsamling på undervisning, individuelt og i studiegruppe. 
Følge med og dele faglig viden på elektroniske platforme knyttet til studiet og modulet. 

Kategori 4 5 Egen opsamling på studiearbejde 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt på modulet. Desuden indgår udarbejdelse af nedenstående obligatoriske opgaver. 
Opgaveudarbejdelsen støttes og vejledes løbende som en del af undervisningen. 
Studieprodukterne bedømmes samlet efter objektive kriterier. Bedømmelsen er individuel. 
 
- Afdækning af praksis, fx observationer i en modtagelsesklasse eller modtagende klasse, interview med skoleleder, 

ressourceperson eller lærer i modtagelsesklasse, med relevant kommunal konsulent eller erfaren modtagende 

faglærer. Afdækningen fortages så vidt muligt i grupper på maksimum fire studerende og fremlægges på modulet 

efter aftale med modulets undervisere.  Der er mødepligt i forbindelse med alle fremlæggelser. Tidsforbrug til 

feltarbejde og opgave: 15 timer.  

 

- Intersprogsanalyse: analyse af mundtligt og/eller skriftlige elevsprog. Opgaven afleveres individuelt. Skriftlig 

opgave på 3 sider (eksklusiv elevteksten). Tidsforbrug: 10 timer.  

- Planlægning af forløb i en modtagelsesklasse. Forløbet skal tage afsæt i læringsmål, den studerende skal 
præsentere og didaktisk begrunde aktiviteter som forventes at støtte elevernes andetsprogstilegnelse koblet til 
deres faglige udvikling. Der skal desuden angives evalueringsform. Opgaven udarbejdes i grupper på maksimum 
fire studerende og fremlægges for holdet. Der er mødepligt i forbindelse med alle fremlæggelser. Tidsforbrug: 15 
timer. 

 
Læses modulet på den netbaserede læreruddannelse tilrettelægges det i overensstemmelse med studiestrukturen på 
Net-LU. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til undervisning i undervisningsfaget Dansk som andetsprog i folkeskolen og til kompetencemål i 
PL4, Undervisning af tosprogede elever. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Det er en forudsætning at den studerende har læst eller er ved at læse modulet PL4 under Pædagogik og 
lærerfaglighed, eller har læst moduler under fremmedsprogene engelsk, tysk eller fransk. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Billeder, refleksion og vidensdannelse (73875C) (23SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Det centrale indhold i modulet er koblingen mellem billedproduktion, billedreception og refleksion, billeder som en 
kommunikativ og vidensgenererende faktor samt tænkning i, med og gennem billeder. 
Formålet med modulet er, at den studerende udvikler kompetence til at undervise i, med og om billeder med særligt 
henblik på at udvikle erkendelse og viden. Der arbejdes praktisk med tematiserende og problematiserende processer i 
analoge og digitale billeder. Samspillet mellem praksis og teori er gennemgående. 
Modulets indhold og arbejdsform forholder sig refleksivt og didaktisk til undervisning i billedkunstfaget i skolen og i 
fagoverskridende sammenhænge. Modulet har dermed både en fagdidaktisk og almendidaktisk dimension. 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret viden og teori om 

• Visuel kultur og visuelle kompetencer  

• Fænomenologi, perception og æstetisk læring 

• Billeder, didaktik og kreativitet 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Kompetencemål 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning   
Den studerende udvikler tilgange og metoder til visuel undervisning med undersøgende, æstetiske og innovative 
arbejdsformer  
Den studerende får indblik i og erfaring med billeders bidrag til udvikling af erkendelse og viden til at rammesætte 
undervisning og læring    

      
Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Anvende og analysere billeder og visualiseringer i 
forskellige læringssammenhænge  

Billeders og visualiseringers betydning for erkendelse og 
viden    

identificere billeder og visualiseringers forskellige 
læringspotentialer samt planlægge, gennemføre, 
analysere og evaluere konkrete undervisnings- og 
læringsforløb 

visuel og æstetisk læring og strategier til at analysere 
didaktiske forløb   

gennemføre visuelle undersøgende og innovative 
processer såvel fagligt som tværfagligt    

visuelle undersøgende og eksperimenterende 
arbejdsmetoder  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdsti
mer, i alt 
275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner
) 

Undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. Studerende står for dele af 
undervisningen. Arbejde on location ifm. ekskursioner, øvelser og faglige undersøgelser.  
Fælles videndeling, vejledning og sparring og præsentation af studieprodukter  
 

Kategori 2 121 Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og 
individuelt. 
Studiebesøg og feltobservationer på udstillingssteder mm. 
Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
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Kategori 
 

Arbejdsti
mer, i alt 
275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 90 Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter - både individuelt 
og i studiegrupper.  
Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat.  
 

Kategori 4 15 Udveksling, sparring og feedback i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler.  
Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre uddannelsesinstitutioner 
og kulturinstitutioner.  
Evaluering af gruppens og eget arbejde. 
 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Nedenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 
 
I modulet udarbejdes 2 studieprodukter, som vurderes af responsgrupper og godkendes af underviseren. Der er 
mødepligt til alle fremlæggelser i modulet. Udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. 
 
1: Et visuelt, tematiserende fordybelsesarbejde med fokus på undersøgelse, visuel refleksion og vidensudvikling, 
sansemæssig perception og visuel kommunikation. Der arbejdes billedproduktivt både i proces og produkt. 
Procesudviklingen dokumenteres analogt og/eller digitalt.  
 
2: Et fagdidaktisk refleksionsnotat på 3-5 sider med et skitseret læringsdesign med vægt på billeders og 
visualiseringers potentialer til at udvikle erkendelse og viden, på æstetisk læring og relevant evalueringsform. Dertil 
udarbejdes en billedsamling til anvendelse i undervisningsforløbet på 6-8 billedeksempler. 
Som led i udviklingen af læringsdesignet afholder grupperne korte workshops for hinanden i undervisningen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt billedkunst som et af sine undervisningsfag. 
Studerende med andre undervisningsfag, som ønsker en visuel toning og kvalificering i forhold til faget, kan søge om 
optagelse på modulet. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Visual Literacy (73880F) (51SP) 

Module type, scope and language of instruction  
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ETCS point. Language of instruction: English. 

A short description of the module 
What does it take to acquire visual literacy? 
In this course, we will communicate with images in a social and societal context. 
Literacy is competencies with a social dimension. 
We will plan educational visual projects and try them out in class and – if possible – in the Danish Folkeskole. 

The scientific foundation of the module 
European Network for Visual Literacy (ENVIL) has just finished (2016) their investigation of Visual Literacy in 6 
different European countries with the thorough report: Common European Framework of Reference for Visual 
Literacy- prototype. We will compare parts of this work with the British Prof. Anne Bamfords Visual Litteracy White 
Paper and the Australian Jon Callows Principles for assessing Visual Literacy, based on the Learning to Read tradition. 
Is it possible to improve the Danish curriculum and other curricula with inspiration from the above-mentioned 
approaches? 

Competence areas and competence aims comprised in the module 
Visual Art, Visual Art Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with Danish 
Schools. 

Skills aims: The student can  Knowledge aims: The student has knowledge about 

The student visualize matters of didactical and 
environmental importance 

The student has knowledge about tools, technics and 
genres within the subject Visual Art 

The student can plan, teach and asses within a 
theoretical framework based on visual literacy 

The student knows about different international Visual 
Literacy concepts 

The student can analyze and produce a didactical 
environment with visual phenomenas and visual events, 
which can stimulate the reflections of pupils 

The student understands relations and powerstructures 
within a visual environment 

The student can use Visual Art into other subjects like 
mathematics, science or language 

The student knows the difference between Visual Art as 
subject and visual art as a methodology 

The student can plan, teach and asses within a 
theoretical framework of visual literacy in a school  

The student knows about planning, teaching and 
assesing within a theoretical framework of visual 
literacy in the realm of a school 

How to work during this module 

Category Work 
hours: 275 
hours in all 

Primary work forms 

Category 1 49 
(65 

lektioner) 

Discussions, theoretical work, practical work,  

Category 2 111 Preparation, practical projects, coaching 

Category 3 110 Planning, teaching and assesing at Campus Carlsberg and in a school 

Category 4 5 Visiting Art Exhibiitions and other visually interesting places 

How to pass the module 
A written assignment of 5 pages or similar amount of work in other formats. Individual work 
A documentation of a project, where the students plan, teach and asses within a theoretical framework of visual 
literacy in a school or at Campus Carlsberg. Group of three students 
The student will receive a mark based on the 7 scale or a scale based A-F 

This module qualifies for the following competence aims 
Visual Art, Visual Art Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with Danish 
Schools 
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Preconditions for taking this module  
Knowledge and interest about educational planning, image making, visualizing, and didactics. Knowledge is as 
important as interest, which means that the module can be relevant for students with different backgrounds. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Praktisk arbejde i biologiundervisningen (73876E) (24SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan 
også indgå materiale på andre sprog – især norsk, svensk og engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler praktisk og undersøgende arbejde i biologiundervisningen i skolen - fx elevaktiviteter i 
klasselokalet, faglokalet, laboratoriet eller i naturen. 
Det biologiske indhold i det praktiske arbejde perspektiveres i forhold til skolefagets kompetenceområder 
(undersøgelse, Modullering, perspektivering og kommunikation) og i forhold til betydningen på individ og 
samfundsplan. 
I modulet arbejdes med hvordan læreren kan forberede eleverne til prøver i skolefaget. 
Der arbejdes med den faglige dialog med elever herunder lærerens feedback til elever på baggrund af arbejdet med  
praktiske aktiviteter 
I modulet fokuseres der på:  
Elevaktiviteter, som de studerende planlægger og gennemfører på hold og om muligt i skolens undervisning – 
herunder undersøgelsesbaserede praktiske aktiviteter i undervisningen.  
Elevaktiviteterne bearbejdes i forhold til: 

• elevernes praktiske og undersøgende arbejde – hvad, hvordan og hvorfor? 

• brug af modeller, it og primært materiale i undervisningen 

• udviklingen af elevernes kommunikationskompetence 

• praktiske og undersøgende aktiviteter som del af undervisningsforløb og som forberedelse til prøver 

• målsætning og evaluering i forhold til praktisk og undersøgende arbejde 

• perspektivering i forhold til hverdag og samfund 

• feedback til elever i forbindelse med summative og formative evalueringer 
Der arbejdes med udvikling af biologifaget i et alment dannende perspektiv på baggrund af viden og færdigheder i det 
praktiske arbejde. 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som 
international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning med særligt fokus på elevers praktiske arbejde. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

• begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

differentieret undervisning i biologi  

• begrundet planlægge, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med naturvidenskabelige 

perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse  

• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med kernebegreber fra 

biologiens verden.  

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag, 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisningssituationer, der 
udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og 
formulere hypoteser samt designe, gennemføre og 
evaluere undersøgelser i biologi, 

 naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere 
modeller til forståelse af biologiske fænomener og 
sammenhænge, 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller, 

planlægge og gennemføre  biologiundervisning, der er 
afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige 
progression,  

 didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige 
progression i forhold til biologiske begreber og 
naturfaglige kompetencer, 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere biologiundervisning og 
fremme den enkelte elevs faglige udbytte   

formativ og summativ evaluering i biologiundervisning  

planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen, 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
biologiundervisningen, 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen,  

planlægge og gennemføre biologiundervisning med  
praktisk-eksperimentelt arbejde og andre 
undersøgelser, der udvikler elevers begreber 
vedrørende levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder og livsbetingelser,  

Evolution, herunder eksemplarisk udvalg af forskellige 
grupper af levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder og livsbetingelser,  

planlægge og gennemføre undervisning, der udvikler 
elevers begrebsapparat til forståelse af evolution, 
artsdannelse og adfærdsteori, levende organismers 
systematiske tilhørsforhold samt det 
videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien, 

evolution, herunder artsdannelse og adfærd, biologisk 
klassifikation og systematik samt indsigt i den historiske 
udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets 
oprindelse og udvikling, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør 
elever i stand til at undersøge samt beskrive 
karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske 
økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer,  

Økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske 
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem 
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser, 

planlægge og gennemføre biologundervisning som en 
vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk-
eksperimentelt arbejde, så elever kan tilegne sig viden 
om og indsigt i opbygning og omsætning af organisk 
stof, stofkredsløb og energistrømme samt anvende og 
udvikle naturfaglige modeller og 
repræsentationsformer, 

Økosystemer, herunder opbygning og omsætning af 
organisk stof, fødekæder og fødenet, væsentlige 
stofkredsløb og energistrømme i terrestriske og 
akvatiske økosystemer samt viden om, hvordan 
komplekse biologiske sammenhænge kan formidles 
gennem modeller og repræsentationsformer  

planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
henblik på elevernes forståelse af og forholden sig til 
grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø og 
bioteknologi 

Bioteknologi, herunder genetik og genteknologi,  DNA, 
RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt 
etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv 
og miljø 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør 
elever i stand til at forklare biologiske processer i 
produktionen og perspektivere dem i forhold til 
omverdenen, 

bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder 
biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til 
sundhed, miljø og naturforvaltning, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer 
elevers forståelse af sammenhænge mellem form og 
funktion hos levende organismer, herunder 
menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever 
i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og 
indsigt i forhold til egen og andres sundhed og 

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem 
form og funktion hos levende organismermed vægt på 
menneskets anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber og 

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, 
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig 
udvikling. 

anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale 
eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, 
dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt 
lokale/globale aktører. 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

49 (65 
lektioner) 

Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og 
parsamarbejde og fremlæggelser). 
Praktisk undersøgende arbejde i form af feltbiologisk arbejde i naturområder  
Ekskursioner til fx naturskoler, skoletjeneser m.m. 
Praktisk arbejde i form af øvelser i faglokalet/laboratoriet. 
Vejledning af enkeltstuderende og studerende i grupper. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 
 
 

111 Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter. 
Selvstændigt arbejde med studieprodukt 1 (60 arbejdstimer) 
Selvstændigt arbejde med feltbiologiske undersøgelser i studiegrupper. 
Selvstændigt arbejde med praktisk arbejde i laboratoriet. 
Selvstændigt arbejde med afprøvning af elevaktiviteter til skolen og respons 
på elevprodukter. 
Udarbejdelse og afprøvning af uv-forløb/praktisk arbejde i skoleklasser. 
Forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 
 
 

90 +25 Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige 
tekster, undervisningmaterialer til skolen m.m.). 
Egne  undersøgelser i naturen og laboratoriet, selvstændigt igangsat i fx 
studieprupper (fx indsamling og artsbestemmelse af dyr og planter, 
afprøvning af praktiske aktiviteter). 
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og elevaktiviteter. 
Arbejde med obligatorisk produkt. 
Individuel forberedelse til eksamen 

Kategori 4 
 

4 Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold 
og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer en skriftlig rapport på 8-10 normalsider (inkl. bilag), som fremlægges for holdet.  
Rapporten indeholder et begrundet undervisningsforløb i et selvvalgt emne til biologiundervisning i skolen. Forløbet 
skal bygges op omkring praktiske og undersøgende elevaktiviteter, som begrundes i forhold til læringsmål, evaluering, 
feedback til eleverne, indholdets betydning i forhold til hverdag og samfund og i forhold til fagets mål og 
kompetenceområder. De praktiske aktiviteter skal være afprøvet i praksis, og fagdidaktiske refleksioner over 
elevernes reaktioner og læring inddrages. 
Studieproduktet fremlægges for holdet. Ved fremlæggelsen gennemføres mindst et eksempel på praktisk arbejde (fra 
undervisningsforløbet) med holdet. 
Studieprodukt og fremlæggelse kan udarbejdes i grupper (max 3 studerende). 
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Studieproduktet og fremlæggelsen bedømmes bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt biologi som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Aldersspecialisering og differentiering i engelsk (73875B) (25SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul har fokus på aldersspecialisering og differentiering, og er en uddybning af væsentlige områder fra 
basismodulerne i undervisningsfaget engelsk. Modulet forudsætter derfor basisviden på linje med fagets tre 
basismoduler. Engelskfaget er obligatorisk for alle elever fra 1. til 9. klasse og skal tilrettelægges på forskellige måder i 
forhold til forskellige elevgrupper. Modulet arbejder med de tre kompetencetrin: indskoling (1.-4. klasse), mellemtrin 
(5.-7.klasse) og udskoling (8-9.klasse). Modulet skal styrke de studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning på alle trin, målrettet forskellige elevgrupper og med fokus på målstyret 
undervisning, differentiering, progression og evaluering, herunder nationale test og afsluttende prøver. Modulet giver 
desuden mulighed for fordybelse i et enkelt alderstrin.   
Modulet arbejder med spørgsmål som: Hvordan tilegner og udvikler elever de opstillede målkompetencer? Hvordan 
tilrettelægger læreren en undervisning, der giver mulighed for denne kompetenceudvikling på hvert kompetencetrin 
og for alle elever? Hvordan arbejder læreren med målstyret undervisning, evaluering og differentiering, som styrker 
den enkelte elevs mestring? Hvordan arbejder læreren selv og i samarbejde med kolleger med progressionen gennem 
hele forløbet? 

Modulets vidensgrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om de berørte områder. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisningen 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet gennemføre og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen 
praksis og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge undervisning i kommunikativ 
kompetence og sproglige strukturer 

kommunikativ kompetence 

planlægge og gennemføre undervisning med fokus 
på kommunikationsprocesser og –strategier 

kommunikationsprocesser, herunder receptive og 
produktive processer og strategier, diskurs- og 
kommunikationsstrategier 

anvise differentierede læringsstrategier for elever 
med forskellige læringsforudsætninger 

læringsstrategier  

inddrage elevinterne og –eksterne faktorer af 
betydning for sprogtilegnelsesprocessen 

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx 
motivation, forholdet mellem modersmåls-, 
andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse, 
målsætning og evaluering, lærerens rolle 

anvende relevante tekster, medier og it i 
engelskundervisningen 

tekstkompetence, herunder it og medier 

planlægge og gennemføre processer til støtte for 
elevers udvikling af interkulturel kompetence 

Interkulturel kompetence 

begrunde principper i egen og andres undervisning i 
forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i 
et inklusionsperspektiv 

fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af 
engelskundervisning 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde undervisningens enkeltelementer med 
henblik på optimering af læreprocesserne for såvel 
grupper af elever som den enkelte elev 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og 
vejledninger nationalt og internationalt, herunder 
læremidler, digitale ressourcer, mål- og 
evalueringsformer 

planlægge og gennemføre undervisning og 
projekter, der styrker elevernes 
mestringsforventninger, handlekraft og 
foretagsomhed 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i 
undervisning 

udvikle egen undervisning innovativt i samklang 
med det omgivende samfunds stadigt ændrede 
behov på basis af den relevante forskningsbaserede 
viden 

teori og analysemetoder med relevans for 
beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som 
fremmedsprog 

 

Arbejdsformer i modulet  

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, 
feedback og evaluering. 

Kategori 2 117 
 

Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter 
75 arbejdstimer til udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, 
selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to obligatoriske studieprodukter.  
 

Studieprodukt 1: En lærerstillet opgave, som viser overblik over de tre kompetenceniveauer. Omfang 3-4 normal sider 

samt mundtlig fremlæggelse. Opgaven udarbejdes i en studiegruppe med max fire deltagere. Opgaven kan eventuelt 

opdeles i mindre delopgaver. 

 

Studieprodukt 2: Et projekt, der involverer begrundet udvikling af praksis ud fra en selvvalgt problemstilling inden for 

et af de tre kompetencetrin. Den studerende afleverer to produkter: (a) En projektrapport på 5 sider og (b) et 

mundtlig fremlæggelse af rapporten, understøttet af forskellige former af IT og media.  

Projektet fremlægges på holdet og kan udarbejdes individuelt eller med én medstuderende. 

 

Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt undervisningsfaget engelsk som et af sine undervisningsfag, og det anbefales, at den 
studerende har gennemført de tre basismoduler i faget. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Windows on the World (73878D) (26SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Har du lyst til at arbejde i felten? Til at undersøge, hvordan skoler laver internationalt samarbejde?  Til at lære et 
engelsksproget område særligt godt at kende gennem en studierejse? Vil du gerne have nogle værktøjer til at få børn 
til at tænke internationalt? Så er dette modul lavet til dig. 
Formålet med modulet er, at du får mulighed for at fordybe dig i området kultur og samfund med særligt fokus på 
feltarbejde i Danmark og et eller flere engelsksprogede områder. Modulet har fokus på, hvordan kultur og sprog 
finder sted i praksis, og det undersøger vi gennem feltstudier. Kernen i modulet er besøg på en dansk skole samt en 
studierejse til et engelsksproget område. Vi undersøger, hvad studierejser og kontakter til udlandet kan gøre for både 
elevers og læreres bevidsthed om kultur og interkulturel kompetence. Vi arbejder med en etnografisk tilgang til 
steder, tekster og sprog, som omfatter fx observationer, indsamling af materialer og interviews med fokus på 
diversitet. Arbejdet giver mulighed for dybere forståelse af såvel område som metoder til etnografisk arbejde i et 
sprogfag. 

Modulet bygger på teorier og tekster fra især engelsk basismodul 3, og supplerer med yderligere teori om steder, 
tekster og sprog, og sammenhængen mellem dem samt om interkulturel kompetence. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om kommunikation, sprog og sprogundervisning, tekster, 
kultur og kulturmøder, sprogundervisning og engelskfaget i folkeskolen, herunder nationale og internationale 
bestemmelser og vejledninger om faget.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Særlig fokus på kompetenceområde 3: interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk med inddragelse af 
udvalgte videns- og færdighedsmål fra kompetenceområder 1 og 4. 

Kompetencemål, som indgår i modulet:  
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med 
anvendelse af forskelligartede teksterformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige 
arbejde i indskoling, mellemtrin og udskoling.  
  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning med eksempler 
på forskelligeartede kulturelle praksisser og kulturmøder, 

kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk kompetence 
og samspillet mellem sprog, kultur og identitet, 

begrunde indhold omkring sprog, kultur og 
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning, 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 
engelsktalende verden samt forhold af relevans for 
globalisering, 

indlede og understøtte processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter 
samt rette opmærksomhed på sproglige variationer og 
vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige 
situationer, 

Interkulturel kompetence, 

planlægge og gennemføre internationalt samarbejde og 
interkulturelle projekter i undervisningen, 

Internationalt samarbejde, herunder digitale muligheder, 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug, herunder deltagelse i den internationale 
fagdidaktiske debat, 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse, 

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper og metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse og 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge  og gennemføre enkeltfaglig såvel som 
tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene 
dannelse. 

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med 
andre fag.  

  

Modulets relation til praksis 
Modulet er centreret omkring praksis gennem fokus på feltstudier i Danmark og på en studierejse. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, øvelser i etnografiske 
feltstudier og indsamling af empiri, workshops, vejledning, feedback og 
evaluering. En del af denne kategori lægges i udlandet i forbindelse med 
studierejsen. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri i forbindelse med feltstudierne. Desuden 
udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 
færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 
selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 
træning samt anvendelse af modulets indhold til produktion af synopser til 
kompetencemålsprøven. 

Kategori 4 5  

Betingelser for godkendelse af modulet 

Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere følgende obligatoriske 
studieprodukter på engelsk: 
• Aktiv deltagelse i workshops og skolebesøg i Danmark. Dette præciseres i studieplanen. 

 

• En rapport på 10-12 normalsider plus bilag, indeholdende:  
- Etnografiske undersøgelser af steder, tekster og sprog, hvor empiri er indsamlet på rejsestedet. Undersøgelserne 

skal rapporteres gennem beskrivelse og dokumentation samt analyse og fortolkning med brug af videnskabelig 
arbejdsmetode. 

- Et didaktisk begrundet forslag til arbejdet med kultur og samfund i folkeskolen på et udvalgt klassetrin 
 

• Organisering af og aktiv deltagelse i en konference/åben workshop, hvor der deles viden om den internationale 
dimension i engelskundervisningen.  

 
Tidspunkter for gennemførelse og aflevering af studieprodukter fremgår af modulplanen. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier: de skal honorere krav til indhold og form, 
afleveres i forhold til tidsfrister i modulplanen og honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin eller undervisningsfaget engelsk 
4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt undervisningsfaget engelsk som et af sine undervisningsfag, og det anbefales, at den 
studerende har gennemført de tre basismoduler i faget. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Digital Literacy for TEFL (73882A) (54SP) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 

professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 . Beskrivelse af kompetencemålsprøven for 

undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 14 og 15 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Vil du gerne anvende mere IT i engelskundervisningen? Kunne du tænke dig at vide mere om hvad, hvorfor og 
hvordan man arbejder med IT og fremmedsprog? Så er dette modul lavet til dig. 
Formålet med modulet er, at du får mulighed for at fordybe dig i området IT og digital literacy på baggrund af, hvad 
der kan forventes af en engelsklærer i det 21. århundrede. 
Vi arbejder med hvad i form af konkrete eksempler på forskellige typer af digitale teknologier og med hvorfor i form af 
teorier om digital literacy, mobile learning samt dannelse og kompetencer i fremtidens skole. Vi arbejder med hvordan 
i form af forskellige didaktiseringer af teknologier samt udvikling af innovative undervisningsforløb med brug af disse 
teknologier og eksperimenterende undervisningsformer, som udfordrer, at grænserne for elevernes læring udgøres af 
det fysiske klasserum.  

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om IT undervisning og læring, digital literacy, 21. 

århundredes kompetencer samt engelskfaget i skolen, herunder nationale og internationale bestemmelser og 

vejledninger om faget.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Bred inddragelse af alle kompetenceområder med særlig fokus på IT.  

Kompetencemål, som indgår i modulet:  
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret 

engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede digitale tekstformer på basis af egen praksis og aktuel 

forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik.    

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug 

med særlig fokus på digital kommunikation det engelske sprogs opbygning og anvendelse 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 

undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige 

strukturer med særlig fokus på digital literacy 

Kommunikativ kompetence og digital literacy 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med 

forskellige læringsforudsætninger gennem brug af 

digitale læremidler 

læringsstrategier, digitale læremidler 

anvende digitale teknologier og interaktive medier til 

understøttelse af elevers og egne receptive og produktive 

læreprocesser 

It og læreprocesser 

anvende relevante og differentierede tekster, medier og 

it i undervisning 

tekstkompetence, herunder it og medier 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrunde undervisningens enkeltelementer med henblik 

på optimering af læreprocesser for såvel grupper af 

elever som den enkelte elev 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 

nationalt og internationalt, herunder specielt digitale 

ressourcer 

planlægge og gennemføre undervisning og projekter, der 

styrker elevernes mestringsforventninger, handlekraft og 

foretagsomhed  

kreativitet, innovation og entreprenørskab i undervisning, 

herunder 21. århundredes kompetencer 

planlægge  og gennemføre enkeltfaglig såvel som 

tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene 

dannelse 

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med 

andre fag.  

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som 

internationalt med fokus på digitale kilder 

nationalt og international forskning inden for 

fremmedsprogspædagogik og – didaktik, herunder især 

omkring digital literacy 

Modulets relation til praksis 
Mulighed for undersøgelse og udvikling af digital literacy i praksis. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer 

275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 

(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 

gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, brug af digitale 

ressourcer, workshops, vejledning, feedback og evaluering.  

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 

undersøgelse og udvikling af digital literacy i praksis. Desuden 

udarbejdelse af obligatorisk studieprodukter.  

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og 

færdigheder i relation til modulets indhold, herunder fordybelse i 

selvvalgte områder, selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig 

træning samt anvendelse af modulets indhold til produktion af synopser til 

kompetencemålsprøven. 

Kategori 4 5  

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere følgende obligatoriske 
studieprodukter på engelsk: 
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• Et katalog med beskrivelse og vurdering af udvalgte digitale ressourcer til engelskundervisning på et givent 
alderstrin, der kan indgå i en samlet oversigt for hele holdet. Omfang 5-6 sider. 
 

• Et selvvalgt projekt baseret på en problemformulering og med anvendelse af videnskabelig arbejdsmetode: 
- En undersøgelse af og forslag til konkret praksis med henblik på udvikling af digital literacy. Projektrapporten 

skal indeholde såvel praksis som teoretiske overvejelser og begrundelser. Omfang 10 sider plus bilag. 
- Mundtlig fremlæggelse af projektet med brug af digitale ressourcer. Hver studerende er desuden forpligtet 

på at give feedback til medstuderendes projekter.   
 

Tidspunkter for gennemførelse og aflevering af studieprodukter fremgår af modulplanen. 

Studieprodukterne bedømmes samlet med en kvalitativ bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 

Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin eller undervisningsfaget engelsk 

4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfaget engelsk. 
Den studerende har påbegyndt engelsk som et af sine undervisningsfag. Det anbefales, at mindst et og gerne flere 
basismoduler i engelsk er gennemført. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Franskfaget og flersprogethedsdidaktik – Franskfaget i et 
inklusionsperspektiv (73878E) (27SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er fransk og dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder, sproglige og didaktiske kompetencer til 
planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsfaget fransk i et flersprogethedsperspektiv i grundskoleregi 
fra 5.-10. klassetrin. 
Modulet sætter fokus på franskfaget som et sprog- og kulturfag i et inklusionsperspektiv i grundskolen – i et 
samarbejde med de øvrige fag i skolens hverdagsliv. 
Der arbejdes med områder som: 

- Flersprogethed som didaktisk element i et frankofont perspektiv 

- International forskning indenfor komparativ fremmedsprogspædagogik i flersprogethed og inklusion 

- Viden om og færdigheder i udvikling og anvendelse af multimodale medier i en kommunikativ og flersproget 

sammenhæng 

Der arbejdes specifikt med sprog- og kulturrelaterede temaer. Den studerende får mulighed for indblik i og viden om 
menneskers liv, færden, meninger og livsmuligheder i den frankofone del af verden. Denne viden omsættes til 
didaktisk refleksions- og handlekompetence i et komparativt perspektiv i relation til  franskelevers forskellige sproglige 
og kulturelle livserfaringer. De centrale indholdskategorier omsættes til undervisningsforløb i et sprogligt og kulturelt 
inklusionsperspektiv. 

Modulets videngrundlag 
National og international forskning i fremmedsprogspædagogik i et flersprogethedsperspektiv, herunder 
kulturpædagogik og kulturdidaktik i et komparativt aspekt samt metoder og refleksioner i relation til elevers læring af 
fransk som 2. eller 3. fremmedsprog i folkeskolen. 
Flersprogethed og inklusion som didaktisk studiefelt og omdrejningspunkt for udvikling af undervisningsforløb på 
baggrund af såvel almen- som fagdidaktisk forskningsbaseret og –informeret viden. 

Relevant international forsknings-, viden- og praksisbaseret materiale indgår i undervisningen sammen med 
frankofone tidsskrifter, multimodale medier og it. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret  undervisning i tekst, kultur, samfund 

og identitet i relation til fransk sprog i et flersprogetheds- og inklusionsperspektiv 

• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre 

ressourcepersoner i grundskolen for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere relationer mellem sprog, kultur og 
samfundsforhold til udvikling af kritisk kulturel 
bevidsthed 

sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 

fransktalende verden 

anvende varierede undervisnings-og læringsformer 
gennem anvendelse af data fra evalueringer 
 

skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale retningslinjer 

og praktisk tilrettelæggelse af franskundervisning 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende læremidler og medier i forhold til elevers 
forudsætninger og de givne rammebetingelser 

læremidler og medier og deres anvendelse til 

franskundervisningen 

udvikle egen undervisning i et samarbejde med andre 
relevante aktører i ind- og udland, elever, forældre, 
ledelser og kommune  
 

læringspotentiale og læreprocesser, indhold og 
organisations- og arbejdsformer  
 

anvende forskningsresultater som grundlag for egen 
undervisning og deltagelse i den faglige debat 

national og international forskning indenfor 

fremmedsprogspædagogik 

 

Modulets relation til praksis 
Undervisningspraksis inddrages i form af fx lærerproducerede undervisningsforløb i en sprogfagskontekst – herunder 
en frankofon, gæstelærerbesøg, skolebesøg og –samarbejde samt produktion og analyser af egne eller andres 
mundtlige og skriftlige produkter til undervisning i skolens hverdagsrum. 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start på modulet introduceres den studerende til en portfolio/logbog som ’den røde tråd’ i den studerendes 
læreprocesser og dokumentation herfor, bl.a. i form af studieprodukter. 

Kategori 
 

Arbejds-
timer 
275 
arbejds-
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1        49 
(65 
lektioner) 

Fælles undervisning i form af holdundervisning og forelæsninger ved underviser 

Kategori 2 121 Mundtlige fremlæggelser ved studerende samt diskussioner på baggrund af individuelle 
oplæg ved studerende eller oplæg ved studiegrupper 

Kategori 3 100 Planlægning af undervisningsforløb i fransk for elever i grundskolen 

Kategori 4 5 Individuel skriftlighed i form af 2 studieemner à 1 ns, derudover gruppearbejde, 
forberedelse og selvstændige studier i studiegrupper og på individuelt plan 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skriver individuelt eller i grupper af to et obligatorisk afsluttende studieprodukt. Emne vælges efter 
vejledning fra underviser. Studieproduktet skal indeholde en godkendt problemstilling og skrives  på fransk. 
Studieproduktets længde er på 3-5 ns. 
Studieproduktet bedømmes med karakter. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt fransk som et af sine undervisningsfag 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Udforskning af rummet (fysik/kemi) (73878F) (28SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der vil muligvis 
forekomme en række tekster på engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet tager udgangspunkt i rumbaseret forskning og formidlingen heraf - herunder teknologien, fysikken og kemien 
bag opsendelse af rumraketter.  
Vi undersøger hvilke grundlæggende kræfter, der påvirker en raket på vej ud i rummet og i bane om Jorden, og vi 
forsøger at fremstille forskellige former for raketbrændstof og raketter. 
Vi skal også beskæftige os med nogle aktuelle rummissioner og analysere data herfra bl.a. om grundlæggende forhold 
i solsystemet. 
Der arbejdes tematisk inden for modulets emneområde. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget fysik/kemi 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lave modeller af rumraketter i forskellige materialer konstruktion af rumraketter 

fremstille forskellige typer af raketbrændstof forskellige typer raketbrændstof 

redegøre for hvordan en rumrakets bevægelse kan 
beskrives på baggrund af Newtons love 

Newtons love 

beskrive ellipsebaner og cirkelbevægelser matematisk planetbaner og kredsløb 

redegøre for enkelte satellitters 
missioner/måleprogrammer  

satellitter og rumsonder 

kende til forhold i Jordens atmosfære, der har betydning 
for livet på Jorden og som påvirkes af rummet 

atmosfære fysik og -kemi 

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning 

nyere forskning inden for naturvidenskab 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
med varieret og differentieret brug af mundtlige og 
skriftlige arbejdsformer 

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige 
genrer i naturfagene og formidling gennem digitale 
medier 

 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori  1 
 
 

49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning (herunder oplæg fra underviser, studenteroplæg, 
gruppebaseret eller individuelt arbejde med opgaver). 
Praktisk/eksperimentelt arbejde i laboratoriet. 
Vejledning i forbindelse med studieproduktet. 
Ekskursion og eller virksomhedsbesøg. 

Kategori  2 
 
 

121 Forberedelse til undervisningen (læsning af faglige tekster her under 
undervisningsmaterialer fra skolen, litteratursøgning, opgaveløsning, 
præsentationer m.m.). 
Gruppebaseret eller individuelt arbejde med studieproduktet og andre 
opgaver. 
Studieprodukt 35 timer. 
Afprøvning af modeller/repræsentationer/animationer og praktiske 
elevaktiviteter til brug i undervisning i skolen. 
Evt. praksissamarbejde. 
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Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori  3 
 
 

80 Egne  undersøgelser om praksis i skolen, selvstændigt igangsat i f.eks. 
studieprupper (om brug af undervisningsmaterialer, anvendte arbejdsformer, 
afprøvning af praktisk/eksperimentelt arbejde m.m.). 
Eget (undersøgende) arbejde i laboratoriet. 
Litteraturstudier samt arbejde med relevant materiale fra nettet. 
Ekskursion(-er) planlagt og afviklet på studerendes eget initiativ. 

Kategori  4 
 

30 Præsentationer af natur- og undervisningsfaglige interesseområder inden for 
modulets indhold for hold og underviser. 
Evt. «åbent laboratorium» i eller uden for skemalagt undervisning hvor 
underviser er til stede og vejleder i forbindelse med studerendes eget 
praktisk/eksperimentelle laboratoriearbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder et studieprodukt på 7-10 normalsider, der indeholder relevant natur- og 
undervisningsfagligt stof, herunder praktisk/eksperimentelt arbejde, skitse til et undervisningsforløb og didaktiske 
overvejelser. 
Specifikke produktkrav gældende for det pågældende hold beskrives i bilag til modulplanen. 
I tilfælde af en gruppeopgave må gruppen max. bestå af 3 personer.  
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukt evt. med tilhørende fremlæggelse bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt fysik/kemi som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Geografi i uderummet med fokus på IT-inddragelse (73877A) (29SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet videreudvikler geografis fokus på arbejdet med ekskursioner, undervisning og læring i uderummet og 
anvendelsen af IT – såvel hardware som software. 
I modulet vil der være en særlig fokusering på de digitale platforme, apps og software, som kan medvirke til gøre 
uderummet som læringsrum yderligere attraktivt i relation til undervisningen i såvel geografi som i andre 
undervisningsfag i folkeskolen. 
En stor del af undervisningen og de studerendes eget arbejde vil finde sted uden for geografilokalet og ved anvendelse 
af forskellige former af IT. 
Kodeord: ekskursioner, autentiske læringsmiljøer, digitale ”redskaber” og egenproduktion af undervisningsmateriale. 

Modulets vidensgrundlag 
Udviklings-og forskningsresultater omhandlende uderummets og det fysiske læringsrums betydning for 
undervisningens indhold. 
De studerendes erfaring fra intromodul, praktik og PL2. 
Vidensgrundlaget danner bl.a. baggrund for de studerendes overvejelser i forhold til at udnytte uderummets 
potentialer – via ekskursionsdidaktik og viden om praktisk arbejde - for læring.  
Derudover forventes det, at de studerende bruger vidensgrundlaget som et planlægnings- og analyseredskab til 
udvikling og evaluering af egen praksis. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget geografi 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning i geografi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver 
og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre 
fag 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og 
kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden 

 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, som inddrager tværfaglige 
perspektiver på menneskets udnyttelse af 
naturgrundlaget og 

menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, der udfordrer elevernes 
holdninger og gør dem i stand til at forstå og 
argumentere for forhold vedrørende bæredygtig 
udvikling, bl.a. ved at inddrage aktuelle miljøspørgsmål 
og cases. 

bæredygtig udvikling i et globalt, regional og lokalt 
perspektiv samt samspillet mellem økologi, økonomi og 
sociale forhold. 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
geografiundervisning, der er afpasset den enkelte elevs 
faglige og udviklingsmæssige progression, 

geografifaglige kompetencer, herunder modellerings-, 
undersøgelses-, repræsentations- og 
perspektiveringskompetence samt elevers faglige og 
udviklingsmæssige progression, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskellige undervisningsressourcer, 

geografifaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede 
læremidler, science centre, uderum, 
erhvervsvirksomheder, museer og it, 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige 
arbejdsformer 

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i 
geografi- og naturfagene og formidling gennem digitale 
medier, 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
geografiundervisningen, 

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, der udvikler elevernes 
handlekompetence i forhold til menneskets samspil med 
natur og teknologi, 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning vedrørende faglige diskussioner af 
politiske og økonomiske interessekonflikter og 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger og 

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige 
mønstre ved hjælp af forskellige korttyper, 

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper 
som GIS-kort, satellitbilleder og GPS, 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner

) 

Forelæsninger, oplæg og holdundervisning, gruppevejledning 

Kategori 2 121 Designe og producere digitale læringsplatforme herunder 75 arbejdstimer til arbejdet 
med studieprodukterne. 

Kategori 3 100 Selvstændig forberedelse, litteraturlæsning m.m. 

Kategori 4 5 Gensidig undervisning initieret af de studerende selv 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to studieprodukter, som laves i grupper på 2-4 studerende:  
Studieprodukt 1 er et konkret ekskursionsforløb eller et uderumsforløb for de medstuderende på holdet. I forløbet 
skal der indgå konkret digitalt materiale til forberedelse til ekskursionen, et arbejdsforløb i felten og en 
evalueringsramme for ekskursionen. Der skal som en del af studieprodukt 1 afleveres et 2-3 siders paper 
indeholdende begrundelser for valg af lokalitet – herunder dets styrker og udfordringer og didaktiske overvejelser 
omkring forløbet. Halvdelen af de 75 arbejdstimer til arbejde med studieprodukterne skal benyttes på dette 
studieprodukt. 
Studieprodukt 2 er et undervisningsforløb beregnet til et geografiforløb i uderummet i folkeskolen. Produktet skal 
indeholde et ”konkret” multimodalt digitalt undervisningsmateriale og skal præsenteres for resten af holdet. Der skal 
som en del af studieprodukt afleveres et 2-3 siders paper indeholdende didaktiske overvejelser over valg af platform 
og kobling til det faglige omdrejningspunkt for forløbet og didaktiske overvejelser omkring evaluering af forløbet. 
Halvdelen af de 75 arbejdstimer til arbejde med studieprodukterne skal benyttes på dette studieprodukt. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 
 
Studieprodukterne bedømmes samlet med en kvalitativ bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget geografi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt geografi som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Religion i felten – et rejsemodul (73876A) (30SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul i Kristendomskundskab/Religion, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget 
er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS  

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig kompetencer i at planlægge og gennemføre studieture og 
gennem religionshistorisk og antropologisk metode arbejder med fokus på, hvordan mennesker i fortid og nutid 
praktiserer religion, og hvordan dette materialiserer sig i forskellige kulturelle former. Religionsdidaktisk vil der være 
særligt fokus på formidling af fagligt relevante emner og temaer i forbindelse med afvikling af selve studieturen og 
udeskoledidaktikkens muligheder og begrænsninger i den sammenhæng. 
Modulet kombinerer religionsvidenskabelige og antropologiske metoder med henblik på forberedelse, gennemførelse 
og efterbearbejdning af en studietur. Herudover arbejdes der med metoder til beskrivelse og analyse af, hvordan 
religion kommer til udtryk i kunst, arkitektur, landskab og byrum. 
Der vil blive arbejdet med udvalgte religioner historisk og aktuelt, i lokalt, internationalt og globalt perspektiv, 
afhængigt af studieturens destination. Der arbejdes med fokusområder som religion, kultur, samfund og politik, 
majoritet og minoritet, erindringskultur og historiebrug, kulturel identitet, forforståelse/fortolkning og 
mentalitetshistorie. 
 
Den studerende betaler selv alle udgifter til studieturen.  

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på: 
- Aktuel forskningsbaseret baggrundslitteratur til de for studieturen relevante religioner og oversigtslitteratur om 

det valgte geografiske område. 
- Religionsvidenskabelige, religionssociologiske og antropologiske metoder. 
- Udvalgte didaktiske tilgange som f.eks. komparativ, antropologisk, narrativ og symboldidaktisk. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik 
Kompetenceområde 2: Emnet kristendom 
Kompetenceområde 3: Emnet islam og andre religioner 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 
- begrundet gennemføre undervisning i religioner samt religiøs innovation i nutid og fortid, lokalt og globalt.  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med 
religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb 

skolens læreplan, religionsdidaktik og tværfaglig 
undervisning 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan 
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion 
kan være, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere brug og betydning af myter, forestillinger, 
ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, 
påklædning, arkitektur og musik, fra andre religioner 
samt deres placering og betydning i verden i dag, 

andre religioner, herunder religioner i Danmark, 

vurdere religion og livsanskuelsers forskellige 
betydninger afhængig af kulturel og historisk kontekst, 

religion og livsanskuelser som dynamiske kulturelle 
udtryk, 

og beskrive, hvordan mennesker med forskellige 
religioner forholder sig til udfordringer i nutiden. 

og religioner i mødet med andre religioner og 
tilværelsesopfattelser. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner
) 

Undervisningen rammesat af underviser vil bestå af en studietur med religionsfagligt 
indhold og kan herudover bestå af holdundervisning, ekskursioner, vejledning, samt 
fremlæggelser ved de studerende, hvilket f.eks. vil være didaktiske øvelser i forbindelse 
med feltarbejde og en digital præsentation af et feltarbejde.  

Kategori 2 121 Den studerende forventes at forberede sig til undervisning ved at læse den anviste 
litteratur og udføre andre opgaver, som angives i modulplanen. Den studerende skal 
desuden deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af en studietur. Herudover 
skal den studerende deltage regelmæssigt og aktivt i studiegruppearbejde, der kan 
anvendes til at diskutere den læste baggrundslitteratur, udarbejde handouts, 
arbejdsspørgsmål og produkter til portfolio, forberede mundtlige oplæg eller didaktiske 
øvelser samt gensidig respons mellem studiegrupper.  

Kategori 3 100 Den studerende forventes på eget initiativ at læse baggrundslitteratur til udvalgte 
religioner og til antropologisk metode og på anden måde opsøge viden, som den 
studerende vurderer som nødvendig for at kunne leve op til modulets kompetencemål. 

Kategori 4 5 Den studerende kan fx på studieturen tage initiativ til studier, hvor underviseren deltager.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet forudsætter fremmøde til 80 % af undervisningen samt aflevering og godkendelse af et 
projektarbejde, som indeholder følgende elementer: 

- A. I studiegrupper (2-4 studerende) udarbejdes en plan for dele af studierejsen, hvor der indgår 
religionsfaglige perspektiver på de valgte destinationer og lokaliteter. Planen skal også demonstrere praktiske 
færdighed i at planlægge studietur såsom organisering af transport og logi. Planen afleveres skriftligt og 
præsenteres for holdet. 

- B. I relation til en eller flere af de valgte destinationer og lokaliteter (A) udarbejder studiegruppen en opgave 
med en analyse af en relevant religionsfaglig problemstilling. Analysen skal inddrage religionsfaglige begreber 
og teorier samt refleksion over fagdidaktiske muligheder og begrænsninger i forhold til undervisning i den 
valgte problemstilling i kristendomskundskabsfaget i skolen. Omfanget er 7-10 normalsider. 

- C. Inden afrejse afvikler studiegruppen ½ times undervisning med baggrund i den behandlende 
problemstilling (B), der kan give en historisk og religionsfaglig baggrund for de tilknyttede destinationer og 
lokaliteter (A) 

- D. I studiegrupper planlægges og gennemføres en undervisningsaktivitet for holdet i forbindelse med 
studierejsen, der med inddragelse af de valgte destinationer og lokaliteter bidrager til udvikling af 
religionsfaglighed og religionsdidaktik. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget Kristendomskundskab/Religion 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt kristendomskundskab/religion som et af sine undervisningsfag 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 329 af 608 

Monofagligt specialiseringsmodul: Studierejse og et globalt interkulturelt perspektiv i historieundervisningen 
(73875E) (31SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med historieundervisning i alternative læringsmiljøer og med alternative læremidler i et globalt 
og interkulturelt perspektiv. 
Det er globalhistorie, der er modulets faghistoriske felt, hvilket bl.a. vil sige, at der arbejdes med emner, der række ud 
over nationalstaten og andre geografisk afgrænsede felter. 
Med afsæt i en studierejse til udlandet arbejdes der med at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb i 
historie, hvor undervisningen foregår uden for klasserummet og med henblik på at fremme interkulturelle 
kompetencer. Studierejsen planlægges og gennemføres i samarbejde med de studerende på holdet og så vidt muligt i 
samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Det er obligatorisk at deltage i studierejsen til udlandet, og der skal i 
den forbindelse påregnes en egenbetaling på 4-5000 kr. 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: 

- Hvordan fremmer man elevers interkulturelle kompetencer i historieundervisningen? 
- Hvordan arbejder man som historielærer med en global dimension i historieundervisningen? 
- Hvordan inddrager man det omgivende samfund som læringsrum i historieundervisningen? 
- Og hvordan udvikler man som kommende lærer sine egne interkulturelle kompetencer? 

De studerende udvikler egne læremidler og egne undervisningsmetoder, der sigter på at udvikle elevers interkulturelle 
kompetencer og deres forståelse af historiske sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale og internationale 
niveauer af centrale globale problemstillinger. 

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r)/tema(er)  
- Fagdidaktisk teori om børn og unges interkulturelle dannelse 
- Forskningsbaseret viden om ”Global Education ” med særlig vægt på historiefaget. 
- Teorier om og empiriske undersøgelser af brug af alternative læringsmiljøer/-rum, herunder også brug af 

alternative læringsmiljøer/-rum i andre fag end historie 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  

- begrundet planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og 
identitetsskabende betydning 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt 
formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, 
livsverden og samtid 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 
elevernes varierede læringsforudsætninger 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge gennemføre og evaluere en 
undervisning i faget, der udvikler elevernes 
handlekompetence til at møde fremtidige 
muligheder og udfordringer, 

problemorienteret historieundervisning, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et 
samspil mellem historiefaglige indholdsområder 
og elevers forskellige læringsforudsætninger 

didaktiske metoder til undervisnings-
differentiering i historiefaget 

anvende forskellige former for læremidler i 
historieundervisningen, 

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede 
læremidler, 

anvende varierede former for historieformidling i 
historieundervisningen, 

forskellige former for mediering af historie i et 
historiebrugsperspektiv, 

inddrage eksempler og perspektiver på 
historiekulturer, erindringspolitik og historiebrug 
fra fortid og nutid i historieundervisningen, 

historiekultur og historiebrug i forskellige former 
for erindringsfællesskaber, 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige 
identitetsbærende erindringsfællesskaber i 
historieundervisningen, 

samspil mellem historie, identitet og kulturer, 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra europæisk og verdens historie med 
henblik på historieundervisning i nationale og 
lokale styredokumenter, 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og 
emner fra europæisk og verdens historie med 
relevans for historieundervisningen i folkeskolen, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med perspektivskifte i synet 
på begivenheder, sammenhænge og 
udviklingsforløb, 

lokale, nationale, globale sammenhænge og 
perspektiver på historie, 

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge 
politiske, økonomiske, sociale, kulturelle og 
mentalitetshistoriske perspektiver, 

historievidenskabelige perspektiver, 

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske 
begivenheder og forløb og 

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, 
etnicitet og religiøsitet og 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller 
studerende, plenumdiskussioner, gruppeøvelser, fremlæggelser med 
respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø 
og læring.  
For dette specialiseringsmodul gælder særligt, at en væsentligt del af 
undervisningen vil blive afviklet i forbindelse med ekskursioner. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede 
opgaver, og tekstlæsning, projektarbejde og udarbejdelse af 
studieprodukter. Planlægning af ekskursioner og studierejse. 
Forberedelse af Betingelser for godkendelse af modulet. 
Studieprodukt 1: 20 timer 
Studieprodukt 2: 20 timer 
Studieprodukt 3: 25 timer 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og 
tekstlæsning, samt evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 5 Selvstændig udforskning af lokal historie og lokale historiske 
monumenter, bygninger, museer, oplevelsescentre og events. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Desuden skal projektarbejde med følgende elementer afleveres og godkendes efter objektive kriterier: 

- Mundtlig fremlæggelse i grupper (2-4 studerende) af en plan for en studierejse, hvor undervisning i 
alternative læringsmiljøer er rettet mod at udvikle interkulturelle kompetencer og styrke forståelsen af 
globale historiske sammenhænge. Planen afleveres skriftligt. 
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- Gruppevis (2-4 studerende) gennemførelse af undervisningsaktivitet i forbindelse med studierejsen inden for 
undervisning, der sigter mod at udvikle interkulturelle kompetencer. Undervisningsmateriale afleveres 
skriftligt. 

- Skriftlig projektrapport udarbejdet enten individuelt eller i grupper, hvor de studerende demonstrerer 
teoretisk og praktisk indsigt i en undervisning, der foregår i alternative læringsmiljøer/-rum og med henblik 
på at fremme globale interkulturelle kompetencer. (1 studerende: 5 normalsider; 2 studerende: 8 
normalsider; 3-4 studerende: 10 normalsider). Der gives respons på projektrapporten i form af karakter.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt historie som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Faghistorisk fordybelse og projektorienteret historieundervisning med 
fokus på den sproglige dimension (73881F) (55SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med fordybelse i fagets substans: fortiden. Der arbejdes undersøgende ud fra selvvalgte 
historiske problemstillinger og kilder i en projektorienteret form, og undersøgelserne præsenteres igennem en eller 
flere kulturteknikker. Vi fordyber os i historiefaglige emner fra før og efter 1750 og fra såvel Danmarks som Verdens 
historie. 
Med afsæt i egne projektarbejder udvikler den studerende sine kompetencer til at planlægge, gennemføre og 
evaluere undervisningsforløb i historie, der er problem- og projektorienteret, hvor eleverne indgår i en 
historieskabene proces, og hvor der fokuseres på den sproglige dimension af faget. 
Der arbejdes med begrebet ’signifikans’ og med ’den etiske dimension’ i forhold til lærerens og elevernes valg af 
historiefaglige emner og historiske problemstillinger. Desuden arbejdes med ’historisk empati’ i forhold til at 
undersøge og analysere kilder. 
 
 Følgende spørgsmål er centrale: 

- Hvad kan fordybelse i fagets substans og projektorienterede arbejdsformer bidrage med i forhold til 
elevernes alsidige udvikling og i forhold til at give dem lyst til at lære mere? 

- Hvordan styrker lærerens egen faglige fordybelse i udvalgte indholdsområder historieundervisningen? 
- Hvordan arbejder man med den sproglige dimension i historiefaget? 
- Hvordan styrker man elevernes kompetencer i ’historisk empati’, og hvad kan det bidrage med i forhold til 

demokratisk dannelse? 
 
De studerende udvikler egne undervisningsmetoder, der sigter mod at udvikle elevers analytiske, kritiske og 
historieskabene kompetencer og har fokus på elevernes alsidige udvikling og demokratiske dannelse. 

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner/temaer  

- Fag- og almendidaktisk teori om problem- og projektorienteret undervisning 

- Fagdidaktisk teori om den sproglige dimension i faget og om ’historisk tænkning’ 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 
Kompetenceområde 4: Kildearbejde, fortolkning og formidling 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 

elevers varierede læringsforudsætninger 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler 

historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og 

samtid 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sætter eleverne i stand til at 

indkredse problemstillinger, analysere kilder og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og 

fortællinger. 

 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 333 af 608 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: den studerende har viden om 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 

indhold fra dansk historie med henblik på 

historieundervisning i nationale og lokale 

styredokumenter 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og 

emner fra dansk historie med relevans for 

historieundervisning i folkeskolen 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 

med perspektivskifte i synet på begivenheder, 

sammenhænge og udviklingsforløb 

lokale, nationale, globale sammenhænge og 

perspektiver på historie 

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske 

begivenheder og forløb 

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet 

og religiøsitet 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 

faget, der udvikler elevernes handlekompetence til at 

møde fremtidige muligheder og udfordringer, 

problemorienteret historieundervisning, 

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige 

perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen, 

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og 

samspil mellem aktører og strukturer 

vurderer årsagersforklaringer ved at anlægge politiske, 

økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske 

perspektiver 

historievidenskabelige perspektiver 

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i 

historieundervisning, 

historievidenskabelige metoder, 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende, 
plenumdiskussioner, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning 
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.  

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde med udgangspunkt i projektarbejdet med egne 
problemstillinger og udarbejdelsen af studieprodukter. Forberedelse til 
undervisningen. 
Betingelser for godkendelse af modulet. 
Studieprodukt 1: 25 timer 
Studieprodukt 2: 25 timer 
Studieprodukt 3: 20 timer 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og tekstlæsning, samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 5 Selvstændig udforskning af lokale historiske monumenter, bygninger, museer, 
oplevelsescentre og events. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80 % mødepligt på modulet.  
 
Betingelser for godkendelse af modulet baseres desuden på aflevering og godkendelse af projektarbejde med 
følgende elementer: 

- Projektorienteret arbejde i grupper (2-4 studerende) med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling rettet 

mod et historiefagligt emne fra før 1750 – enten Danmarks eller Verdens historie. Projektarbejdets resultater 

formidles igennem en selvvalgt analog kulturteknik suppleret med en mundtlig fremlæggelse af projektet. 

- Projektorienteret arbejde i grupper (2-4 studerende) med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling rettet 

mod et historiefagligt emne fra efter 1750 – enten Danmarks eller Verdens historie. Hvis det første 

studieprodukt tog afsæt i Danmarks historie skal det andet tage afsæt i Verdens historie og omvendt. 
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Projektarbejdets resultater formidles igennem en selvvalgt IT baseret kulturteknik suppleret med en mundtlig 

fremlæggelse af projektet. 

- En undervisningsplan for et forløb på 4-6 uger, hvor der med afsæt i problemorienteret og undersøgende 

historieundervisning fokuseres på at udvikle elevernes analytiske, kritiske og historieskabene kompetencer og 

på at styrke deres alsidige udvikling og demokratiske dannelse. Der skal arbejdes med færdigheds- og 

vidensområder fra alle tre kompetenceområder i forløbet. Planen udarbejdes i grupper på 2 – 4 studerende 

og begrundes i en kort rapport. Omfang: 1 studerende: 5 normalsider, 2 studerende 8 normalsider og 3-4 

studerende 10 normalsider. Planen vedlægges som bilag. Der gives respons på rapporten i form af karakter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt historie som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Maddannelse, madvalg og madlavning (73875F) (32SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS- point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I specialiseringsmodulet vil du komme til at arbejde med maddannelse som en del af en selvdannelse i det 
senmoderne. Maddannelsen sættes i relation til de mange madvalg, mennesket skal træffe, og der arbejdes med 
viden, holdninger og smag i en dannelsesforståelse, der både er almen og specifikt rettet mod maden og menneskets 
relation til mad. Madlavningen indgår både praktisk og som redskab i en didaktik, der ser nødvendigheden af det 
praktiske til at udfolde vores teoretiske fortolkninger. 
Du vil få opgaver, hvor du skal 

• arbejde med dannelsesteorier i relation til mad 

• arbejde med maddannelse som en særlig form for dannelse 

• udvikle forskellige undervisningsøvelser, der fremmer selvoverskridelsen og smagens dannelse 

• undersøge mulige meningsverdener, eleverne kan gøre erfaringer i - herunder madteoretiske og 
håndværkspraktiske fagligheder 

• arbejde med smagens dannelse i forhold til viden og holdning, både i teori og i det praktiske 

• arbejde med undervisningstilrettelæggelse, der skaber sammenhænge mellem æstetiske, etiske og 
videnskabelige tilgange til mad, madfremstilling og madvalg 

• arbejde med madlavning som eksemplarisk for en selvoverskridende læring 

• arbejde med børn, smag og præferencer 

• se på sammenhæng mellem lyst og vaner, sundhed og smag 
 
Modulet vil arbejde teoretisk, eksperimentelt og praktisk. Undervisningen vil løbende blive sat i relation til 
undervisning i folkeskolen.  

Modulets videngrundlag 

• Viden om dannelsesteorier og didaktik 

• Nyeste forskningsbaserede viden inden for maddannelse, kreativitet og selvdannelse 

• Teori om læring og virksomhedsformer 

• Viden om madlavning og dennes sammenhæng med madvalg 

• Viden om smag og smagens dannelse 

• Viden om tiltag nationalt som internationalt for fremme af maddannelse  

• Viden om måltidspolitiker på skoler nationalt og internationalt 

• Viden om forskning i nye maddannelsestiltag nationalt 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madlavning og madvalg  
Kompetenceområde 3: Måltider, madlavning og madkultur 
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- analysere og vurdere fødevarer, fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarekvalitet og omsætte dette 
i en fagdidaktisk begrundet undervisningspraksis 

- begundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig, inkluderende og differentieret 
undervisning, der udvikler elvernes indsigt i den kulturelle, historiske og sociale forankrings betydning for 
måltider og madvalg 

- begrundet planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle en undervisning der kan udvikle selvværd, fantasi, 
madlavningsglæde og erkendelse og forbinde viden med lyst og handling i en forpligtigende madvælgende 
praksis. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

begrundet gennemføre undervisning der eksemplarisk 
udfolder maddannelse i forhold til lærings- og fagsyn i 
madkundskab 

maddannelse, fortolkninger heraf og betydning for 
sammenhæng med menneskets stadige forpligtigelse 
til at skulle vælge og dømme 

begrundet inddrage fælles håndværksfremstilling, 
måltidslære og måltidsrumsledelse som del af en 
inkluderende undervisningspraksis 

måltidsstrategier i den pædagogiske praksis, 
klasseledelse i værksteder og 
praktisk/håndværksmæssigt arbejde 
 

begrundet anvende æstetiske og kulturelle kriterier i 
undervisningen i forbindelse med måltider og brug af 
bestemte fødevarer. 

måltidsbegrebet og dets pædagogiske mulighder. 

beherske en eksemplarisk undervisning i madkundskab, 
der medtænker læringsrumstilrettelæggelse og 
stofudvælgelse i såvel faglig som tværfaglig 
undervisning 

fagets betydning og placering i skolen i forhold til 
værdier og dannelsessyn  

beherske indkøb, arbejdsprocesser, fremstilling, 
produktønsker og oprydning. 

madlavningsmetodik samt logistik og overvejelser for 
madfremstillingsprocesser 

eksperimentere med fødevaresammensætninger og 
krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk, 
udtryk og kommunikation, og sammenhæng med, 
hvordan det styrer vores  madvalg. 

sensorik og sammenhæng mellem smag, smagsdom og 
madvalg 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner

) 

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, formidling i dialog mellem lærer og 
studerende, vejledning, øvelser, eksperimenter, introduktioner, studerendes 
fremlæggelser med feedback, kommenterende praktiske øvelser. 

Kategori 2 121 Studiegrupper, fællestimer uden lærer – se film og debatindlæg, lave 
undervisningsoplæg både til de lærerstuderende på holdet og til skolen, studiebesøg og 
samarbejde med Københavns Madhus –  arrangere besøg på skoler med særlig 
madfokus. 

Kategori 3 100 Selvstændige udflugter til skoler, skolehaver, skolemadordninger m.m. 
Selvstændige æstetisk skabende øvelser i køkkenet. 
Selvstændige opgaver med udarbejdelse af øvelser der kan fremme maddannelsens 
grunddimensioner – begrundes i portfolio. 

Kategori 4 5 Arrangementer (styret af underviser eller studerende), der giver mulighed for debatter 
og fællestimer m. m. samarbejde med Københavns Madhus, Madkulturen, DM i 
madkundskab mm. Mulighed for studietur. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder et skriftligt produkt om fagdidaktiske problemstillinger og fagsyn, læreprocesser og 
maddannelse. Produktet udarbejdes i grupper på 3-4 studerende. 
Tilknytning til besøg på relevante undervisningssteder, hvor måltidspolitiker og maddannelse praktiseres, fremgår. 
Omfang: 10 normalsider inkl. bilag, ekskl. billedmateriale. Genre: en kombination af essay og mindmap. 
 
Den studerende gennemfører et praktisk tilrettelagt undervisningsmodul/ workshop for medstuderende med relation 
til maddannelse og madvalg. Modulet udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. 
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Ovenstående produkter skal samles i en præsentationsportfolio, der bedømmes med karakter. Bedømmelsen er 
individuel. 
Den studerende skal have gennemført mødepligtige forløb. Mødepligt fremgår af modulplanen, men kan indhentes i 
samarbejde med underviseren, hvis der har været tale om fravær. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab. 
Modulet er knyttet til Madkundskab men også rettet mod generel mad- og måltidsprofessionalisering i relation til 
skolers sundhedspolitik eller måltidspolitik 

Forudsætninger for at læse modulet 
At den studerende har påbegyndt madkundskab som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Håndværk, design og teknologi (73876D) (33SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet  
I modulet sætter vi fokus på de specifikke områder af faget håndværk og design, hvor de studerende på modulet 
ønsker at dygtiggøre sig og målrette deres uddannelse til undervisning på valghold, efterskole eller lignende. Den 
studerende toner sit arbejde i valget af materialer og teknologier. 
Projektarbejdsformen vil være gennemgående, og udgangspunktet vil være forskellige former for designmodeller, 
hvor der arbejdes innovativt og eksperimenterende omkring en problemstilling, der kan relateres til praktisk og 
teoretisk undervisning i skolen. 
Undervejs i forløbet indgår kortere kursusforløb med introduktion til udvalgte teknologier. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teorier om  

- innovation og designprocesser 
- designteori og udtryksmæssige virkemidler 
- kreativitet og æstetiske læreprocesser 
- international forskning i beslægtede fag 

Kompetenceområder, videns- og færdighedsmål, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

mestre de valgte håndværksmæssige teknologier og 
formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe 

udvalgte håndværksmæssige teknologier 

 
udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i 
undervisningen 

valgte materialers beskaffenhed og 
anvendelsesmuligheder, samt kombinationer af 
disse 

anvende varierede designprocesser med varierende 
materialer og tilpassede teknologier, 

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, 

innovative og fabulerende designprocesser  

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende 
gennem praktiske håndværks- og designprocesser med 
udgangspunkt i materiel kultur 

Håndværk og design i hverdagslivet, udfra valgt 
tema 

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og 
sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression  

præsentation, dokumentation og evaluering af 
designprocesser bl.a. gennem IT og medier  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner

) 

• Undervisningen veksler mellem læreroplæg indenfor udvalgte områder og  
den enkelte studerendes egen fordybelse og studier 

• Studenteroplæg, videndeling 

• Vejledning og sparring i forhold til konkrete opgaver 

• Evaluering 
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 • Afprøvning, eksperimenter og øvelser  

• Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og 
individuelt 

• Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 

• Udvikling og vedligehold af digital portfolio 

Kategori 3 100 • Individuelt fordybelsesarbejde 

• Litteratursøgning og læsning 

• Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og 
teknikker inden for modulets fagområde 

• Studievejledning 

Kategori 4 5 • Studiebesøg på museer og udstillinger 

• Udveksling, sparring og feedback  

• Evaluering af gruppens og eget arbejde 

• Holdmøder 

Betingelser for godkendelse af modulet 
- Den studerende fordyber sig individuelt indenfor et særligt interesseområde og dokumenterer løbende proces og 

produkter på den digitale portefolio (blog).  De studerende kan i grupper på max tre arbejde indenfor samme 
tema.  
I arbejdet indgår en fagdidaktisk refleksion i forhold til målgruppen af store elever med  inddragelse af relevant 
teori. Refleksionen har et omfang af minimum 2-3 sider. 
 

- Den studerende gennemarbejder en eller flere designprocesser indenfor det valgte interesseområde og 
præsenterer et gennemført designprojekt, hvor den materielle kultur, eksperimenter og afprøvninger, samt 
produktfremstilling danner baggrund for refleksioner over metoder, udtryk og funktion. Projektet fremlægges på 
holdet og indgår i en analog udstilling. 

 
Yderligere krav til studieprodukternes form og indhold fremgår af modulplanen. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter kvalitative kriterier. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget Håndværk og design. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt håndværk og design som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Håndværk og design i udskolingen (73882B) (56SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet sætter vi fokus på de specifikke områder af faget håndværk og design, hvor de studerende på modulet 
ønsker at dygtiggøre sig og målrette deres uddannelse til undervisning på valghold, efterskole eller lignende. Den 
studerende toner sit arbejde i valget af materialer og håndværksmæssige områder.  
Projektarbejdsformen vil være gennemgående, og udgangspunktet vil være forskellige former for designmodeller og 
metoder, hvor der arbejdes innovativt og eksperimenterende omkring en problemstilling, der kan relateres til praktisk 
og teoretisk undervisning i skolen.  
Undervejs i forløbet indgår kortere kursusforløb med introduktion til udvalgte håndværksmæssige teknikker, der er 
rettet mod elever i udskolingen.    
I dette modul arbejder vi med de særlige krav, udfordringer og forventninger, som knytter sig til innovativ 
undervisning i udskolingen i faget håndværk og design. Der er fokus på studieture og ekskursioner.  

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teorier om  

- innovation og designprocesser 
- designteori og udtryksmæssige virkemidler 
- kreativitet og æstetiske læreprocesser 
- international forskning i beslægtede fag 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

mestre de valgte håndværksmæssige teknikker og 
formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe 

udvalgte håndværksmæssige teknikker 

 
udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i 
undervisningen 

valgte materialers beskaffenhed og 
anvendelsesmuligheder, samt kombinationer af 
disse 

anvende varierede designprocesser med varierende 
materialer og tilpassede teknikker 

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, 

innovative og fabulerende designprocesser  

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende 
gennem praktiske håndværks- og designprocesser med 
udgangspunkt i materiel kultur 

Håndværk og design i hverdagslivet, udfra valgt 
tema 

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og 
sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression  

præsentation, dokumentation og evaluering af 
designprocesser bl.a. gennem digitale medier  

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisningen veksler mellem læreroplæg indenfor udvalgte områder og  den 
enkelte studerendes egen fordybelse og studier 

- Studenteroplæg, videndeling 
- Vejledning og sparring i forhold til konkrete opgaver 
- Evaluering 
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Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 - Afprøvning, eksperimenter og øvelser  
- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og 

individuelt 
- Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver 
- Udvikling og vedligehold af digital portfolio 

Kategori 3 100 - Individuelt fordybelsesarbejde 
- Litteratursøgning og læsning 
- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og teknikker 

inden for modulets fagområde 
- Studievejledning 

Kategori 4 5 - Studiebesøg på museer og udstillinger 
- Udveksling, sparring og feedback  
- Evaluering af gruppens og eget arbejde 
- Holdmøder 

Betingelser for godkendelse af modulet 
- Den studerende fordyber sig individuelt indenfor et særligt interesseområde og dokumenterer løbende proces og 

produkter på den digitale portfolio (blog).  De studerende kan i grupper på max tre arbejde indenfor samme 
tema.  
I arbejdet indgår en fagdidaktisk refleksion i forhold til målgruppen af elever i udskolingen med  inddragelse af 
relevant teori. Refleksionen har et omfang af minimum 2-3 sider. 
 

- Den studerende gennemarbejder en eller flere designprocesser indenfor det valgte interesseområde og 
præsenterer et gennemført designprojekt, hvor den materielle kultur, eksperimenter og afprøvninger, samt 
produktfremstilling danner baggrund for refleksioner over metoder, udtryk og funktion. Projektet fremlægges på 
holdet og indgår i en analog udstilling. 
 

Yderligere krav til studieprodukternes form og indhold fremgår af modulplanen. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter kvalitative kriterier. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget Håndværk og design. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt håndværk og design som et af sine undervisningsfag. 

  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 342 af 608 

Monofagligt specialiseringsmodul: Danmark blandt venner og fjender i det internationale spil (samfundsfag) 
(73879C) (52SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS point. Modulsproget er dansk. Undervisningsfag: 10 
ECTS. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet arbejder med et internationale perspektiv på politik, sociologi og økonomi. Efter modulet vil den studerende 
have styrket sine kompetencer til at inddrage internationale aspekter i samfundsfagsundervisningen. 
Danmark er et lille land i en stor og kompleks verden. Hvad Danmark gør, kan i stadigt ringere grad analyseres 
tilbundsgående uden at inddrage forhold udenfor landets grænser. Fagligt og didaktisk vil der være fokus på 
internationale konflikter, krig og fred, demokrati, magt, nationalisme og lignende temaer, der har afgørende 
indflydelse på det danske samfund, og som rækker udover landets grænser.  
Modulet inddrager, didaktiserer og redidaktiserer materiale og læremidler, der er udviklet af både danske og 
internationale politiske institutioner og organisationer - herunder græsrodsbevægelser - til brug for undervisning i 
samfundsfag i folkeskolen. I modulet arbejder vi desuden med, hvordan et undervisningsforløb om international 
politik kan tilrettelægges. 
 
Centrale faglige spørgsmål i modulet: 
- Hvorfor opstår krige – og hvordan opnås fred? 

- Hvad kommer andres konflikter os ved? Skal vi i Danmark blande os i krige, der ikke direkte truer vores egne 

grænser? 

- Hvordan kan krigshærgede samfund som Afghanistan eller Syrien bevæge sig mod fred og stabilitet? 

- Nationalisme, nation og nationalstat – hvad kæmper vi for? 

- Hvordan er vi nået dertil, hvor vi er i dag? Er historien en støtte eller hæmsko for fortsat udvikling i verden?  

- Hvordan forholder politikere og politiske partier sig til internationale konflikter? 

- Hvem er de såkaldte ”globaliseringens tabere”? 

Centrale fagdidaktiske spørgsmål i modulet: 
- Hvilke didaktiske muligheder og begrænsninger har undervisningsmaterialerne udviklet af fx 

velgørenhedsorganisationer og andre NGO’er? 

- Hvordan kan materiale udviklet i andre lande gøres relevant i en dansk samfundsfagsundervisning? 

- Hvordan gøres verdensfjerne og abstrakte problemstillinger nærværende og konkrete? 

- Hvordan inddrages og didaktiseres dokumentarfilm eller lignede materiale? 

Modulets videngrundlag 
- Nyeste forskning om krig, fred og konflikter i det internationale samfund 

- Demokratiteori 

- Globaliseringsteori, både sociologiske og politologiske  

- Relevant politologisk og sociologisk forskning og teori 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Demokrati, styreformer, politisk magt, dansk udenrigspolitik og international samarbejde 
Kompetenceområde 2: Ulighed i Danmark og verden, kulturel globalisering 
Kompetenceområde 3: Velfærd og økonomisk globalisering 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål Den studerende kan Vidensmål Den studerende har viden om 

analysere og diskutere sammenhængen mellem 
styreformer og internationale konflikter.  

demokratiers og andre styreformers ageren på den 
internationale scene. 

analysere forskellige aspekter af magtforholdene i 
international politik. 

begrebet magt i international politik. De studerende skal 
kunne anvende dette begreb til at analysere udsagn om 
demokratiet. 
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Færdighedsmål Den studerende kan Vidensmål Den studerende har viden om 

diskutere mulighederne for politisk deltagelse i et 
internationalt perspektiv. 

internationale organisationers og internationale 
politiske institutioners muligheder for at præge 
verdensordenen. 

analysere og diskutere begrebet nationalisme, herunder 
dansk national kulturs betydning for individer og 
grupper i verden. 

kulturel globalisering og nationalisme. 

redegøre for problemstillinger og muligheder 
vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst på 
verdensplan. 

økonomisk globalisering og vækst. 

diskutere velfærdsstaternes muligheder og 
begrænsninger i lyset af økonomisk globalisering. 

velfærdsstater i et globalt perspektiv. 

analysere og diskutere de danske politiske partiers 
holdninger om internationale politiske 
problemstillinger. 

danske politiske partiers holdning til politiske spørgsmål 
med internationale dimensioner 

 

Arbejdsformer i modulet  

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner
) 

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, 
vejledning og evaluering.  

Kategori 2 114 Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver, og tekstlæsning, 
Analyse af læremidler. Projektarbejde og udarbejdelse af studieprodukter. Forberedelse 
af evaluering i modulet.  

Kategori 3 100 Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse fx i form af faglig læsning, 
yderligere litteratursøgning, øvelsesopgaver, undervisningsplanlægning og 
studieprodukter. 
Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle internationale 
samfundsforhold og den politisk/økonomiske udvikling i Danmark og verden. Den 
studerende skal selvstændigt læse relevant faglitteratur ud over det anvendte i 
undervisningssammensætning. 

Kategori 4 12 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i ekskursioner 
og samfundsfaglige debatarrangementer. 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
De studerende udarbejder minimum to obligatoriske produkter: 

• En undervisningsplan for et forløb om internationale forhold, og med dertil hørende refleksionstekst 
(refleksionstekst på max 5 sider) 

• Mindst et af nedenstående studieprodukter:  
- Elevopgaver – evt. eksamensopgaver i tværfagligt snit (refleksionstekst på max 5 sider) 

- Læremiddelanalyse og redidaktisering af materiale fra internationale organisationer, eller andre lande, så 

materialet kan bruges i dansk sammenhæng (maks. 5 normalsider) 

Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt samfundsfag som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Kriminalitet som tema i samfundsfag - Banditter i habitter og rockere med 
nitter (73880C) (34SP) 

Modultype, -omfang og – sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet  
At nogle handlinger er lovlige og andre kriminelle er sikkert og vist, og denne opdeling er en katalysator for 
samfundets indretning. Men hvordan et samfund definerer det kriminelle har vekslet fra sted til sted og over 
forskellige tider. Det betyder altså, at det er kulturelt, politisk og socialt bestemt, hvad der i lovens forstand er rigtigt 
og forkert. 
I modulet lægges der vægt på, at kriminalitet kan belyses i alle samfundsfagets discipliner. 
Samfundsfag er også rettet mod at forhindre kriminalitet, og det er her oplagt at inddrage SSP-samarbejdet i 
samfundsfagsundervisningen og kigge på lighed og ulighed i muligheder og valg. 
I modulet arbejder vi desuden med, hvordan et undervisningsforløb i kriminalitet kan tilrettelægges. 
Centrale spørgsmål som modulet søger svar på: 
- Hvorfor er nogle handlinger kriminelle?  
- Hvorfor er kriminalitet interessant i samfundsfagsundervisning? 
- Hvis skyld er det, at nogen er kriminel? Samfundets? Individets? Biologiens og/eller miljøets? 
- Hvordan vægtes fx offer, forbryder, straf og terapi i moderne retspolitik? 
- Hvilke institutioner er vigtige i samfundets bekæmpelse af kriminalitet? 
- Hvad er økonomisk kriminalitet? Hvad vil det fx sige at arbejdet er sort, og at pengene er vasket hvide? 
- Hvordan undersøger man kriminalitet, og er der særlige metodiske problemer, fx i form af mørketal? 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på: 
- Sociologisk forskning og teori  
- Mikroøkonomisk teori 
- Økonomisk politik og velfærdsmodeller 
- Undersøgelser i forhold til det økonomiske område, herunder ulighed og muligheder for den enkelte 
- Problemorientering som princip og metode  
- Kvantitative og kvalitative metoder 
- Fag- og almendidaktisk teori om undervisningsplanlægning og læring 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse 
Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd 
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning 

- i og med demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10 klasse 
- i samfundsøkonomi med borgeren som aktør i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse 
- i projektarbejdsform og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige 

problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns 
indvirkning på hverdagsliv og levevis i et 
velfærdssamfund 

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på 
forholdet mellem menneske og samfund, menneske og 
stat, menneske og kultur, menneske og køn og 
menneske og natur i tid og rum 

fremme elevers evner til selvstændig stillingtagen og 
aktive handlen 

sammenhænge mellem identitetsdannelse, 
gruppedannelse og stillingtagen 

inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og 
samfundsmæssigt perspektiv 

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem 
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

fremme elevernes forståelse for egen og andres 
identitetsdannelse i et etnisk, kulturel og religiøst 
heterogent Danmark 

identitetsdannelse, fællesskaber, gruppedannelser og 
ligestilling på lokalt, nationalt, regionalt, europæisk og 
globalt niveau samt sociologiske teorier om modernitet 
og sen-modernitet 

styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen 
økonomisk adfærd og samfundsmæssig udvikling, 
herunder at skitsere muligheder for entreprenørskab 

sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi 

styrke elever i at se hverdagslivet i et samfundsmæssigt 
og historisk perspektiv 

videnskabsteoretiske teorier 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over 
økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund, 
samt over forskellige velfærdsmodeller i et 
fordelingsperspektiv 

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem 
forsørgelse og stat, marked og civilt samfund 

inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder 
elektroniske og it-baserede 

forskellige former for kilder og læremidler 

planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt i 
skolefagets prøvebestemmelser 

folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag 

gennemføre projektorganiseret og tværfaglig 
undervisning med inddragelse af den enkelte elevs 
forskellige læringsforudsætninger 

samfundsvidenskabelig problemformulering 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner
) 

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg, 
vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i modulet med undervisningsmetoder, 
der kan synliggøre forskellige politiske holdninger i samfundet samt 
formidlingsteknikker for at styrke de studerendes argumentationsevner. 

Kategori 2 111 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i 
ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. 

Kategori 3 95 Den studerende arbejder selvstændigt med forberedelse fx i form af faglig læsning, 
yderligere litteratursøgning, øvelsesopgaver, undervisningsplanlægning og 
studieprodukter. 
Den studerende skal selvstændigt holde sig orienteret om aktuelle samfundsforhold og 
den politisk/økonomiske udvikling i Danmark. Den studerende skal selvstændigt læse 
relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammensætning. 

Kategori 4 20 I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret 
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i 
ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder minimum to obligatoriske produkter 

- En analyse af læremidler, der handler om kriminalitet og som om muligt afprøves i praksis 
- Et af disse to studieprodukter: 
- Samfundsfaglig fortælling om kriminalitet med inddragelse af fagdidaktiske overvejelser om brug af romaner i 

samfundsfagsundervisning (maks. 5 normalsider) 
- Byvandring – fx kvarteranalyse eller hvordan kriminalitet kommer til udtryk i byrummet 

 
Studieprodukterne kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. tre studerende 
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Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt samfundsfag som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Musikledelse og sammenspil i praksis (73876B) (35SP) 

Modultype, -omfang og – sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette specialiseringsmodul er musikledelse i praksis det væsentligste omdrejningspunkt med en didaktisk refleksion 
omkring klasseledelse i musiklokalet.  
Modulet har fokus på ledelse af såvel rytmisk sammenspil, kor, bevægelsesaktiviteter samt didaktiske overvejelser i 
forhold til disse områder.  
Du får større rutine i at indstudere, igangsætte, lede musikalske aktiviteter fra klaveret samt agere i forskellige 
musiklærerroller fra den myndige leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende igangsætter. 
Undervisningen er meget praksisrettet og forudsætter et højt aktivitetsniveau. Du vil således videreudvikle dine 
færdigheder i at lede klassen i og med musik. 

Modulets videngrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en videnbaseret. Modulet 
bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 
kvaliteter og mangfoldighed. 
Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 

anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 

- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter 
på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter, 

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion 
og ledelse i forbindelse med klaverspil, 

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret som 
hjælpemiddel og arbejdsredskab i undervisningen, 

stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling og 
udvikling af egen og andres stemmer, 

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller 
flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer, 

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, 
indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og 
traditioner, 

vejlede og lede sammenspil differentieret på baggrund 
af egen beherskelse af relevante instrumenter, 

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt 
analog og digital teknologi, 

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og 
dramatisering med øje for elevers potentialer og 
forudsætninger og 

kroppens, bevægelsens og legens betydning for 
musikalsk udvikling og læring og 

etablere læringsrum for elevers selvstændige arbejde 
med musikudøvelse. 

læreprocesser og organisering. 

skabe og lede musik på baggrund af egne vokale og 
instrumentale færdigheder med musikalsk 
nysgerrighed, autenticitet og overblik, 

kreative processer, musikalsk interpretation og 
varierede udtryksformer, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- 
og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition 
som improvisation. 

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om 
improvisation og komposition samt musikkens 
æstetiske og innovative potentialer. 

udtrykke musikalsk forståelse gennem ledelse af vokal 
og instrumental udøvelse, 

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og 
stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter 

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter 
som længere sammenspilsforløb differentieret og 
inkluderende, 

musikalsk læring og progression, 
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og 
læremidler i musikfaget, 

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige 
leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende 
igangsætter i og med musik, 

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, 
formidlingsstrategier samt formelle og uformelle 
læreprocesser, 

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske 
forudsætninger, udvikling og potentialer, 

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, 
æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori, 

analysere egen og andres musikundervisning med 
henblik på udvikling af musikundervisning i folkeskolen 
gennem anvendelse af data fra evalueringer 

evalueringsmetoder og observation og iagttagelse som 
metoder til at skabe viden om musikundervisning i 
folkeskolen, 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 
lektioner) 

Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.  
Deltagelse i vokal og instrumental undervisning.  
Værkstedsarbejde i forbindelse med vokal og instrumental musikledelse herunder 
instruktion af sammenspil i formelle og uformelle læreprocesser samt indstudering 
og ledelse af sangligt repertoire med klaveret som værktøj.  
Fælles oplæg med lærerinitierede forløb i forbindelse med områderne musikledelse, 
musikudøvelse, bearbejdning af arrangementer, kormetodisk arbejde og 
vokalarbejde med børn. 
Vejledning til studiegruppearbejde i sammenspil og rotation og koropvarmning 
Deltagelse i institutionens kor og evt. orkester 

Kategori 2 121 Forberedelse af musikalsk udøvende aktiviteter og læsning af litteratur til 
holdundervisningen.  
Forberedelse til vokal og instrumental undervisning i et omfang der tilpasses den 
enkelte studerende. 
Evaluering af egen læring og deltagelse i holdundervisning. 
Værkstedsarbejde i forbindelse med vokal og instrumental musikledelse herunder 
instruktion af sammenspil, ledelse og indstudering af musikledelsessatser. 
Studiegruppearbejde i sammenspil og rotation,  
Evt. feltarbejde på nærskole i forbindelse. 
Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af studiegruppe, 
projektarbejde samt læringsmiljø. 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til holdundervisning samt individuelt fordybelsesarbejde på 
øvrige instrumenter, såsom skolerelevante/solo instrumenter samt IT 
musikprogrammer. 
Studiegruppearbejde med organisering og udøvelse af musikudøvende aktiviteter.  
Aktiv deltagelse i institutionens og skolens musikliv herunder forberedelse af 
aktiviteter og koncertnumre.   

Kategori 4 5 Overværelse og deltagelse i faglige relevante koncerter, workshop, kurser, 
forelæsninger og konferencer samt studieture. 
Modulholdmøder i forbindelse med planlægning og evaluering af studiegruppe, 
projektarbejde samt læringsmiljø. 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 350 af 608 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal afvikle følgende obligatoriske studieprodukter: 

- I slutningen af modulet skal den studerende opgive en liste på 10 musikledelsessatser, der er godkendt af 
underviserne. I opgivelserne skal der indgå forskellige elementer af indstuderingsmetoder, direktion, sang og 
brugsklaver. Ved evalueringen skal den studerende indstudere og lede en af disse satser.  

- Satsen vælges ved lodtrækning. Evalueringen afsluttes med en kortere samtale med didaktiske refleksioner 
over valg af indhold, metode, præstationen generelt samt perspektivering til brug af satsen i folkeskolen. 

 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt musik som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Udvikling af faget natur/teknologi (73871D) (36SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan 
også indgå materiale på andre sprog – især norsk, svensk og engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejdes der både med en uddybning af fagdidaktiske problemstillinger og faglige områder på en sådan 
måde, at deltagerne i arbejdet med de fagdidaktiske problemstillinger, samtidig får øget den faglige indsigt både i 
bredden og i dybden.  
Modulet vil have fokus på generelle naturfagsdidaktiske problemstillinger såsom: 

• Sammenhæng mellem læringsmål og undervisningsformer, herunder det praktiske arbejdes tilrettelægelse, 
gennemførelse og evaluering og anvendelse af eksterne læringsmiljøer. 

• Undersøgelse af natur/teknikelevers begrebsdannelse, omverdenstolkninger og forståelser af sammenhænge og 
fænomener, som de møder i skolen og i hverdagen i forhold til fagets genstandsområder. 

• Naturfagene i folkeskolen - hvilken sammenhæng og hvilken progression? Hvordan skal det forstås, at 
natur/teknik danner grundlag for den fagdelte naturfagsundervisning i udskolingen? Hvad er det grundlæggende 
faglige? 

• Udviklingsarbejde i naturfag – undersøgelsesmetoder, teamsamarbejde og metoder til personlig, faglig 
kompetenceudvikling.  

• Faglig læsning i naturfag - metoder - f.eks. brug af læseguide 

• IT og naturfag 

• Etiske problemstillinger i naturfagsundervisningen 

• Læremidler i natur/teknikundervisningen 

• Pædagogisk dokumentation og feedback i natur/teknikundervisningen 
Videnskabsteori og naturvidenskabelig erkendelse, samt hvordan dette kan indgå i undervisningen. 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i 
grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. 
I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på natur/teknikundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til natur/teknikundervisning 
Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/tekniks kerneområder (1): menneskets samspil med naturen og 
teknologianvendelse 
Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/tekniks kerneområder (2): den nære og fjerne omverden 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle undervisning i natur/teknik  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknikundervisning med naturvidenskabelige 
perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse  

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen og 
anvendelse af teknologi  

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i natur og teknologi i den nære og fjerne omverden 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i natur/teknik på et 
naturfagsdidaktisk grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, 
der udvikler elevers evne til at undre sig, stille 
spørgsmål og formulere hypoteser 

betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen 
 

evaluere natur/teknik-undervisning og såvel den 
enkelte elevs som grupper af elevers udbytte 

formativ og summativ evaluering i 
naturfagsundervisning 

planlægge og gennemføre fagsprogsudviklende 
undervisning 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
naturfagene 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning  

nyere forskning inden for naturvidenskab  
 

arbejde innovativt og undersøgelsesbaseret med 
modeller for strukturer og systemer i natur og 
teknologi  

principper for strukturer, funktioner og 
konstruktioner, der optræder i natur og teknologi 
 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
inddrager lokalsamfundet 

lokal bebyggelse og infrastruktur  
 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om 
dyrs og planters livsbetingelser forskellige steder på 
jorden 

dyrs og planters tilpasning i økosystemer 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
om naturfaglige fænomener, som elever møder i 
hverdagen 

naturfaglige hverdagsfænomener  
 
 

inddrage den lokale natur i undervisningen levende organismer, landskaber og levesteder  

vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens 
naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel 
den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces 

brug af laboratorier, udeundervisning og uformelle 
læringsmiljøer 
 
 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
om mønstre og strukturer med særlig 
opmærksomhed på progression fra det konkrete, 
nære og enkle til det fjerne, abstrakte og 
komplekse 

mønstre og systemer i natur og teknologi  
 
 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
natur/teknikundervisning, der er afpasset 
elevernes faglige og udviklingsmæssige progression 
 

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-, 
undersøgelses-, repræsentations- og 
perspektiveringskompetence samt elevers faglige og 
udviklingsmæssige progression 

anvende undervisningsressourcer 
 
 
 

naturfaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og 
webbaserede læremidler, science centre, uderum, 
erhvervsvirksomheder, museer og it 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
med varieret brug af mundtlige og skriftlige 
arbejdsformer 

læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige 
genrer i naturfagene og formidling gennem digitale 
medier 

planlægge, gennemføre og evaluere 
natur/teknikundervisning med historiske og filosofiske 
aspekter af naturvidenskaben 

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi. 

undervise i ressourcer, ressourceforbrug og 
energistrømme med bæredygtighed som perspektiv 

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke 
vedvarende energiformer. 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
interessemodsætninger om menneskers levevilkår 
forskellige steder på jorden 

dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers 
levevilkår 

planlægge, gennemføre og evaluere 
natur/teknikundervisning, hvor naturvidenskab og 
teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen, 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
natur/teknikundervisningen, 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
natur/teknikundervisning, der udvikler elevernes 
handlekompetence i forhold til menneskets samspil 
med natur og teknologi, 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
natur/teknikundervisning vedrørende faglige 
diskussioner af politiske og økonomiske 
interessekonflikter, 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
natur/teknikundervisning i samarbejde med skolens 
øvrige fag og obligatoriske emner. 

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde 
med andre vidensområder. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner

) 

Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser 

Kategori 2 121 Projekt- og gruppearbejde, arbejde i uderummet/feltarbejde, praksissamarbejde 

Kategori 3 100 Udarbejdelse af projekter, informationssøgning 

Kategori 4 5 Selvstændige studieaktiviteter som f.eks. deltagelse i studiegrupper, anden 
undervisning og foredrag, arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller 
litteraturstudier 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to studieprodukter (A, B). 
For begge produkter er disse faser obligatoriske: 

• Formulering og godkendelse af problemstilling/fagligt område. Godkendes af underviser 

• Disposition for arbejdet med studieproduktet forelægges for underviseren til godkendelse 

• Produktion af selve produktet 

• Produktet fremlægges på holdet til diskussion og videndeling 
 
A: Dette studieprodukt er et skriftligt produkt på 5-6 normalsider (ekskl. eventuelle bilag) Produktet skal behandle en 
selvvalgt problemstilling om natur/teknikundervisning i skolen. Som del af produktet indsamles så vidt muligt egen 
empiri til belysning af problemstillingen. Hvor dette ikke er muligt, anvendes anden empiri. 
Produktet kan indgå som forberedelse til bachelorprojektet. 
Produktet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på max. tre studerende. 
 
B: Med udgangspunkt i en fagfaglig fordybelse i et selvvalgt emne fremstilles et undervisningsmateriale til brug i 6. 
klasse. Der skal indgå mindst to praktiske arbejder i materialet. Materialets udformning og opbygning begrundes i 
læringsteoretiske betragtninger, og det skal indeholde en vejledning i, hvordan det tænkes anvendt i undervisningen 
og hvilke tiltag der indgår i relation til evaluering af elevernes læring. Der udformes en læseguide til materialet. 
I studieproduktet skal indgå billeddokumentation af de foreslåede praktiske aktiviteter. 
Omfanget er 5-10 normalsider, og produktet fremstilles i grupper på max. tre studerende. 
 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter kvalitative kriterier. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have natur/teknik som et af sine undervisningsfag, og den studerende skal have påbegyndt faget, 
når specialiseringsmodulet starter. 
 

  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 355 af 608 

Monofagligt specialiseringsmodul: Kom i dybden med litteratur (73872A) (37SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet, på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Kom rundt om og ned i litteraturen.  Dygtiggør dig i tekstforståelse og egne analysefærdigheder samt i at planlægge, 
gennemføre og evaluere kvalificeret litteraturundervisning.  I dette modul læser vi mange forskellige litterære tekster 
og genrer i fællesskab, samt fordyber os projektorienteret i forskellige genrer og litterære perioder. 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af litterære tekster samt får udvidet og udviklet sit 
kendskab til litteratur i almindelighed.    
Indhold og genrer 
Litteratur-, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik og           
litteraturdidaktik.  Litteratur som dannelse, æstetik og oplevelse. 
Børnelitteratur, ungdomslitteratur, ældre litteratur, ny litteratur. Litterære genrer såsom fx: romaner, noveller, digte, 
kortprosa, dramatiske tekster, interaktive digitale tekster.  
Receptivt 
Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster såvel skriftligt som mundtligt.  
Den studerende skal begrunde undervisningsmetoder og tekstvalg til undervisning i 1.- 10.klasse.  Den studerende skal 
arbejde i dybden med flere litterære genrer og/eller perioder ud fra et fagdidaktisk perspektiv. 
Produktivt 
Den studerende kan eksperimentere med at skrive kortere, fiktive tekster i forskellige genrer. 
Den studerende kan skriftligt og mundtligt udvikle og anvende læremidler og eksperimentere med didaktisk design til 
undervisning i fiktion med brug af digitale ressourcer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i litteratur, litteraturteori, litteraturdidaktik, herunder genreteori og genredidaktik 

Modulets relation til praksis 
De studerende kan udarbejde et projekt der inddrager praksis.  
Modulet kan samarbejde med andre institutioner der arbejder med litteratur fx skolebiblioteker, CFU, Center for 
Børnelitteratur. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning (dansk 1.-6. klassetrin), Fortsat læsning og skrivning (dansk 4.-10. 
klassetrin) 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret læseundervisning for 
heterogene elevgrupper. 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

kritisk vurdere tekster og deres brug i 
kulturhistorisk,æstetisk og flerkulturelt perspektiv, 
herunder tekster på nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i etdannelsesperspektiv 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekster til elever, elevers tekstbrug, børne og unge-
litteratur 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur 

Tekstdidaktik 

begrunde valg af ældre litteratur til undervisning på  1.-
10. klassetrin 

ældre litteratur 

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til 
undervisning på 1. – 10. klassetrin, 

dansk børne- ungdomslitteratur, 

vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning 

læseforståelse 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- 
og fagtekster, 

Læsestrategier 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning 

Skrivestrategier 

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier 

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden 
for skolen 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evaluering af tekstundervisning 

evaluering af tekstarbejde 

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i 
danskundervisning. 

tekstperformance. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  
øvelsesarbejde. 

- Projektarbejde 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Fællesforelæsninger 

Kategori 2 111 - Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af projekt skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 
- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 

Kategori 3 105 - Egen  forberedelse til undervisning  og projektarbejde 
- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 

arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 
- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 10 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Enten:  
Projektopgave med fordybelse i selvvalgt område, fx periode, forfatterskab eller genre.  
Projektopgaven udarbejdes i grupper på 3-5 studerende. Skriftligt produkt 10-15 sider samt mundtlig formidling på 
holdet. Projektet skal have en metodisk, analytisk og didaktisk dimension. Problemformulering og litteraturliste skal 
godkendes af underviseren.  
Der er mødepligt til fremlæggelserne på holdet.  
Ovenstående projektopgave bedømmes kvalitativt med karakter. Bedømmelsen er individuel. 
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Eller:  
Projektopgave med fordybelse i selvvalgt område, fx periode, forfatterskab eller genre.  
Projektopgaven udarbejdes i grupper på 3-5 studerende i forbindelse med et samarbejdsprojekt med en skoletjeneste. 
Projektet består af tre dele:  

a) udarbejdelse af undervisningsforløb, der kan anvendes af skoletjenesten ved museer eller kulturinstitutioner 
b) fremlæggelse af undervisningsforløb for skoletjenesten og resten af holdet 
c) udarbejdelse af skriftligt fagdidaktisk refleksionsrapport 5-7 sider, hvor undervisningsforløbet begrundes 

metodisk, analytisk og didaktisk dimension.  
 
Problemformulering og litteraturliste skal godkendes af underviseren.  
Der er mødepligt til fremlæggelserne på holdet.  
Ovenstående projektopgave bedømmes kvalitativt med karakter. Bedømmelsen er individuel. 
 
Læses modulet på den netbaserede læreruddannelse tilrettelægges det i overensstemmelse med studiestrukturen på 
Net-LU. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin og dansk 4.-10. klassetrin 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have på begyndt dansk 1.-6.klassetrin eller dansk 4.-10. klassetrin som et af sine 
undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Kom i dybden med sprog (73872B) (38SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul arbejder vi med det danske sprog i bredden og i dybden; du skal dygtiggøre dig i sprogforståelse og 
sproglig udtryksfærdighed.  Vi fordyber os i at forstå det danske sprogsystem og omsætte sproglig viden til kvalificeret 
sprogundervisning. Vi arbejder desuden med din egen udtryksfærdighed i forhold til at udtrykke dig funktionelt, 
sammenhængende, præcist og korrekt i forskellige genrer. Disse genrer er fortrinsvis skriftlige, men kan også være 
mundtlige. 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at de studerende udvikler deres sproglige udtryksfærdighed og sprogforståelse samt 
tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
sprogundervisning for 1.-10. klassetrin. 
Indhold og genrer 
Forskellige måder og systemer til at beskrive og forstå sprog med: fx sprogsyn, kommunikation, genrer, tekstlingvistik, 
funktionel lingvistik og grammatik, herunder semantik, syntaks og morfologi.  
Forskellige måder til at støtte elevens metasproglige bevidsthed og sproglige progression, fx stilladsering, modellering, 
respons-, vejlednings- og evalueringsformer til sprogundervisning.  
Forskellige genrer og teksttyper, fx professionstekster, elevtekster, og informerende, beskrivende, instruerende, 
forklarende og argumenterende genrer.  
Receptivt 
Den studerende skal analysere sprog og sprogbrug herunder nabosprog ved brug af forskellige metoder og på 
forskellige sproglige niveauer. 
Den studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning. 
Produktivt 
Den studerende skal kunne modellere sproglige analyser og strategier. 
Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprogundervisning. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på viden om og forskning i sprog og sprog- og skrivedidaktik 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning (dansk 4.-10. klassetrin)/Kompetenceområde 2: Læsning og 
læseundervisning (dansk 1.-6. klassetrin) 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret sprogundervisning for 
heterogene elevgrupper. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers 
sproglige udvikling, og deres beherskelse af dansk 
retskrivning, 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og 
tilrettelægge undervisning i og med digitale medier 

sprog og medier 

planlægge gennemføre og evaluere differenitierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

Sprogdidaktik herunder nabosprog  

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-10. kl. 

læremidler til sprogundervisning i skolen 
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Arbejdsformer i modulet 

Betingelser for godkendt modul 
Den studerende afvikler to studieprodukter. 
 
Studieprodukt 1: 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

skabe hensigtsmæssige tekster til given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og 
skriftligt 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur 

Tekstdidaktik 

anvende teorier om elevers skriveprocesser og 
skrivestrategier i tilrettlæggelsen af undervisnings- og 
læringsaktiviteter, 

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på 
mellemtrin 

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder 
tosprogede elevers skriveudvikling på andetsproget, 

skrivningens didaktik, 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evalueringer i tekstundervisning og anvende retoriske 
udtryksmidler ved oplæsning og andre former for 
fremføring af tekst i danskundervisning 

evaluering af tekstarbejde og tekstperformance 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning 

Skrivestrategier 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere 
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og 
medier 

argumentationsanalyse og kildekritik 

Kategori Arbejdstimer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg, 
øvelsesarbejde. 
Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
Vejledning  
Evaluering og respons 
Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
Fællesforelæsninger 
Ekskursioner  og studieture 

Kategori 2 121 Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 
forbindelse med praksissamarbejde og praktik 
Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 Holdmøder 
Debatarrangementer  
Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse 
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Krav til produktet 
- opstilling af læringsmål for et undervisningsforløb med fokus på sprog 
- udvikling af et materiale som kan indfri de opstillede mål 
- overvejelser over hvordan forløbet kan evalueres 
- diskussion af de overvejelser og problemer, gruppen er stødt på undervejs, herunder hvad gruppen ville gøre 

anderledes næste gang 

Studieproduktet skal have et omfang der svarer til 5-7 normalsider. Produktet udarbejdes i grupper. 
 
Studieprodukt 2: 
Projektopgave med fordybelse i en selvvalgt sproglig teori, sproglig metode, sprogsyn eller sprogligt delområde. 
Skriftligt produkt på 5-7 sider samt mundtlig formidling af fordybelsesområdet. 
Projektopgaven udarbejdes i grupper på 3-5 studerende. Der er mødepligt til mundtlig formidling på holdet.  
Projektopgaven bedømmes kvalitativt med karakter. Bedømmelsen er individuel. 
 
Læses modulet på den netbaserede læreruddannelse tilrettelægges det i overensstemmelse med studiestrukturen på 
Net-LU. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin og dansk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have dansk 1.-6.klassetrin eller dansk 4.-10. klassetrin som et af sine undervisningsfag, og den 
studerende skal have påbegyndt faget, når specialiseringsmodulet starter. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Nordisk Sommerskole. Nabosprog. 
 
Et specialiseringsmodul i nabosprogsdidaktik. 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, omfang på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk, norsk og svensk. Der er tale om 
et internationalt modul i nordisk regi. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med sommerskolen er at den studerende tilegner sig faglig og fagdidaktisk kompetence indenfor nabosprog, 
så hans/hendes kommende elevers evne til at forstå læst og talt nabosprog kan udvikles og styrkes og så 
nabosprogene kan fungere som en transparent dør til fremmedsprogsundervisningen.  

 
Modulet beskæftiger sig med nordiske tekster og genrer af mange slags: mundtlige som skriftlige, gamle som nye og 
såvel skrevne tekster som film og andre udtryksformer. 
Undervisningen varetages af danske, norske og svenske læreruddannere.  
 
Læringskontekst i skolen 
Fagdidaktisk er fokus på viden og færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i nabosprog. 
Indhold og genrer 
Modulet består af primært skandinaviske tekster af mange slags: æstetiske tekster – såvel ældre som yngre litteratur, 
børne- og ungdomsfilm, børnelitteratur og ungdomslitteratur samt nyere multimodale produktioner. 
Receptivt 
Træning i at lytte til og forstå de nordiske sprog 
Produktivt 
Den studerende skal skriftligt og mundtligt udvikle og anvende læremidler og eksperimentere med didaktisk design til 
undervisning i nabosprog med brug af digitale ressourcer. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på og anvender nyere forskning indenfor nabosprogsdidaktik samt teori om fremmedsprog. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet  
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget ”L1” (dvs. modersmålsfaget) 
Formål:  

- at udvikle nabosprogskompetence indenfor såvel talt som skrevet sprog 

- at udvikle nabosprogsdidaktiske kompetencer 

- at styrke det nordiske samarbejde og muligheder derfor 

- at styrke viden og færdigheder i forhold til eget modersmål  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden 
om 

planlægge, undervise i og evaluere 
undervisning i nabosprog 

nabosprog og nabosprogsdidaktik 

forstå talt og skrevet hverdagssprog på de 
to skandinaviske nabosprog 

lytte- og læsestrategier i forhold til 
nabosprog 

udvikle og anvende læremidler der egner sig 
til nabosprogsundervisning 

nabosprog i form af didaktisk design 

anvende nabosprog som en genvej til 
fremmedsprogsundervisning 

forholdet mellem tilegnelse af 
kompetencer i nabosprog og tilegnelse 
af fremmedsprog 

hente inspiration og teoretisk viden 
relevante steder 

relevante index og platforme 
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Arbejdsformer i modulet 
Hele kurset inkl. projektopgaven har et omfang på 10 ECTS-point, hvilket svarer til 275 arbejdstimer. 
Arbejdstimerne er fordelt således: 
Forberedelse før internatet: ca. 50 arbejdstimer 
Studiet på selve internatet: ca. 130 arbejdstimer 
Udarbejdelse af projektopgave/portfolio: ca. 95 arbejdstimer 
Internatet er tilrettelagt med varierede undervisnings- og læringsformer. Således vil der være en vekselvirkning 
mellem oplæg, projekter, ekskursioner og andre ud-af-huset-aktiviteter.  
Studiet forudsætter, at den studerende er indstillet på også at arbejde aftener og weekender under kurset. 
Modulet afsluttes med en projektopgave/potfolio.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende har pligt til aktiv deltagelse i forberedelsen forud for og under internatet. 
Aktiv deltagelse indbefatter udarbejdelse af studieprodukter samt mødepligt under internatet. 
Aflevering af projektopgave/portfolio. 
Projektopgaven/portfolien bedømmes bestået/ikke bestået. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget L1  
Hvordan der kan gives merit ind i den studerendes studium afhænger af reglerne på den specifikke uddannelse. 
For studerende på Københavns Professionshøjskole gælder, at et bestået sommerskole-kursus svarer til et 
monofagligt specialiseringsmodul på 10 ECTS-point.  

Forudsætninger for at læse modulet 
Modulet er åbent for lærerstuderende fra Danmark, Norge og Sverige, Island og Finland.  
Den studerende skal kunne dokumentere mindst 20 ECTS-point i L1 for at kunne søge. 
Desuden skal den studerende sende begrundet ansøgning om deltagelse til projektlederen. 
 

  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 363 af 608 

Monofagligt specialiseringsmodul: Begynderundervisning i engelsk (73872D) (39SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Hvordan lærer yngre elever fremmedsprog? Hvordan tilrettelægges engelskundervisningen for begyndere? Hvilke 
aktiviteter og materialer er velegnede i den første engelskundervisning? 
Engelskundervisning fra første klasse stiller nye udfordringer til engelsklærerens kompetencer. Modulet belyser 
relevante forhold i forbindelse med den tidlige sprogstart, og forbereder de studerende på at kunne undervise denne 
nye målgruppe. 
Der vil i undervisning, vejledning og opgaver blive lagt vægt på inddragelse af konkrete aktiviteter, cases og 
problemstillinger fra praksis. Der vil indgå praktiske aktiviteter, eksempler, input og diskussion. 
Der arbejdes med: 
- læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i indskolingen 
- målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende 

engelskundervisning 
- læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring 
- kommunikative færdigheder med særligt fokus på at lytte og tale 
- sproglig opmærksomhed – udtale og ordforrådstilegnelse 
- begyndende literacy på et fremmedsprog 
- kendskab til konkrete, trykte og digitale læremidler 
- interkulturel kompetence i mødet med andre kulturer og i sammenligning med egen kultur 
- læreren som sproglig vejleder og rollemodel, herunder brugen af engelsk som classroom language 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen i modulet er baseret på national og international forskning på området. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning  

- med sigte mod specifikke områder i elevers og egen sproglige kompetence. 
- med afsæt i elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og 

læringsmæssige strategier og processer. 
- med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det 

sproglige arbejde 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
kommunikativ kompetence og sproglige strukturer 

Kommunikativ kompetence  

Planlægge og gennemføre undervisning med fokus på 
kommunkationsprocesser og –strategier 

Kommunikationsprocesser, herunder receptive og 
produktive processer og strategier, diskurs- og 
kommunikationsstrategier  

Vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata 
som baggrund for sproglig vejledning 

Intersprogsudvikling 

Anvise differentierede læringsstrategier for elever med 
forskellige læringsforudsætninger 

Læringsstrategier  
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Inddrage elevinterne og –eksterne faktorer af betydning 
for sprogtilegnelsesprocessen  

Faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs-, og 
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering 
samt lærerens rolle 

Begrunde indhold omkring sprog, kultur og 
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning 

Sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 
engelsktalende verden samt forhold af relevans for 
globalisering  

Anvende relevante og differentierede tekster, medier 
og it i engelskundervisningen 

Tekstkompetence, herunder it og medier 

Begrunde undervisningens enkeltelementer med 
henblik på optimering af læreprocessen 

Lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 
nationalt og internationalt, herunder læremidler og 
digitale ressourcer 

Udvikle egen undervisning i samklang med det 
omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af 
den relevante forskningsbaserede viden 

Teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i fremmedsprog 

Arbejdsformer i modulet 
Arbejdet foregår som en vekslen mellem forskellige typer praktiske aktiviteter (fx gruppeøvelser, peer teaching og 
workshops), input/oplæg (fra underviser såvel som deltagere) og diskussion på baggrund af deltagernes forberedelse 
(individuelt og i studiegrupper) - samt vejledning og feedback i forbindelse med deltagernes udarbejdelse af de 
obligatoriske studieprodukter. 
 

Kategori Arbejdstimer 
(275 timer i alt) 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning, 
feedback og evaluering. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter, 
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter. 
75 arbejdstimer til udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter. 

Kategori 3 100 Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder, 
selvstændig litteratursøgning, selvstændig sproglig træning. 

Kategori 4 5 Arrangementer initieret af studerende 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder - i samarbejde med sin studiegruppe på max. fire personer - følgende obligatoriske 
studieprodukter på engelsk: 
- Beskrivelse (1 normalside) af en kommunikativ aktivitet med tilhørende didaktiske og pædagogiske overvejelser 

(1 normalside), som kan indgå i et fælles idekatalog. 

- Visuelt støttet mundtlig præsentation af læremiddelanalyse og/eller –design. 

Den studerende udarbejder individuelt følgende studieprodukt: 
- Et produkt svarende til 5 normalsider i omfang, som belyser centrale aspekter af begynderundervisning i engelsk 

- principper, tilgange, idéer- Produktet kan sammensættes af en konkret produktion af materialer eller aktiviteter 
til undervisningsbrug + 1-2 siders uddybning af materialets fagdidaktiske potentiale. Produktet kan også være en 
video af max. 3 minutters varighed, der belyser en fagdidaktisk problemstilling + 1-2 siders uddybning af den 
valgte problemstilling. 

Deltagelse i fremlæggelse/præsentation – evt. som fysisk eller virtuel udstilling – af det individuelle studieprodukt er 
obligatorisk. 
Tidspunkt for aflevering af produkterne og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget med særligt fokus på undervisning i engelsk på 
Folkeskolens 1.-4. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have undervisningsfaget engelsk som et af sine undervisningsfag, og den studerende skal have 
påbegyndt faget, når specialiseringsmodulet starter. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Talentfulde elever og særlige anvendelser i optimeringsmatematikken 
(73873-) (40SP) 

Modultype, -omfang og -sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan 
forekomme litteratur på andre sprog. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet matematisk optimering med 
dets anvendelsesmuligheder. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et 
praksisperspektiv og et matematikfagligt perspektiv. 
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tiltag til imødekommelse af særlige, fagligt 
udfordrende behov hos matematisk talentfulde elever. I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med 
matematikholdige tekster og praktisk anvendelig matematisk problemløsning.. 
I praksisperspektivet er vægten lagt på observation og fortolkning af matematisk læring og holdning til anvendelser af 
matematik hos talentfulde elever med særlige, fagligt udfordrende behov. Dette er udgangspunkt for planlægning, 
gennemførelse og evaluering af elevers praktisk anvendelige problemløsningsaktiviteter. 
I det matematikfaglige perspektiv belyser optimeringsmatematikken sin praktiske anvendelighed til effektiv løsning på 
problemstillinger i skole, hjem, samfund og erhverv. Med faglig fordybelse skabes lærerfaglig baggrund for 
transformation til optimeringsmatematisk problembehandling og –modellering relevant for talentfulde elever med 
særlige, fagligt udfordrende behov. 
Såvel analoge som digitale hjælpemidler indgår i arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter indsigt i de af skolens elever, som har særligt talent i matematik, og som søger faglige 
udfordringer. 
I dette grundlag indgår viden om metoder til observation som grundlag for fortolkning af sådanne elevers forståelse af 
og holdning til matematik. I tilknytning hertil indgår viden om betydningen af deres behov for deltagelse i kreativt, 
matematisk problemløsningsarbejde med det formål at skabe anvendelige, effektive løsninger. 
Det matematikfaglige videngrundlag knytter sig såvel til optimeringsmatematikken og dens anvendelser som til det 
matematiske kompetencebegreb, herunder specielt modellerings- og problembehandlingskompetence. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 

indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 

læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar 

i, med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår beskrivelse, analyse og den studerendes udarbejdelse af mulige tiltag for en eller flere elever med 
særlige, fagligt udfordrende behov på baggrund af observationer fra matematikundervisning. 
Den studerendes planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning kan indgå i modulet i 
forbindelse med semesterets praktikmodul og/eller skolepraksissamarbejde.   

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer: 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 
 
 

 
 

49 (65 
lektioner) 

• undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

• kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 

• studerendes fremlæggelser 

• vejledning 

Kategori 2 
 
 

 
 

126 

• studiebesøg på skoler  

• opgaveløsning 

• udarbejdelse af produkter 

• forberedelse til undervisningen i studiegrupper 

• individuel forberedelse 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til imødekommelse af særlige, fagligt 
udfordrende behov hos matematisk talentfulde elever 
ud fra f.eks. differentiering i mål, tid, hjælp, emne, 
anvendelsesområde eller læremidler 

elever, som har særligt talent i matematik med behov 
for faglig fordybelse i matematiske begreber og 
metoder samt anvendeligheden heraf 

planlægge elevaktiviteter, der medtænker særligt 
matematisk talentfulde elevers tilegnelse af viden via 
matematiske tekstoplæg og praktisk anvendelig 
matematisk problemløsning 

matematisk talentfulde elevers tilegnelse af viden såvel 
gennem mundtlige som skriftlige matematikholdige 
tekster som gennem praktisk anvendelig matematisk 
problemløsning 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsaktiviteter, som motiverer elever til 
kreativ virksomhed og problemløsning 

planlægning af undervisningsaktiviteter, hvori det at 
stille og løse problemer giver grundlag for motiverende, 
kreativ virksomhed til belysning af matematikkens 
anvendelighed 

observere og fortolke læring, begrebsforståelse, 
forestillinger om og holdninger til anvendelse af 
matematik hos elever med særlige, fagligt udfordrende 
behov i faget 

observation som grundlag for fortolkning af matematisk 
læring, begrebsforståelse, forestillinger om og 
holdninger til anvendelse af matematik hos elever med 
særlige, fagligt udfordrende behov i faget 

kunne anvende lineær programmering, differentiation, 
algoritmer, netværksanalyse og beslutningsteori til 
modellering og løsning af optimeringsproblemer med 
inddragelse af it 

optimeringsmatematik: lineær programmering 
(matrixregning), differentialregning, algoritmisk 
matematik, netværksanalyse og beslutningsteori; 
anvendelse af it i regneprocesser 

kunne anvende optimeringsmatematik som 
beskrivelses-, analyse-, og beslutningsgrundlag i effektiv 
problemløsning af hjemlig, skole-, samfunds- og 
erhvervsmæssig art 

optimeringsmatematikkens muligheder og begrænsning 
som beskrivelses-, analyse- og beslutningsgrundlag i 
frembringelsen af effektive løsninger på 
problemstillinger i skole, hjem, samfund og erhverv 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
anvende, fortolke og kritisere optimeringsmatematiske 
modeller 

modellering ved hjælp af optimeringsmatematik 

behandle optimeringsproblemer ved at detektere, 
formulere, afgrænse og løse dem ved systematisk valg 
af strategier og værktøjer 

matematisk behandling af optimeringsproblemer 
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Kategori 
 

Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 
 
 

 
 

90 
 

• arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 

• litteratursøgning og læsning 

• studieaktiviteter i studiegrupper 

• individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 

• holdmøder 

Kategori 4  
10 

• fremlæggelser af eget arbejde 

• studievejledning 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 
- i grupper, normalt praktikgrupperne/skolepraksisgrupperne, på en til fem studerende udarbejde en skriftlig 

rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere talentfulde elever med særlige, fagligt 

udfordrende behov i matematikundervisningen på baggrund af observationer i praksis. Rapporten skal have et 

omfang svarende til fire til seks normalsider samt evt. bilag. 

  

- Individuelt udarbejde tre produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske 

opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til matematisk optimering samt dette matematiske 

områdes muligheder for imødekommelse af talentfulde elever med særlige, fagligt udfordrende behov. Efter 

aftale mellem underviseren og de studerende kan produkterne antage forskellige former.  Hvert produkt skal 

have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

 
Den studerende skal 

- aflevere rapporten inden for den i modulplanen angivne tidsfrist  
- aflevere besvarelse af hvert af de tre produkter inden for den i modulplanen angivne tidsfrist. Produkterne er 

normalt individuelle, men underviseren kan dispensere herfra, idet en anden produktbesvarelses form og 
omfang aftales nærmere. 

 
Mod slutningen af modulet skal den studerende inden for tre arbejdsdøgn individuelt udarbejde en fagdidaktisk 
opgave bestående af en skitse til en matematikundervisningssekvens, hvortil der til en eller flere i 
undervisningssekvensen deltagende matematisk talentfulde elever udarbejdes fagligt udfordrende materiale til 
praktisk anvendelig problemløsning inden for optimeringsmatematikken. 
Den studerende udarbejder et eksempel på en besvarelse af en sådan mulig elevproblemløsning efterfulgt af en 
matematikfaglig og fagdidaktisk analyse af problemløsningen. Opgavebesvarelsen har et maksimalt omfang på 10 
normalsider inkl. bilag. 
 
Studieprodukterne bedømmes samlet med en kvalitativ bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have matematik 1.-6. klassetrin eller matematik 4.-10. klassetrin som et af sine undervisningsfag, 
og den studerende skal have påbegyndt faget, når specialiseringsmodulet starter. Det anbefales, at den studerende 
har gennemført Modul 4: ”Elever med særlige behov og matematik i anvendelse (1.-6. klassetrin)” eller Modul 3: 
”Elever med særlige behov og modellering i matematik (4.-10. klassetrin)”. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik (73873A) (41SP) 

Modultype, -omfang og  –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme 
litteratur på andre sprog. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet: 
Dette modul udvikler den studerendes kompetence til at undervisningsdifferentiere og inkludere elever i 
matematikvanskeligheder i undervisningen.  Udviklingen af denne kompetence belyses ud fra de fire 
kompetenceområder, som indgår i modulet: matematikdidaktisk teori, matematiklærerens praksis, matematiske 
arbejds- og tænkemåder og matematikfaglige emner. 
- I den matematikdidaktiske teori fokuseres der på at opbygge et teoretisk fundament, som sætter den studerende 

i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov i 
matematikundervisningen under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger og med henblik på inklusion.  

- I praksisperspektivet lægges vægt på observation, analyse og fortolkning af elevers matematiklæring og 
holdninger til faget.  

- I de matematiske arbejds- og tænkemåder bliver der fokus på valg af metoder og strategier, matematikfagets 
sproglige register og kommunikation, organisationsformer og undersøgende tilgange til matematikundervisning.  

- I de tre hovedemner inden for matematik: geometri, tal og algebra og statistik og sandsynlighed bliver der fokus 
på specifikke vanskeligheder deriblandt misopfattelser, didaktiske tilgange til emnet herunder konkrete 
materialer, it og hjælpemidler og motiverende faktorer. 

I modulet tages der udgangspunkt i undervisning af elever både i indskoling, på mellemtrin og i udskoling. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter indsigt i teori om undervisning af elever i matematikvanskeligheder. Der vil indgå forskellige 
udviklings-og forskningsresultater omhandlende elever i matematikvanskeligheder. 
Der vil også indgå viden om observation som grundlag for analyse og fortolkning af elevers læring af - og holdninger til 
- matematik. Endvidere vil sprogets centrale betydning for matematiklæring indgå. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner 
Kompetenceområde 2: Matematiske arbejds- og tænkemåder 
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik 
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- afdække elever med særlige behov i matematikundervisningen 
- kortlægge elevers matematiske kompetencer, forståelser, færdigheder og holdninger og opfattelse af faget 

matematik herunder elevens forudsætninger, potentiale og motivation 
- anvende viden om pædagogiske og didaktiske undervisningstiltag til elever med særlige behov i både 

klasseundervisningen og specialundervisningen og kende til forebyggende og foregribende og indgribende 
foranstaltninger inden for matematikvanskeligheder 

- gennemføre udviklings- og forskningsbaserede analyser og vurderinger af centrale, specialpædagogiske 
grundspørgsmål i relation til matematikundervisning og at begrunde personlig og professionel stillingtagen til 
specialpædagogiske problemstillinger, herunder inklusion 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser der 
ligger til grund for at kunne kategorisere elever som 
havende særlige behov i matematikundervisningen.  

adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og 
kategorisering af elever med særlige behov i 
matematikundervisningen. 

gennemføre kortlægning og evaluering af elevers 
matematiske færdigheder, forståelser, kompetencer og 
holdninger til matematik. 

kortlægningsteorier, kortlægningsmaterialer, 
evaluering. 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - studiebesøg evt. på specialskoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af obligatoriske studieprodukter i alt 75 timer fordelt således: 
- synopsis 25 timer 
- studieprodukt 25 timer 
- studieprodukt 25 timer 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende observationer,  interview, spørgeskemaer og 
test til kortlægning af forudsætninger og potentialer hos 
elever med særlige behov. 

teori om anvendelse af observationer, interview, 
spørgeskemaer og test til kortlægning af 
forudsætninger, potentialer, holdninger og motivation 
hos elever med særlige behov. 

planlægge, gennemføre og evaluere tidlig indsats i 
matematikundervisningen, og at kunne anvende 
forebyggende og foregribende og indgribende 
foranstaltninger indenfor matematikvanskeligheder 
generelt. 

tidlig indsat og interventionsmuligheder i matematik og 
kende til forebyggende, foregribende og indgribende 
foranstaltninger i matematik. 

differentiere , udvælge og anvende relvante 
hjælpemidler på baggrund af konkrete behov for den 
enkele elev. Herunder også kunne anvende it-
programmer og andre konkrete materialer. 

differentierede undervisningsmetoder og relevante 
hjælpemidler på baggrund af konkrete behov, herunder 
også it-programmer og konkrete materialer. 

planlægge, gennemføre og evaluere 
matematikundervisning for elever som også er i andre 
vanskeligheder herunder  læse- og skrivevanskeligheder, 
ADHD, kognitive vanskeligheder og dårlige 
sprogfærdigheder. 

matematikvanskeligheder i samspil med andre 
vanskeligheder, herunder læse- og 
skrivevanskeligheder, ADHD, kognitive vanskeligheder 
og dårlige sprogfærdigheder.  

kortlægge og afhjælpe forskellige misopfattelser og 
specifikke vanskeligheder indefor emnerne:  geometri, 
tal og algebra og statistik og sandsynlighed. 

misopfattelser, specifikke vanskeligheder med - og 
didaktiske tilgange indenfor matematik emnerne: 
geometri, tal og algebra og statistik og sandsynlighed.  

gennemføre udviklings- og forskningsbaserede analyser 
og vurderinger af centrale, specialpædagogiske 
grundspørgsmål og at begrunde personlig og 
professionel stillingtagen til specialpædagogiske 
problemstillinger med henblik på elever med særlige 
behov i matematik. 

internationale og nationale udviklings- og 
forskningsbaseret litteratur omhandlende centrale, 
specialpædagogiske grundspørgsmål i relation til 
matematikundervisning. 

anvende forskellige tilgange til at inkludere elever med 
særlige behov i almen matematikundervisning. 

inklusionsbegrebet. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende skal 

- I grupper udarbejde en synopsis med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever i 
matematikvanskeligheder på baggrund af observationer i praksis. Synopsen skal have et omfang svarende til to til 
tre normalsider samt evt. bilag. Synopsen danner udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse på holdet af 15-20 
minutters varighed. 

- Individuelt eller i grupper udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og 
fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til undervisning af elever i 
matematikvanskeligheder.  Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan produkterne antage 
forskellige former. 

Studieprodukterne bedømmes samlet med en kvalitativ bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 
Frist for aflevering af produkterne fremgår af modulplanen. 
 
Læses modulet på den netbaserede læreruddannelse tilrettelægges det i overensstemmelse med studiestrukturen på 
Net-LU. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt matematik 1.-6. klassetrin eller matematik 4.-10. klassetrin som et af sine 
undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Udvikling af matematikundervisningen gennem lektionsstudier  

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Lektionsstudier er en metode til at udvikle undervisning gennem planlægning og gennemførelse af en lektion, 
efterfulgt af en fælles diskussion om, hvad og hvordan eleverne lærte. Lektionen planlægges i fællesskab i en 
studiegruppe, hvorefter en af deltagerne underviser en klasse, mens de øvrige observerer. 
Gennem lektionsstudier kommer man i dybden med matematikfaglige og fagdidaktiske spørgsmål og er samtidig helt 
tæt på praksis.  
Man kan vælge at have fokus på forskellige områder: 

- Et område, det kan være udfordrende at undervise i, fx hvordan kan elevernes forståelse af begrebet ”areal” 
forbedres?  

- En måde at organisere undervisningen på, fx hvordan optimerer vi gruppearbejde, så elevernes faglige 
udbytte øges? 

Samtidig kan der være valgt et fælles fokus for holdet, som der tages udgangspunkt i.  
Lektionsstudierne gennemføres på en eller flere praktikskoler. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på den nyeste forskning inden for lektionsstudier i relation til matematikundervisningen og på nye 
formidlende artikler om området. Derudover indgår forskningsbaseret læringsbogsmateriale til 
matematiklæreruddannelsen og til efter/uddannelse af praktiserende matematiklærere.  

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget matematik  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse 

Matematisk ræsonnement  

Kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret 

Matematisk kommunikation  

Planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb i matematik ud fra et begrundet 
læringssyn 

Matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring og faglige progression, herunder samspillet 
mellem elev, lærer og matematik med induktive og 
deduktive arbejdsmåder  

Udforme mål for undervisning og elevens læring Modeller til planlægning af undervisning i matematik 

Udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning 

Kompetenceudvikling som matematiklærer 

Samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt 

Fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde 
med kolleger 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 373 af 608 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 − Undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige undersøgelser 

− Studerende fremlægger 

− Vejledning 

− Mikro-lektionsstudier  

− Lektionsstudier på skoler  

Kategori 2 121 − Individuel forberedelse 

− Udarbejdelse af lektionsplan i studiegrupper 

− Udarbejdelse af obligatorisk studieprodukt i studiegrupper/individuelt (70 timer)  

Kategori 3 100 − Litteratursøgning og læsning 

− Studieaktiviteter i studiegrupper  

Kategori 4 5 − Egen opsamling på gruppearbejde 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der skal afleveres et skriftligt produkt på 10-15 normalsider.  
 
Produktet skal indeholde 

A. En kort generel beskrivelse af lektionsstudie, som en form for lærersamarbejde 
B. En redegørelse for det konkrete lektionsstudie med beskrivelser af og refleksioner over:  

a. Planlægning (herunder en detaljeret og begrundet lektionsplan) 
b. Gennemførelse af lektionen 
c. Refleksionssamtale 

Samt begrundelser for fagdidaktiske valg og eventuelle ændringer.   
C. Overvejelser over fagligt og fagdidaktisk udbytte af at deltage i lektionsstudiet 

 
Punkt A og B udarbejdes i lektionsstudiegrupper (3-4 personer), mens punkt C er individuelt arbejde. 
 
Punkt B og C skal fremlægges mundtligt for holdet. 
 
Den detaljerede produktbeskrivelse udformes af holdets undervisere. 
 
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Ovenstående studieprodukter bedømmes samlet efter objektive kriterier. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt matematik 1.-6.klassetrin eller matematik 4.-10. klassetrin som et af sine 
undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Friluftslivets mangfoldighed mellem oplevelse og overlevelse (73873E) 
(42SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk samt primitive urlyde 
fra skoven. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet skaber en nuanceret og bred tilgang til og forståelse af begrebet friluftsliv. I den ene ende af spektret 
arbejdes med sensationen, det ekstreme og grænseoverskridende, og i den anden ende arbejdes med stemningen, 
roen i naturen og det enkle liv.  
Modulet skal udvikle den studerendes egne færdigheder samt pædagogiske og fagdidaktiske handlemuligheder inden 
for friluftsliv. Indholdet kan bevæge sig mellem lejrliv og kajaksejlads hen over orienteringsaktiviteter til klippeklatring 
og downhill mointainbike. 
Gennem ophold og bevægelse i naturen trænes og udvikles de studerendes kompetence til at planlægge og udvikle 
friluftsliv i grundskolen. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk og samfundsvidenskabelig teori og forskning vedrørende skandinavisk friluftsliv og 
outdoor education. Undervisningen bygger eksemplarisk bro til begrebet kropslig læring gennem ture i nærmiljøet og i 
et bevægelsesmæssigt udfordrende landskab. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed 

Kompetenceområde 4: Idrættens værdier og kultur 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- udføre, beskrive og analysere bevægelser indenfor et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik på at udvikle 
elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske 
bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i og på vand og i naturen 

- udføre samt anvende og integrere kropslige arbejds- og udtryksformer i undervisningen på tværs af genrer, 
discipliner og fysiske aktiviteter såvel kulturelt som subkulturelt med henblik på at udvikle fagsyn samt 
udvikle faget kreativ, innovativ og entreprenant 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk, 

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk, 

analysere og formidle undervisning, der udvikler 
elevernes kropslighed og forståelse for sammenhænge 
mellem krop, følelser og bevidsthed, 

sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed, 

analysere og vurdere aspekter, som har betydning for 
gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
idrætsundervisning, 

sikkerhed i idrætsundervisningen, 

analysere udviklingen af idrætsfaget i dansk 
idrætskultur, 

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, 
kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv, 

udvikle læringsfællesskaber, der understøtter elevers 
personlige og sociale udvikling, og 

inklusion, ansvar og sociale relationer i 
idrætsfællesskaber og 

udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og entreprenant 
på tværs af genrer, discipliner og alsidige idrætslige 
rum, 

idræt som kulturskabende faktor, herunder idrættens 
kulturer og subkulturer, organiseret og selvorganiseret 
idræt og idrættens alsidige rum, 
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Arbejdsformer i modulet 
I modulets arbejdsform indgår et projektforløb, hvor de studerende skal planlægge, gennemføre og evaluere et 
undervisningsforløb om muligt med en skoleklasse. Projektforløbet afsluttes med en skriftlig pædagogisk- didaktisk 
opgave. 

Kategori Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 41,5 
timer 

(55 
lektioner) 

Der arbejdes primært udendørs med en vekselvirkning mellem praktiske og teoretiske 
aktiviteter, herunder kortere og længerevarende ekskursioner ud i naturen. Der 
arbejdes desuden med fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 

Kategori 2 119 timer Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter, 
selvstændigt arbejde med udarbejdelse og afprøvning af elevaktiviteter til skolen og 
respons på elevprodukter samt forberedelse til holdundervisning. 

Kategori 3 92 timer Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige tekster, 
undervisningsmaterialer til skolen m.m.), selvstændige aktiviteter i studiegrupper fx 
afprøvning af praktiske aktiviteter og besøg til alternative læringsmiljøer. 

Kategori 4 7,5 timer 
(10 

lektioner) 

Præsentation af opgaver og produkter, vejledning, studenteroplæg. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80 % mødepligt til undervisningen, herunder også mødepligt til ekskursioner og andre ture, der gennemføres i 
modulet. 
Desuden skal den studerende udarbejde nedestående studieprodukter.  
Studieprodukterne bedømmes samlet efter objektive kriterier. 
Bedømmelsen er individuel. 
 
De 2 studieprodukter:  

- Et multimodalt studieprodukt med et friluftsfagligt stof, som skal  formidles for modulets øvrige deltagere. 
Studieproduktet  skal som minimum inddrage modaliteterne tekst og video i et omfang svarende til 3-4 
normalsider og 10-15 minutters video. Studieproduktet udarbejdes i grupper på 3-4 studerende (25 
arbejdstimer). 

- Et multimodalt studieprodukt omhandlende et projektforløb om friluftslivsundervisning på baggrund af et 
praksissamarbejde med en folkeskoleklasse. Studieproduktet  skal som minimum inddrage modaliteterne 
tekst og video i et omfang svarende til 5-7 normalsider og 5-10 minutters video. Studieproduktet udarbejdes i 
grupper på 3-4 studerende. Produktet fremlægges for holdet (50 arbejdstimer). 

 
Nærmere beskrivelse af krav til produkternes indhold og form fremgår af bilag til modulplanen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have idræt som et af sine undervisningsfag, og den studerende skal have påbegyndt faget, når 
specialiseringsmodulet starter. 
Den studerende må til modulet beregne en egenbetaling til ture/ekskursioner på ca. 1500,- 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Idrætsfaglig vejviser og teamkoordinator (73879E) (43SP) 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver den studerende kompetencer i forhold til særligt nye og udfordrende sider af idrætsfaget med henblik 
på at kunne varetage en vejledende funktion i et idrætsteam på en skole.  
Der er særligt vægt på: 

• Faglig fordybelse i idrætsfaget med vægt på fagets formål, undervisning, progression, differentiering og 
evaluering 

• Varetagelse af prøven i 9. klasse 

• Tilsyn og sikkerhed i faget, herunder kursus i trampetbasis. 

• Formidler- og vejlederrollen i et idrætsteam 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret idrætsfaglig, pædagogisk og didaktisk teori vedrørende undervisning og 
vejledning generelt og idrætsfagets dannelses- og læringsmuligheder i særdeleshed. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet  
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget idræt og pædagogik og lærerfaglighed 
Den studerende kan 

• Formidle fagets dannelses- og læringsmuligheder og krav i en sammenhængende progression gennem 
skoleforløbet 

• Formidle en varetagelse af prøven i 9. klasse og inspirere til en fagligt velbegrundet og inspirerende 
varetagelse af undervisningen frem mod prøven 

• Varetage tilsyn – og udvikle en strategisk plan for arbejdet med sikkerhed i idrætsfaget 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Udvikle en  sammenhængende idrætsundervisning 
gennem skoleforløbet som opfylder idrætsfagets formål  

Didaktiske positioner og metoder i forhold til en alsidigt 
udviklende undervisning, herunder viden om 
folkeskolens og idrætsfagets formål  

Igangsætte, etablere og lede elevernes læreprocesser i 
forhold til prøven i 9. klasse 

Prøven i idræt i 9. klasse, herunder form, krav og 
vurderingskriterier samt prøvens muligheder og 
udfordringer 

Anvende Forenklede fælles mål til at skabe fagligt 
velbegrundede årsplaner, idrætsforløb og lektionsplaner 
frem mod prøven i 9. klasse, herunder temabaseret 
undervisning 

Didaktiske positioner og metoder i forhold til 
idrætsundervisningen i udskolingen, herunder en 
temabaseret idrætsundervisning  

Udføre korrekte modtagninger,  hvor generelle og 
biomekaniske bevægelsesprincipper anvendes 

Modtagningens formål og de generelle principper som 
knytter sig modtagerens funktion, herunder en viden 
om biomekaniske principper 

Opstille sikkerhedsmæssige forsvarlige springstationer 
med metodiske progressioner 

Metodiske progressive springopstillinger med de 
korrekte sikkerhedsforanstaltninger 

Udvikle en strategisk plan for arbejdet med sikkerhed i 
idrætsfaget 

Forhold af betydning for sikkerhed i 
idrætsundervisningen, herunder tilsyn af lokaler og 
materiel samt krav og regler ift. ansvar og certificering i 
forbindelse med idrætsaktiviteter og opsyn i og udenfor 
idrætslokalerne 

Initere fælles processer og vejlede et idrætsfagteam i 
forhold til udvikling af visioner, strategier og 
handleplaner  

Vejlederroller og- positioneri forhold til at initiere og 
udvikle forskellige visioner og strategier i et 
idrætsfagteam 
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Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i 
alt 275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner

) 

Undervisning, øvelser, feedback 

Kategori 2 121 Forberedelse til undervisningen og formidlingsopgaver, arbejde med studieprodukter 
Studieprodukt 1: 30 timer 
Studieprodukt 2: 30 timer 
Trampetprøve: 10 timer 

Kategori 3 100 Egen forberedelse, arbejde i studiegrupper 

Kategori 4 5 Studievejledning, skolebesøg 

Betingelser for godkendelse af modulet 
De studerende skal have godkendt modulets studieprodukter samt have bestået kursus i trampet 
Studieprodukterne bedømmes samlet med en kvalitativ bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 

Bedømmelsen er individuel. 

  
1. Et studieprodukt inden for læringsmålsstyret undervisningen igennem skoleforløbet 

o Del 1: Et idrætsfagligt oplæg for idrætsteamet på en fiktiv skole. Studieproduktet afleveres i digital 
form, fx powerpoint, prezi eller screencast, og har en samlet varighed på 15 minutter. 

o Del 2: Planlægning, gennemførelse og evaluering af en undervisningspraksis, hvor den studerende 
demonstrerer sine kompetencer i forhold til at arbejde læringsmålsstyret. Undervisningen foregår på 
holdet. 
 

2. Et studieprodukt som omhandler hvorledes man som koordinator og vejviser kan vejlede et idrætsteam frem 
mod prøven i idræt 

o Del 1: En skriftlig opgave på 5 normalsider. Opgaven indeholder: 
▪ En fagligt velbegrundet årsplan for 8. og 9. klasse Der skal skabes sammenhæng mellem 

kompetencemål, videns- og færdighedsmål, temaoverskrifter, stikord for undervisningens 
indhold og form samt evaluering. 

▪ Et konkret undervisningsforløb med temabaseret undervisning. 
o Del 2: Planlægning og afholdelse af faglig dag i idrætsteamet 

▪ Hver studiegruppe står for en del af dagen i form af både oplæg, gruppeopgaver og 
opsamlinger. 
 

3. Trampetbasiskursus 
Et kursus, som vurderer den studerendes evne til at udføre sikker modtagning og vælge en metodik, der 
sikrer at undervisningen i et givent spring foregår på en sikker og forsvarlig måde og samtidig er 
hensigtsmæssig i forhold til teknik og forudsætninger. Prøven består af tre dele: 

• En individuel multiple choice test (20 min.) 

• En skriftlig metodikopgave (2-3 sider) som løses i grupper af 3-4 personer. (60 min.) 

• En praksisprøve med fokus på modtagning i spring 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende skal have påbegyndt idræt som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Tysk - mundtlig og skriftlig sprogfærdighed (73877-) (44SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk. Der kan også læses 
relevant litteratur på andre sprog. 
Undervisningsfag: 10 ECTS 

Kort beskrivelse af modulet  
Dette modul har fokus på den studerendes udvikling af egen mundtlige og skriftlige sprogfærdighed, receptivt og 
produktivt. Målsætningen er at kunne gennemføre en undervisning i undervisningsfaget tysk på tysk og som sprogligt 
forbillede for elever i grundskolens 5.-10. klasse. Modulet knytter såvel metodisk som indholdsmæssigt an til 
basismodulerne i undervisningsfaget tysk.  

Modulets videngrundlag 
Relevant nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprog, sprogbeskrivelse, intersprog, 
interkulturel kommunikativ kompetence, fremmedsprogsundervisning og tyskfaget i folkeskolen, herunder nationale 
og internationale bestemmelser og vejledninger om faget. 

Kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål, som indgår i modulet  
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget tysk. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning, 
der bidrager til udvikling af elevers interkulturelle 
kommunikative kompetencer 

at planlægge, gennemføre og evaluere 
tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers 
interkulturelle kommunikative kompetencer 

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets 
funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift 
og tale 

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle 
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale 

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på 
tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt 
forbillede for eleverne  

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive 
kontekster  

planlægge, gennemføre og evaluere 
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder 
formsystem og ordforråd  

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs 
formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til 
reception og produktion 

analysere sammenhænge mellem sprogsyn, 
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden 

viden om sammenhæng mellem sprogsyn, 
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
250 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 (65 
lektioner) 

Holdundervisning bestående af 

• introduktioner til modulets respektive emner 

• workshops og øvelser 

• studerendes fremlæggelser 

• studiekollegial- og underviserfeedback på fremlæggelser og studieprodukter 

Kategori 2 121 Individuelt arbejde eller studiegruppearbejde i form af 
arbejde med interaktive kommunikationsplatforme 
forberedelse af diskussionsoplæg, analyser eller øvelser 
arbejde med studieprodukter og fremlæggelser, inkl. forberedelse til vejledning og 

forberedelse af studiekollegial feedback 
evaluering af studie og undervisning 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 379 af 608 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
250 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde eller studiegruppearbejde i form af 
forberedelse til holdundervisning 
forberedelse til studiegruppearbejde 
arbejde med studieprodukter og fremlæggelser 
selvstændige studier  
arbejde med interaktive kommunikationsplatforme 
udarbejdelse af arbejdsportfolio og præsentationsportfolio 
litteratursøgning 
evaluering af egen læring og deltagelse 

Kategori 4 5 Studenterinitierede aktiviteter med deltagelse af underviser og studerende i form af 
studiegruppevejledning 
individuel vejledning 

 
Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet er betinget af en kvalitativ, samlet bedømmelse af nedenstående tre studieprodukter. 
Den samlede bedømmelse er bestået/ikke bestået. Der er ikke censur. 
Bedømmelsen er individuel. 
 
1. Studieprodukt 1 omfatter to delopgaver, 1A og 1B  
1A: Individuel fri skriftlig fremstilling på tysk af cirka ½ sides omfang. Produktet udvikles gennem processkrivning. 
Tidsforbrug anslås til 10 timer. 
1B: Den studerende gennemfører en sprogtest, der systematisk vurderer den studerendes sproglige kompetencer. I 
studieproduktet redegør den studerende for resultaterne af testen og præsenterer i stikordsform refleksioner over 
strategier for egen sprogudvikling. Redegørelsen affattes på dansk eller tysk.  Der er intet omfangskrav. Opgaven er 
individuel. Tidsforbrug anslås til 15 timer. 
 
2. Studieprodukt 2 
Fagdidaktisk orientereret besvarelse der inddrager stof fra undervisningen, og som tager udgangspunkt i en ukendt 
fagdidaktisk tysksproget tekst med omfanget ca. 1 side. Besvarelsens omfang er ca. 3 normalsider. Besvarelsen er 
individuel og udvikles gennem processkrivning. Tidsforbrug anslås til 25 timer. 
 
3. Studieprodukt 3 
Mundtlig præsentation på maksimalt 7 minutter og efterfølgende diskussion på baggrund af kort skriftligt 
diskussionsoplæg, der indeholder et performativt element, og som eksplicit knytter sig til et eller flere af 
undervisningsfagets kompetenceområder. Fremlæggelsen er individuel. Præsentationens omfang er maksimalt 7 
minutter, præsentation samt diskussion har tilsammen omfanget 20 minutter. Tidsforbrug anslås til 25 timer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har påbegyndt tysk som et af sine undervisningsfag. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Svømmelæreruddannelsen. (74765F) (45SP) 

Modultype, -omfang og –sprog 
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetencer, der sætter dem i stand til  

- at undervise børn i skolen i svømning 
- at undervise i og varetage grundlæggende 1. hjælp i skolen 
- at undervise i aktiviteter i og på vand 
- at erhverve Dansk Svømmeunions bassinlivredderprøve 

Den danske folkeskole har en lang tradition for at udbyde svømning som fag i skolen. Danmark er et land omkranset af 
vand, og det er derfor vigtigt, at børn lærer at begå sig i og på vand, og det er vigtigt at lærerne i folkeskolen er i stand 
til at varetage denne opgave.  

 
Svømmeundervisning og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som skoler giver til børn og unge. Her arbejdes 
der pædagogisk med krop og bevægelse med henblik på at øge børn og unges sundhed, trivsel og læring. Her udvikler 
børn og unge en kropslig, personlig og social identitet. Undersøgelser viser, at svømning i skolen har afgørende 
betydning for danskernes svømmeduelighed. Derudover er faget med til at sikre, at eleverne tilbydes alsidige kropslige 
udviklingsmuligheder.  

 
Som lærer står man med ansvaret for mange børn, og som idrætslærer er der stor sandsynlighed for, at man også 
kommer i en situation, hvor man skal yde førstehjælp ved f.eks. tilskadekomst. 
I svømmeundervisningen, og ved vandaktiviteter, er det ydermere vigtigt at være opmærksom på de 
sikkerhedsmæssige udfordringer, som kan være forbundet med aktiviteter i og på vand. Dette kræver stor 
bevågenhed på de fagdidaktiske og pædagogiske spørgsmål, og derfor er der i uddannelsen indlagt praktik i 
svømmeundervisning, hvor den studerendes undervisningskompetence udvikles og evalueres gennem observation, 
vejledning og en afsluttende skriftlig opgave. 
Førstehjælp og sikkerhed i og på vand er ligeledes centrale elementer i modulet.  
 
Det betyder, at væsentlige forudsætninger for valg af og deltagelse i modulet er, at den studerende er fortrolig med 
elementet vand. Den studerende skal have forudgående forudsætninger for arbejde i højden (spring fra vippe), i 
dybden (dyk i forbindelse med livredderprøve) samt at arbejde med svømmedisciplinerne i vand. Dette modul er højst 
intensivt med nationale definerede krav til niveau, og dette betyder, at den studerende bør vurdere din egen 
forudsætning for valg af og deltagelse i dette modul. 

  
Modulet bygger på den bekendtgørelsesfastsatte svømmelæreruddannelsen (som ifølge bekendtgørelsen har et 
omfang på 0,1 studenterårsværk, svarende til 6 ECTS points heraf ¼ praktik med børneundervisning), samt et 
førstehjælps- og sikkerhedskursus og undervisning i aktiviteter i og på vand. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende børn og 
unges fysiske, motoriske og kognitive udvikling og læring med særlig fokus på elementet vand og de 
sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med dette.  
Derudover udgør forskning, erfaringer og refleksioner over vandaktiviteter i idrætsfaget i folkeskolen et centralt 
grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse 
Kompetenceområde 4: Idrætskultur og relationer 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan: 
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- begrunde, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret 
idrætsundervisning i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og 
idrætslige færdigheder og kompetencer 

- begrunde og anvende svømning, vandaktiviteter  i forskellige pædagogiske sammenhænge. Den studerende 
skal tilegne sig faglig og pædagogisk indsigt samt praktiske færdigheder indenfor vandaktiviteter, førstehjælp 
og sikkerhed 

- planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i svømning og vandaktiviteter  
- udføre, beskrive og analysere bevægelser indenfor et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik på at udvikle 

elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske 
bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i  vand 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og 
kropsudtryk, 

bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk, 

anvende relevante fagord og fagdidaktiske begreber og 
modeller i planlægning, gennemførelse og evaluering af 
idrætsundervisning, 

fagterminologi og fagdidaktiske begreber og modeller af 
relevans for undervisning i idræt i skolen, 

analysere og vurdere aspekter, som har betydning for 
gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig 
idrætsundervisning, 

sikkerhed i idrætsundervisningen, 

begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og 
differentieret læringsmålstyret idrætsundervisning med 
vægt på læringsmål, inklusion, progression og 
evaluering, 

elevernes læring og læringsforudsætninger i 
indskolingen og på mellemtrinnet, 

analysere udviklingen af idrætsfaget i dansk 
idrætskultur, 

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, 
kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv,  

udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og entreprenant 
på tværs af genrer, discipliner og alsidige idrætslige 
rum, 

idræt som kulturskabende faktor, herunder idrættens 
kulturer og subkulturer, organiseret og selvorganiseret 
idræt og idrættens alsidige rum. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 

Holdundervisning undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis. Der arbejdes 
såvel udendørs som indendørs. Fælles videndeling og refleksion. 

Kategori 2 111 Individuel og gruppevis forberedelse og udarbejdelse af undervisning af elever af såvel 
teoretisk som praktisk karakter. Drøftelse af sikkerhed og ansvar i forbindelse med 
aktiviteter med elever i og på vand 
Litteratursøgning. 

Kategori 3 110 Gennemføre undervisning af elever i forbindelse med aktiviteter i vand og generelle 
svømmefærdigheder 
Udarbejdelse af studieprodukt (30 t.) 

Kategori 4 5 Vejledning i forhold til svømmerapport, samt praktikvejledning i forbindelse med 
børnesvømning 

Betingelser for godkendelse af modulet  
Der er 80% mødepligt på modulet. 
Den studerende skal bestå nedenstående studieprodukt og deltage i de bekendtgørelsesfastsatte prøver i 
svømmelæreruddannelsen. 
 
Studieprodukt:  
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De studerende planlægger, gennemfører og evaluerer et forløb i vandaktiviteter/svømning med undervisning af børn 
fra en skole. På baggrund af denne undervisning udarbejdes en skriftlig opgave, som bedømmes med bestået/ikke-
bestået. 
 
Betingelser for bestået svømmelæreruddannelse: 

Alle prøver skal bestås jf. Bekendtgørelse om uddannelse af svømmelærere (Svømmelærerprøven): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23492 

 

Modulet kvalificere til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget idræt 

Forudsætninger for at læse modulet 
Den studerende har forudgående fortrolighed og erfaring med svømning. Se ovenstående afsnit Kort beskrivelse af 
modulet. 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23492


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 383 af 608 

MODULBESKRIVELSER FOR TVÆRPROFESSIONELLE SPECIALISERINGSMODULER 

Tværprofessionelt specialiseringsmodul: Minority and majority issues and questions of cultural identity - 
Short term program (ES 18) (73874F) (46SP) 

Type of courses, proportion of courses and course language: 
Locally developed specialization course equivalent of 10 ECTS (Equivalent to 4.5 credits from the University of Victoria) 
Course language: English 
Undervisningsfag: 5 ECTS-point 
Lærerens grundfaglighhed: 5 ECTS-point 

Short description of the course/Institute:  
Since the programme is aimed at Danish as well as Canadian students, in the following we will be using the terms 
course/institute, since these are the formal terms for the Danish program and the Canadian program respectively. 
The course/ institute is a package of three sub-courses: 

• Community and Culture 

• Cultural Studies in Education 

• Community Development Project 

Students from UVIC, UCC, and other partner countries will cooperate in a joint international group on professional 
issues in educational and community settings. Together they will investigate constructions of knowledge, identities, 
social responsibility and dimensions of ethics, all related to professional work in a globalized and culturally complex 
world. The course/ institute will run over a period of three weeks in August as well as a preparation week during the 
spring of 2018. During the preparation week, students in Denmark and Canada will work in groups to construct a 
number of cases, presentations, etc. that take their point of departure in real life experiences. These cases will be 
brought along in the three-week course/ institute where they will be presented, analyzed and discussed in the group.  
The three-week course/ institute will take place at UVIC in Victoria, Canada from July 30 to August 17 2018. During the 
three weeks the students will work on the above-mentioned themes. They will participate in different lectures, 
workshops, exercises, excursions and study visits initiated by a team of professors from UCC and UVIC. The objective is 
that by having the students cooperate on relevant and current cases from the two countries, they will be able to 
mirror the complexity of the issues in the contexts in which they work. 
 
Se kursusfolder på Portalen: 
https://portal1.ucc.dk/Studieinfo/Uddannelser/Laerer/Studieordning/Dokumenter%20til%20studieordningen%20for
%20LU13/Brochure2018%20UVic-UCC%20Summer%20Institute.pdf 

The knowledge base of the course/Institute 
The knowledge base of the course is humanistic, including social and educational theories and research, along with 

development projects carried out in Canada and Denmark with emphasis on the development of identities, ethics 

inclusion and multicultural competencies.  

Areas of competency /Objectives of the course/Institute 
- The student will gain competency in investigating issues concerning questions of power and privilege, social 

justice and empowerment, as well as questions of cultural identity.  
- The student will be able to relate theoretically as well as practically to issues concerning relatons between 

majority and minority groups and cultures in a school context 
- The student will gain competency in preparing the pupils in meeting the globalized and multicultural society 

in which the school is embedded  
- The student will gain competency in relating to and acting upon a background knowledge on complex 

understandings of identity in order to strengthen the pupils’ understanding of these complexities, as well as 
the students’ own professional role herein. 

  

https://portal1.ucc.dk/Studieinfo/Uddannelser/Laerer/Studieordning/Dokumenter%20til%20studieordningen%20for%20LU13/Brochure2018%20UVic-UCC%20Summer%20Institute.pdf
https://portal1.ucc.dk/Studieinfo/Uddannelser/Laerer/Studieordning/Dokumenter%20til%20studieordningen%20for%20LU13/Brochure2018%20UVic-UCC%20Summer%20Institute.pdf
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Objectives of competencies in the course(s) 

The student can:  The student has knowledge of:  

Strengthen the pupils’ ability to analyze, challenge and 
navigate in different positions of power locally as well as 
globally  

Power relations locally as well as globally, and how 
these relate to questions of minority and majority  

Contribute to the pupils’ understanding of the meaning 
of different societies’ for cultural understanding, and 
can help the understand the impact of social categories 
on everyday culture  

The concept of culture, sociological theories on 
modernity and late modernity, as well as theories on 
social categories such as class, gender and nationality  

Enhance the pupils’ understanding of their own and 
others construction of identity in a multicultural and 
global society 

The construction of identity, community and equal 
rights locally as well as globally  

Investigate and reflect upon issues concerning the 
above  

Methods and approaches used to uncover and 
investigate issues concerning the above  

Study activity 

Categories 
 

Hours  (250 total 
number)  

Primary methods 

Participation of 
Lecturers and students 
– initiated by a 
lecturer 

49 Lectures (class and groups), presentations, exercises, 
instructions, excursions, visits, field trips, supervisions and 
workshops initiated by professors  

Participation of 
students – initiated by 
a lecturer 

131 Workshops, discussion groups, project – and group work, 
excursions, fieldwork, school visits, introductions to assignments, 
preparation for class, preparation for meetings in class, 
prepartion for and visits and evaluation initiated by professors.  

Participation of 
students – initiated by 
students 

60 Preparation for lectures, preparation for tours, study group 
activities, praparation for other course activities, workshops and 
littarature seach driven by students  

Participation of 
lecturers and students 
– initiated by students 

35 Debate events and group work wrap ups driven by students 

Conditions for passing the course(s):  
In order to pass the course/ Institute, the student must:  

- Create a reflection paper where the student will relate to cases and issues worked with during the course. In 
the reflection paper, the student must also reflect upon his/her professional development during the course. 
The paper must be a maximum of 5 pages (5 x 2400 keystrokes) 

- Be in charge of two presentations or workshops along with the group the student is part of. The groups 
consist of 4-5 students. Each group must consist of Danes as well as Canadians. The format of the 
presentation or workshop will be decided upon by the group and the professors in charge of the course 

- By the end of the course document participation in the above mentioned tasks in form of video 
documentation, photos or written products. 

- Present with point of departure in the above mentioned tasks.  
Time for handing in and receiving response on study products will appear on the detailed plan for the course  
The student will receive a ”passed”/”not passed” on basis of oral presentations as well as the other assignments listed 
above. The assessment will be individual even though the presentations can take place as group presentations.  

(Danish Demands) Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i de undervisningsfag, som de studerende på holdet læser, samt pædagogik og 
lærerfaglighed.  

Prerequisites for the course/ Institute 
The course aims at students who are engaged in questions of relations between minority and majority groups and 
cultures, as well as questions of cultural identity, and can be sought regardless of subjects studied otherwise. The 
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course/Institute is also suitable for those aiming at gaining a more international profile in their professional 
development.  
Application date: March 1st 2018 
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Tværprofessionelt Specialiseringsmodul: Tværprofessionelt samarbejde I fremtidens skole (73880D) (49SP) 

Modultype, -omfang og –sprog. 
Tværprofessionelt specialiseringsmodul, udarbejdet i samarbejde mellem lærer- og pædagoguddannelsen. 
10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 
Lærerens grundfaglighed: 10 ECTS-point 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet skal styrke kommende lærere og pædagogers tværprofessionelle samarbejde på skole- og fritidsområdet i 
arbejdet med overgange.  
 
Studerende fra lærer- og pædagoguddannelsen, vælger modulet som et tværprofessionelt fordybelsesModul for at 
udvikle og kvalificere egne og fælles kompetencer i opgaveløsningen knyttet til løsningen af fremtidige 
velfærdsopgaver. 
 
Modulet retter sig mod at styrke pædagog- og lærerstuderendes kompetencer til at anvende deres faglighed i det 
tværprofessionelle samarbejde for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen. Det handler tillige om at være i stand til at 
udfordre og lade sig udfordre af forskellige professioners perspektiver på beslutninger, der kræver tværfaglige 
indsatser for at kunne løse opgaverne med tilstrækkelig kvalitet. 
 
I modulet sættes fokus på disse centrale begreber og temaer: 
 

- Tværprofessionalitet 

- Samarbejde om overgange og skolestart 

- Tværprofessionelt samarbejde om børn og unges læring og trivsel. 

- Det tværprofessionelle samarbejde om skolen 

- Nye samarbejdsformer 

- Overgange og sammenhænge mellem skole og fritid 

- Heldagsskolen – lærer/pædagog-samarbejde; planlægning og gennemførelse af undervisning i fx understøttende 

undervisning og faglig fordybelse. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning om børn og unges udvikling og socialisering samt tværprofessionelt samarbejde. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
I læreruddannelsen indgår lærerens grundfaglighed, almen dannelse/KLM, PL1, PL2  
I pædagoguddannelsen indgår elementer fra specialiseringen Skole- og fritidspædagogik (Modul G). 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan på tværs af professionerne samarbejde om planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling 
af fremtidens folkeskole. 
Den studerende kan i samarbejde begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle elevfællesskaber på tværs 
af institutionssfære. Den studerende skal samarbejde om at skabe rammer for elevens læring og trivsel på tværs af 
institutioner. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

anvende viden om børn og unges udvikling og 
forudsætninger i pædagogisk praksis i skole og 
fritidstilbud 
 

Børns læring og trivsel i forskelige institutionelle 
sammenhænge. Modul G. Pæd. 

tilrettelægge forældresamarbejde med 
udgangspunkt i det enkelte barn eller unges trivsel, 
læring og udvikling, 

Forældresamarbejde i et tværprofessionelt perspektiv 
Modul G. Pæd. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

understøtte børne- og ungegruppers trivsel, 
interaktion, udvikling og normdannelse og fremme 
deres muligheder for deltagelse og udfoldelse i 
inkluderende fællesskaber 

Inklusion og deltagelse i institutions- og skoleliv Modul 
G. Pæd. 

fastholde og udvikle egen professionsidentitet og 
skabe sammenhæng mellem og se nye muligheder 
i forskellige udviklings- og læringsrum 

Professionsidentitet modul K Pæd. 

agere professionelt inden for det gældende 
retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation 
med offentlige myndigheder 

Organisation og institution. Modul K Pæd. 

etablere inkluderende læringsmiljøer gennem 
motivering og understøttelse af legende processer 

Socialisering. Modul K. Pæd. 

Udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under 
hensyntagen til forskellighed i 
læringsforudsætninger og mål for elevers læring  

Elevers læring og om virksomme faktorer i 
læringsmiljøet. PL2 lærer. 

Facilitere interaktions- og læreprocesser, således 
at de er befordrende for elevernes trivsel og 
udvikling. 

Klasse-, lærings- og gruppeledelse. PL2 Lærer. 

Selvstændigt og sammen med andre udvikle 
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og 
lydhørhed, 

Samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører PL2 lærer. 

Udvikle samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning. 

Det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling. PL1 lærer. 

vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og 
udvikle sammenhængen mellem skolens 
medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave 

… forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv KLM. Lærer. 

 

Arbejdsformer i modulet studiekategori og primære arbejdsformer 
 

Kategori 
 

Arbejds-
timer, i alt 
275 
timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1  
 
 

      49 (65 
lektioner) 

• Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg, øvelsesarbejde. 

• Projektarbejde 

• Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 

• Vejledning  

• Evaluering og respons 

• Fællesforelæsninger 

Kategori 2 121 • Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

• Studerendes udarbejdelse af projekt skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

• Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 

Kategori 3 
 
 

100 • Egen forberedelse til undervisning og projektarbejde 

• Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige arbejde 
med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

• Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4  5 • Holdmøder 

• Debatarrangementer  

• Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse  
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Fælles for begge uddannelser er en modulopgave, der skal godkendes for at man kan fortsætte uddannelsens næste 
element. 
Opgaven udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.  
Opgavens omfang: (1 studerende:  max. 5 normalsider), 2 studerende: max. 9 normalsider, 3 studerende: max. 12 
normalsider, 4 studerende: max. 15 normalsider 
Opgavens indhold uddybes og perspektiveres gennem en mundtlig fremlæggelse på holdet. 
Alle gruppens medlemmer skal deltage ligeligt i fremlæggelsen. 
Tid til fremlæggelsen: (1 studerende: 15 min), 2 studerende: 25 min, 3 studerende: 30 min, 4 studerende: 40 min 
 
Opgaven og den mundtlige fremlæggelse bedømmes samlet bestået/ikke bestået. 
Bedømmelsen er individuel. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i lærerens grundfaglighed  

Forudsætninger for at læse modulet 
Det anbefales at den studerende har gennemført PL1, PL2, PL3 og KLM 
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Tværprofessionelt specialiseringsmodul: Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge  

Modultype, -omfang og sprog 
Specialiseringsmodul, 10 ECTS-point, modulsproget er dansk. Der vil forekomme litteratur på engelsk. Modulet 
kvalificerer til kompetencemål i lærerens grundfaglighed (10 ECTS). 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet er et tværprofessionelt specialiseringsmodul, hvor den studerende opnår kompetence i tværprofessionelt 
samarbejde om udsatte børn og unge i skolen, med det formål at kunne forstå, vurdere, analysere og udvikle 
tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i udsatte positioner i skolen. Modulet udruster den studerende med 
et grundlæggende kendskab til tværprofessionelt samarbejde som et mulighedsrum og vidensfelt, der relaterer til 
inklusion af børn og unge i skolen. Specialiseringsmodulet styrker den studerendes kompetence i at samarbejde 
tværprofessionelt om udsatte børn og unges trivsel samt deres lærings- og udviklingsmuligheder. 
De studerende vil opnå et grundlæggende kendskab til tværprofessionelt samarbejde som faglighed i folkeskolen. 
Modulet er således primært rettet mod den studerendes almene kvalificering til at varetage samarbejdsopgaver om 
undervisning og inklusion, der skal understøtte udsatte elevers deltagelse i skolen. 
 
Modulet omhandler følgende indholdsområder:  

- Tværprofessionalitet og professionsidentitet 
- Tværprofessionelt samarbejde om inklusion 
- Tværprofessionelt samarbejde om særligt udsatte børn og unges trivsel 
- Det tværprofessionelle samarbejde i skolens ressourcecenter 
- Samarbejdsformer 
- Magt og autonomi i det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger 
- Heldagsskolen – lærer/pædagog-samarbejde i fx understøttende undervisning  
- Planlægning og gennemførelse af undervisning med henblik på børn og unge i udsatte positioner 
- Forældresamarbejde 

Forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen. Det anbefales, at den studerende har læst mindst to moduler 
af Pædagogik og lærerfaglighed. 

Modulets videngrundlag 
Modulet trækker på dansk og international viden om og erfaring med tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn 
og unge i skolen. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt.  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Modulet retter sig mod kompetenceområder i pædagogik og lærerfaglighed 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Inddrage og reflektere over samarbejdets mulighed i 
planlægning af undervisning 

Veldokumenterede indsatser i relation til 
tværprofessionelt samarbejde om inklusion 

Foretage undersøgelser af det tværprofessionelle 
samarbejde mellem lærer og pædagog 

Undersøgelsesmetoder til afdækning af samarbejdet om 
børn og unges deltagelse i fællesskaber 

Vurdere og anvende samarbejdsmetoder  Samarbejdsmetoder mellem lærere og pædagoger 

Anvende sin viden om magtforhold og autonomi i 
tværprofessionelt samarbejde med henblik på at styrke 
kommunikation mellem lærer og pædagog  

Magtforhold og autonomi i tværprofessionelle 
samarbejdsrelationer 

Begrundet redegøre for professionsidentitet og 
faglighed i relation til samarbejdet om børn og unge i 
udsatte positioner 

Profession, faglighed og samarbejde 

Analysere kompleksiteten i det tværprofessionelle 
samarbejde i relation til børn og unge i udsatte 
positioner 

Muligheder og begrænsninger for tværprofessionelt 
samarbejde om børn og unge i vanskeligheder 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Analysere betingelser for børnefællesskaber med 
henblik på at udarbejde konkrete handleplaner gennem 
tværprofessionelt samarbejde 

Elevens deltagelsesbetingelser og -muligheder i relation 
til samarbejdet mellem lærer og pædagog 

Forankring i forskning og udvikling 
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning inden for tværprofessionelt samarbejde og udsatte børn og unge i 
skolen. Der sigtes mod, at de studerende får så bredt og varieret videngrundlag som muligt, jf afsnittet Modulets 
videngrundlag. 

Modulets relation til praksis 
Modulet relaterer primært til grundskolen men også til specialpædagogisk praksis på andre institutioner, hvor der 
foregår undervisning og samarbejde om udsatte børn og unge. 

Eksempelvis kan der indgå enkelte mindre forløb initieret af undervisere, workshops eller længerevarende 
laboratorieforløb, hvor fagpersoner besøger Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og 
undersøger tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge. Eller mindre forløb hvor de studerende arbejder 
sammen med relevante aktører i det specialpædagogiske felt. 

Dertil kommer at modulets afsluttende opgave i sig selv står i tæt relation til praksis se afsnittet Deltagelseskrav. 

Digitalisering og digital teknologi 
Der inddrages digital teknologi i undervisningen og arbejdes med viden om anvendelse af digitale teknologier i skolen 
med særlig fokus på tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge. 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Eksempler på arbejdsformer: 

● Laboratoriebaseret undersøgelser af eksisterende viden og praksis om tværprofessionelt samarbejde. 

● Eksperimenterende afprøvninger i samarbejde med fx pædagoguddannelsen, herunder fokus på 

mulighedsbetingelser for samarbejde på tværs af professioner. 

● Konkrete undersøgelser i praksis med lærere, pædagoger, elever og relevante fagprofessionelle. 

  

Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. Modulets omfang svarer til 275 arbejdstimer. En endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i 
forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds lektionsplan 
 

Kategori Arbejdstimer – i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

1 49  
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning samt evaluering af 
arbejdsformer, læringsmiljø og læring.  

2 121 Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med 
fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet gruppearbejde.  
 

3 100 Egen forberedelse til undervisning. Den studerende skal selvstændigt læse 
relevant faglitteratur ud over det anvendte i undervisningssammenhæng. Der 
vil blive givet forslag til noget af denne litteratur i undervisningen. 
Forberedelse af selvstændige studieaktiviteter og diskussion i studiegrupper. 
Litteratursøgning. 

4 5 Debatarrangementer. 
Egen opsamling på gruppearbejde. 
Selvstændigt igangsatte aktiviteter i studiegrupper f.eks. i form af praktiske 
aktiviteter. 
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Deltagelseskrav 
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og 
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Modulet godkendes ydermere igennem en modulprøve. 
Prøven består af en skriftlig opgave og en mundtlig fremlæggelse. 
 

Titel Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge 

Type/form Modulprøve. Prøven er en mundtligt fremlæggelse og en skriftlig opgave 

Krav til indholdet Den mundtlige fremlæggelse afvikles på holdet som en procesfremlæggelse, der skal 
understøtte  udarbejdelse af den skriftlige opgave. Opgavens indhold og problemstilling 
uddybes ved fremlæggelsen. 
Til  fremlæggelsen har 1. studerende 15 min til rådighed, 2 studerende har 25 min, 3 
studerende: 30 min, 4 studerende: 40 min til rådighed. 
Alle gruppens medlemmer skal deltage ligeligt i fremlæggelsen. 
 
Den skriftlige ogavebesvarelse skal opfylde et akademisk niveau og forholde sig 
undersøgende og analyserende til emnet og en valgt problemstilling.  
Specifikke krav til opgavens indhold fremgår af opgaveformuleringen, som udleveres ved 
starten af modulets fællesdel. Arbejdet med den obligatoriske opgave foregår over 
modulets sidste 6 ugers periode. 

Omfang 1 studerende: max 5 normalsider, 2 studerende: max. 9 normalsider, 3 studerende: max. 
12 normalsider, 4 studerende: max. 15 normalsider 

Udarbejdelse 
individuelt eller i 
gruppe 

Der arbejdes i grupper på 2-4 studerende 
De studerende forventes at bruge 70 arbejdstimer på opgaven. Opgaven skrives 
sideløbende med studieaktiviteter på andre moduler på studiet. 

Bedømmelse Opgaven bedømmes med karakter. Bedømmelsen er individuel. 

Respons Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende ved den mundtlige fremlæggelse.  

Afleveringsfrist Fremgår af modulplan. 

Betingelser for godkendelse af modul 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav. Godkendelse af 
deltagelseskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, 
udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans. 
Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra ovenstående 
kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav meddeles 
den studerende som individuel karakter. Så frem det samlede resultat er ”ikke bestået” henvises til studieordningens 
del 2 om modulreparation. 
 

  



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 392 af 608 

COURSES FOR EXCHANGE STUDENTS – MODULBESKRIVELSER FOR ENGELSKSPROGEDE 
MODULER 

Generelt om moduler for udvekslingsstuderende/engelsksprogede Moduler 
Alle engelsksprogede moduler er placeret her. Nogle moduler er basismoduler, andre er specialiseringsmoduler. Nogle 
moduler henvender sig kun til udvekslingsstuderende, mens andre kan læses af både KPs egne studerende og 
udvekslingsstuderende 
Modulerne annonceres til udvekslingsstuderende via ucc.dk, og KPs egne studerende orienteres om modulerne i 
information tilknyttet valg af undervisningsfag og specialiseringsmoduler. 
 
Hvis der på et modul er udvekslingsstuderende gælder følgende for godkendelse af modulet for disse studerende: 

- Modulet bedømmes med bestået / ikke bestået. (The Module will be graded pass / fail) 
- Udvekslingsstuderende bedømmes med ECTS karakter (svarende til den danske 7-trins skala), som indskrives 

i den studerendes Transcript of Records. (The Module will be graded with ECTS grades for exchange students. 
Grades will be registered in the students’ transcript of Record.) 

 
Nogle basismoduler (billedkunst Modul 2, musik Modul 1, PL2) udbydes på engelsk på udvalgte semestre. For disse 
moduler gælder: 
”Modulet udbydes på engelsk på udvalgte semestre. Vælges modulet på engelsk, læses det sammen med 
udvekslingsstuderende fra andre lande. Fagindholdet læses derfor med et internationalt og komparativt perspektiv” 
 
Der henvises til hjemmesiden: 

https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-study/study-teacher-education 
 

MODULE 3 (PL2): The learning and development of the learner (73600C) 
(This module is commonly referred to elsewhere as PL2) 
A description of the final exams for the subject Pedagogy and Teaching in professional contexts can be found in 
section 9.2  
 

Module type, scope and language of instruction 
This is a basis module corresponding to 10 ECTS. The module is offered in English in selected terms. When the module 
is taught in English it is offered to both Danish and exchange students. Therefore this version of the module has a 
comparative focus on international perspectives. 

A short description of the module 
This module focuses on the learner in the learning community. Central are the learning processes and development of 
the learner in a heterogeneous group of learners where each individual learner contributes with his personal, social 
and cultural being to the community of the school.  
The module has the following three topics: 

- The development, socialization and identity of the learners 
- Learning, learning environment and the management of learning 
- The collaboration and communication between the teacher and learners 

The Module qualifies for the following competence aims, incl. ECTS 
The module is approved for the overall subject ”Pedagogy and Teaching in professional contexts”, subheading 
“Teaching as a profession: practice, science, philosophy” and carries 10 ECTS. 

Subject areas that connect to this module  
The module is part of the basic pedagogical package offered by UCC and connects to teaching subjects, practicum and 
the bachelor project. 

https://ucc.dk/international/study-ucc/what-can-i-study/study-teacher-education
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The scientific foundation of the module 
Central to this module is pedagogical psychology based on national and international research on the development 
and learning, social interplay of children and adolescents, communication and pedagogical guidance in school. The 
module is anchored in various theories within the knowledge and skills aims of the module.  

Competence areas comprised in the module 
Competence area 1: The learning and development of the learner 

Competence aims comprised in the module 
The student can – individually and in cooperation with others – create a supportive environment, facilitate the 
development and learning of learners, manage learning processes that acknowledge the development of individual, 
social and communicative competences; and handle conflicts in a variety of social connections.  
 

Skills aims: The student can Knowledge aims: The student has knowledge about 

Develop learning environments for learners and groups 
with consideration for differences in learning abilities 
and aims 

Learners’ learning and effective factors in the learning 
environment, 

Observe, support and challenge learners’ social, 
emotional and cognitive development  

Learners’ social, emotional and cognitive development  - 
including gender and motivational factors  

Facilitate supportive relations particularly based on the 
teacher’s position  

supportive relations 

Facilitate interactional and learning processes that 
support learners’ well-being and development  

Classroom management, learning and group 
management, 

Individually and with others develop collaboration that 
builds on reciprocal respect and openness  

Collaboration and communication between school and 
other relevant parties,  

Make an educated use of various forms of councelling 
and guidance, 

Pedagogical guidance, feedback, various forms of 
reflection and professional learning, 

Can use communication strategically so conflicts, social 
problems and bullying become entry points for more 
positive statements, and  

Attribution theory, including knowledge og social 
problems,conflict management, and bullying 

Manage so inclusion and socialisation processes are 
integrated while the individual learner’s development is 
supported. 

Inclusion and individuallisation and socialisation 
processes, including heterogeneity and marginalisation. 

How the module relates to the real world 
The student works with a selection of theories, concepts and perspectives in relation to teaching and other situations 
that are part of a normal school day.  
The student must currently find his or her competences challenged, e.g. through training exercises that relate to 
teaching practicum. 
The module may relate to the real world e.g. through one of the following ways: 

- The student observes, describes, analyses and reflects on practicum situations experienced in school, and 
with a particular focus on learners’ learning and development 

- The student uses various methods to collect empirical data, e.g. interview, talking with learners, case 
description, etc. 

- The student participates in school visits either as a part of the work of the study group, or in connection with 
regular classes 

How to work during this module 
Classes are normally conducted through a variety of work forms. In connection to this, the student must work with 
analysis, discussion, and reflection. ICT and new technology will be included. 
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Category Work hours: 
275 hours in all 

Primary work forms 

Category 1 49 
(65 lessons) 

Class teaching, including presetations by teacher or students, group exercises, 
presentations with feedback, guidance and evaluation of work forms, learning 
environment and learning  

Category 2 121 Work in study groups, including exercises and tasks, observations of practical 
teaching, reading texts, work on study products, preparatory work for 
evaluation; school visits – in groups, or as a whole class – with or without the 
teacher;  
Expect to spend 25 hours per study product – i.e. 75 hours in all.  

Category 3 95 Individual work, including individual preparation for classes and group work, 
and evaluation of own learning and participation.   

Category 4 10  
 

How to pass the module 
The study group must create a study product for each of the three themes of the module. 
Attendance is mandatory at all presentations. The study groups are responsible for presentations and get feedback 
from fellow students and the teacher. The presentations are assessed passed/failed. Assessment is individual. All 
three study products must be passed in order to pass the module.  
 

Study Product 1: The teachers work with communication 
Theme: The Teacher’s collaboration and communication with the learners 
Estimated time expenditure: 25 hours per student. The study product must be a group effort, worked out in groups of 
2-4 students.  
Practical application 
Produce a short video sequence (max 5 min.) that demonstrates knowledge of how to frame communication, 
including knowledge of central communicative concepts and techniques available to the teacher.  
Collecting empirical data 
Empirical data must be collected either through videoing a teaching sequence in the primary or lower secondary 
school or through videoing a selected communicative situation in the study group or between fellow students at 
college.  
Secondary literature/primary literature/research 
The study product must prove that the student has become competent at  

- Using primary literature used in class 
- Selecting and using at least two relevant sources of a secondary nature that cast further light on primary 

literature 
- Individually selecting and using one relevant example of literature that relates recent research in the field 
 
Use of ICT 
The study group works with digital filming and editing. The video must be uploaded e.g. on Skoletube 
Product description 
Edited video of max 5 minutes and a study journal of max one standard page (2600 key strokes) 
Presentation 
Presentation to the whole class (20 min.). Reciprocal study group response.  

 
Study Product 2: the Teacher’s work with learning 
Theme: Learning, learning environment and managing learning  
Estimated time expenditure: 25 hours per student. The study product must be a group effort, worked out in groups of 
2-4 students.  
Practical application 
The study group observes, describes and analyses one or more learning situations in the primary or lower secondary 
school. The study groups work with reciprocal feedback and feed forward during the process.  
Collecting empirical data 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 395 af 608 

The study group analyses a case based on the observations/video of classroom situations in the primary and lower 
secondary school. Multiple learning perspectives must be included. 
Secondary literature/primary literature/research 
The study product must prove that the student has become competent at  

- Using primary literature used in class 
- Selecting and using at least two relevant sources of a secondary nature that cast further light on primary 

literature 
- Individually selecting and using one relevant example of literature that relates recent research in the field 
 
Use of ICT 
The study group may choose to use digital resources when the plan and carry out their work on their case 
analysis. 
Product description 
The study group produces a short written assignment of 3-5 standard pages (of 2600 key strokes). The whole class 
organizes how they give each other response on the study product and a study journal of max one standard page.  

This module qualifies for the following competence aims:  
The module qualifies for competence aims for ”Teaching as a professions: practice, science, philosophy” 

Preconditions for taking this module 
Relevant high-school diploma or equivalent 
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Interdisciplinary specialization module: Integration of physical activity in everyday teaching practice 
(73876C) (04SP) 

Module type, scope and language of instruction 
Interdisciplinary specialization module. 10 ECTS. Language: English 

Short description  
In this module, we work with the physiological and psychological connections between physical activity and learning, 
including how physical activity can be integrated as a part of the teaching professional’s competence, taking into 
account the academic goals for teaching in schools.   
We will explore how physical activity is and can become a part of the school day, and we will examine the school 
reform’s importance and goals for precisely this area.  
We will work both theoretically and practically with physical activity as a part of the school day, taking our point of 
departure in the teaching subjects that the students in the group are studying. Whenever possible, we will work with 
interdisciplinary learning processes, since physical activity in the school day goes across different subjects and 
timetables. This module also includes outdoor teaching as a basis for movement.  

Scientific foundation  
This interdisciplinary module will take its point of departure in scientific, humanistic and social scientific knowledge 
areas and theories, where the connection between theory and practice will be of central importance.  
This module addresses the competence areas in the teaching subjects the students in the group are studying.   
 

Skills aims: The student can Knowledge aims: the student has knowledge about 

Argue for the relevance of physical activity in 
relation to learning within subjects  

Neurophysiological connections between physical 
activity and learning  

Plan, conduct and evaluate teaching in which 
physical activity supports pupils’ motivation, 
development and learning  

Motivation, development and learning in school 

Analyze pupils’ motivation, development and 
learning processes in physical activities  

The collection and analysis of empirical data  
 

Use technology and learning resources to support 
physical activity and learning in school  

How technology and learning resources can 
support physical activity and learning  

Relationship to practice  
In this module, we work with theory and practice connected to working with physical activity and learning in school. 
Whenever possible and relevant – for example, through school visits – we include schools and pupils in this process. 

Working methods  

Category  Total 
working 
hours: 275 

 
Primary working methods  

Category 1  Group teaching, teacher presentations, and reflection in theory and 
practice. The students are responsible for parts of the teaching. Joint 
knowledge sharing, reflection, and presentation of study products.  

Category 2 121 Completing activities, tasks and study products. Students are expected to 
spend 75 hours each on the compulsory study product (as part of a group).  

Category 3 90 Preparation of theoretical as well as practical teaching, both individually 
and as part of a study group.  
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Category  Total 
working 
hours: 275 

 
Primary working methods  

Category 4 15 Guidance on study products, subject-related conversations. Group 
feedback on other groups’ study products.   

How to pass  
Students work in groups of 3-4 on a multi-modal study product, which, as a minimum, includes video and text. The 
product includes a written assignment of 10–15 standard pages and a 5–10 minute video.  
The product demonstrates the student’s knowledge and skills within the areas of neuropsychological and subject-
didactical connections between physical activity and learning as well as the use of technology and learning resources 
in teaching that includes physical activity.  
The problem formulation stipulates which competence aims in the student’s teaching subject the study product 
should address. The student has to present the study product during the module. Specific requirements for the 
content and presentation are provided in the module plan.       
The multi-modal study product is assessed on a pass or fail basis. 
The presentation is included in the assessment. Each student receives an individual assessment.    

This module qualifies for the following competence aims 
This module qualifies for the competence aims in the teaching subjects the students in the group are studying.  

Preconditions for taking this module  
It is recommended that the student has completed at least a basic module in the teaching subject that he/she wishes 
to connect to the specialization module.  
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Interdisciplinary specialization module: Creativity and experimental processes – working with arts and crafts 
through analogue and digital technologies 

Module type, scope and language of instruction  
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ETCS point. Modulsproget er Engelsk 
Undervisningsfag: 10 ECTS-point 
Interdisciplinary specialization module. 10 ECTS. Language: English  

A short description  
Which kinds of learning and aesthetic opportunities do we find when combining a traditional approach to the teaching 
of crafts with the use of digital tools? 
In this module, we work within a framework of aesthetic and innovative processes and experiment with different 
settings using analogue and digital technologies.  
As a starting point, students cooperate with local stakeholders and design items for use in real life. During the module, 
students work in exemplarily fashion with analogue materials and digital technologies and analyze their work using a 
literacy approach in order to understand the learning opportunities in the given settings. 

Scientific foundation  
This module relies partly on theories about analogue and digital technologies and partly on different literacy concepts, 
including visual literacy as described in the tradition of Systemic Functional Linguistics and in the works of ENVIL 
(European Network of Visual Literacy) 
We will read texts from these sources 

Competence areas and competence aims  
Visual Art, Craft and Technology Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with 
neighborhood projects 

Skills aims: The student can Knowledge aims: The student has knowledge about 

visualize matters of didactical and environmental 
importance 

tools, techniques and genres within the subject Visual 
Art, Craft and Technology 

plan a project within a theoretical framework based on 
relevant theories 

different international projects 

analyze and produce a didactical environment based on 
a broad design concept including craftsmanship and 
technological and visual knowledge in order to 
stimulate the reflections of pupils  

relationships and power structures within a broad 
design concept 

use a design concept in other subjects such as 
mathematics, science or language 

the difference between Design as a subject and as a 
methodology 

plan, teach and asses within a theoretical framework of 
design in a school  

planning, teaching and assessing within a theoretical 
framework of a broad design concept in a school setting 

Working methods 

Category Total 
working 
hours: 275  

Primary working methods  

Category 1 49 
(65 

lessons) 

Discussions, theoretical work, practical work,  

Category 2 111 Preparation, practical projects, coaching 

Category 3 110 Planning, teaching and assessing at Campus Carlsberg and in a neighborhood 

Category 4 5 Visiting exhibitions and other maker spaces 

How to pass  
Students must participate actively in study groups.  
Students must complete an innovative project with local stakeholders  
Students must document their work process and final product. 
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Students must submit a written assignment (of approximately five pages) with reflections on the learning potentials of 
the methods used. 
Students must attend 80% of lessons 
Students will receive a mark based on a 7-point scale or an A-F scale  

This module qualifies for the following competence aims 
Visual Art, Craft and Technology Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with 
neighborhoods and Maker Spaces 

Preconditions for taking this module  
Knowledge about and interest in educational planning, craftsmanship, visualizing, technology and didactics. Interest is 
as important as knowledge, which means that the module can be relevant for students with different backgrounds. 
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The Nordic Model – Tracing the DNA of Democracy in the Danish Education tradition  (73875-) (48SP) 

Module type, credits and language 
An introductory Module for exchange students, comprising 10 ECTS credits. The language of the Module is English and 
texts will be in English. Art: 5 ECTS Education studies: 5 ECTS 

Short description of the Module 
The Module introduces the fundamental values of the Danish and Nordic school traditions. 
The Module comprises the following areas of study: 

- The concept of ”Bildung” and its connection to the concept of competence in Danish educational thinking 
- Danish schools - school visits and empirical studies of chosen types of schools 
- Art in education: Multimodality - how to learn through art, how to learn through the interplay between 

images, sound and other modalities.  
- How to improve and transfer learning in and through the arts to other disciplines 
- Discovering and creating understanding of human behavior, thinking, potential, and learning especially 

through the close observation of works of art and various forms of involvement in arts experiences 
- Visual culture: Affordances of school architecture, how space defines relationships, important areas of visual 

culture, for example the building of schools and institutions, visual environments (houses, shops) and themes 
such as sport and tourism 

- Musical culture: Developing the musical imagination and capability to improvise/compose. How to develop 
the capacity of the person to experience and express the element of music and of art in general through 
whole body movement 

- Comparative educational studies with the inclusion of participants’ own national education systems. 
 
While studying the Module, the student will achieve a fundamental knowledge to be used to reflect on “the Nordic 
model” and relate this approach to types of schooling in their own countries of origin. 

Academic foundation of the Module 
Knowledge of approaches and methods in the development and evaluation of aesthetic innovative competences. The 
Module will draw on theory and texts by the following theorists: 
N.F.S Grundtvig, Knud Illeris, Marianne Hedegaard, Ulf Bossing, Anne Bamford, Andrew Harrison and Les Hutton, 
OECD and UNESCO reports. 
In addition, there will be texts relating to scientific theory and ethnographic method. 

Module competence areas 
The module qualify to competence areas within pedagogy, visual art and music 

Module competence goals 
The student is able to:  

- Transfer their knowledge about the concept of “Bildung” in their teaching.  
- Analyze, assess and implement aesthetic and creative learning environment with the focus on visual and 

musical culture.  
- Learn through ‘Art in Education’ by using different style of teaching and multimodalities 

 

Knowledge goals: The student has a knowledge of Proficiency goals: The student is able to 

Understanding the concept of “Bildung and core values 
as it is presented in the Nordic Model 

Asses the different meanings of the concept of 
“Bildung” and the core values according to the Nordic 
Model and in the view of life in general. 

Global entrepreneurship and making innovative 
relationship in an educational perspective.  

Utilize global entrepreneurship to develop innovative 
educational relationship  

Different perceptions of democracy and core values in 
the Danish school system 

Apply examples and perspectives on the democratic 
opportunities for action in the Danish School system.  

Relationships that support development in the culture 
of the classroom 
 

facilitate relationships that support development, with 
special emphasis on the position as a teacher in the 
classroom 
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Knowledge goals: The student has a knowledge of Proficiency goals: The student is able to 

Creativity and innovation in relation to the general 
education of the learner and the teacher’s professional 
attitude in facilitating their teacher role.  

Plan, carry out and develop teaching which develops the 
imagination of the learners and their innovative and 
creative competences and increases their motivation to 
learn.  

Methods and basic tools for providing a safe 
environment that allow space for developing  
innovative processes 
 

Create, cultivate and nurture a safe innovative learning 
environment in which learners can take risks and 
develop both as individuals and as members of a group.  
 

The difference between visual art and music as a subject 
or as a methodology and its transfer effect. 

Use visual art and musical activities interdisciplinary into 
other subjects like math’s, science or language 

Experimentation and theories on improvisation, 
composition of the architecture of Land,- and 
Soundscape 

Experiment with creative processes and activities using 
sound, body and space 

How to combine visual art, music and movement to 
foster the development of visual/musical awareness 
through the senses.  

To analyze, sense, feel, and understand the 
interrelationship of the elements of visual art, music 
and movement and express this in action 

Teaching methods in the Module 

Category 
 

Work hours: 
275 in all 

Primary Work forms 

Category 1 49 
(65 lessons) 

Teaching – initiated by the lecturer 
- presentations of theory and methods 
- workshops, group exercises  and excursions 
- project work and presentation by students with evaluation and feedback 

Category 2  
121 

Supervision – initiated by the lecturer 
- Work in study groups including exercises and tasks 
- School practice including observations of practical teaching. 
- Reading text and work on study projects 

Category 3  
95 

Independent study activities 
- Individual work including individual preparation for classes and group work 
- Evaluation of own learning and participation in relation to one’s own development 

Category 4  
10 

Evaluation – initiated by the students 
- Visiting exhibitions, concerts, and other interesting places in relation to the module 
content.  

Evaluation and criteria for passing the module 
Based on experiences from the School practice the students will conclude the module by writing a 5 page group 
assignment. With a chosen focus from the assignment, the students subsequently perform an oral presentation 
containing aesthetic, creative and artistic elements.  Peer to peer feedback and response to will be given to every 
group.  
The students get marks from the Danish 7 scale, which are translated by their home university. 
The stipulated amount of student work for the assignment is 75 hours all in all. 
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Innovation lab (73874B) (10SP) 

Module type, credits and language 
Interdisciplinary, international specialization Module, comprising 10 ECTS credits. Taught in English. Teaching subject: 
5 ECTS 
Education studies: 5 ECTS 

Brief description of the Module 
Becoming a professional teacher means being capable of resolving specific educational issues and being active in 
education development in collaboration with others. This means that the teacher must be innovative in his/her daily 
practice. Furthermore, the teacher must encourage the pupils to become innovative citizens, which requires the 
teacher not only to be innovative in his/her teaching, but also to understand the didactics of innovation and to guide 
innovative learning processes. 
The Module takes its starting point in the following questions: 
- What is innovation in teaching and in a welfare perspective? 
- How and why should pupils develop innovative competence? 
- How can innovative competence be measured? 

Academic foundation of the Module 
The Module is based upon: 
- Research-based knowledge and theory relating to creativity, innovation and entrepreneurship 
- Knowledge of problem-based learning, creative learning processes and didactics of innovation 
- Knowledge of approaches and methods in the development and evaluation of innovative and entrepreneurial 

competences 

Module competence areas 
The aims of the Module are innovation competence and competence in didactics of innovation. The Module is based 
on relevant competence areas from students’ teaching subjects and from Education Studies. 

Module competence goals 
Students are able to plan, implement, evaluate and develop teaching with a focus on innovation and entrepreneurship 
at primary school level, and justify their choices.  
In addition to the knowledge and proficiency goals below, relevant goals from students’ teaching subjects are 
included. 

Knowledge goals: The student has a knowledge of Proficiency goals: The student is able to 

creativity, innovation and entrepreneurship in relation 
to the general education of the pupil and the teacher’s 
professional development 

plan, carry out and develop teaching which develops the 
imagination of the pupils and their innovative and 
entrepreneurial competences and increases their 
motivation to learn and take action 

relationships that support development 
 

facilitate relationships that support development, with 
special emphasis on his/her own position as a teacher 

Teaching methods in the Module 

Category 
 

Working 
hours, 275 
hours in 
total 

Main teaching methods 

Category 1 49 
(65 
lessons) 

Teaching – initiated by the lecturer 
- presentations of theory and methods 
- workshops  
- project work 

Category 2  
121 

Supervision – initiated by the lecturer 
- project work aimed at innovation for educational agents 
- project work on a program in didactics of innovation  
- field work 
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Category 
 

Working 
hours, 275 
hours in 
total 

Main teaching methods 

Category 3  
80 

Independent study activities 
- work in relation to one’s own innovation 
- work in relation to a program in didactics of innovation  

Category 4  
35 

Evaluation – initiated by the students 
- compilation of acquired knowledge and reflection, e.g. in the form of a portfolio, blog 
etc.  
 

Evaluation of the Module 
The students develop an innovative solution for and/or with an educational agent. 
The students must test a program in didactics of innovation. The students are responsible for contacting the partner 
institution. 
All of the above must be documented by writing an individual blog (or other online production), which must include 
an annotated list of relevant sources. 
Furthermore, the student must organise a 6-hour ’open lab’ conference for knowledge sharing for a specially invited 
group of participants, where solutions, test results and knowledge are presented and discussed. 

Criteria for completion of the Module 
Student blogs are individually assessed (pass or fail) in relation to the student’s: 

- theory-based reflection on his/her own innovation and program in didactics of innovation as well as 
participation in an open lab conference 

- fulfilment of knowledge and proficiency goals for the Module 

The Module is approved for the following subjects 
The Module is approved for Education studies and for the teaching subjects that the Module draws upon in terms of 
competence areas and competence, knowledge and proficiency goals. 

Academic prerequisites for the Module 
There are no specific requirements, but it is recommended that the student has completed at least 2 Modules of the 
teaching subject that this Module draws upon in terms of competence goals. 
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Didactics of dialogue and reconciliation (73872-) (11SP) 

Module type, credits and language 
Interdisciplinary, international specialization Module, comprising 10 ECTS credits. Taught in English. 
Teaching subject: 5 ECTS 
The teacher’s foundational competences (PL (Academic, Social and Personal Learning and Development of the Pupil)) 
and KLM (Christianity Studies, Philosophy of Life and Citizenship)): 5 ECTS 

Brief description of the Module 
The purpose of this Module is to create a dialogic platform through which both international and UCC students can 
examine conflict themes and their influence on school life and education. The Module includes exchange and 
partnership with students (primarily student teachers) from Middle-Eastern and North African (MENA) countries, 
where schools deal with conflict, dialogue and reconciliation on a daily basis (e.g. Lebanon, Egypt and Tunisia). 
The aim is to develop new didactic methods and teaching materials by combining practical experience with relevant 
theoretical approaches to dialogue and conflict management in schools. 
The Module encompasses the following subject areas: 

- Why do conflicts occur? Psychological perspectives and aspects of conflict theory 

- Exploration of different concepts of culture and exercises in changing perspective – awareness of the blind 

spot of observation 

- Conflict management in an international perspective – both minor conflicts stemming from a lack of 

intercultural competence (prejudices, preconceptions etc.) and major conflicts that create tension between 

population groups. How should one deal with these conflicts in a school setting? What approaches to 

teaching and cooperation may support dialogue, reconciliation and mutual respect? 

- The role of the school in society in relation to both escalation and resolution of conflicts. The school as a 

national cultural institution – bearer and bestower of culture – schools owning the defining rights 

- Dialogue on religion, tolerance and diversity training  

- Citizenship education – democratic education and human rights in practice 

- Conflict management – reconciliation – how? Cases from, for example, South Africa and Northern Ireland 

This Module includes an intensive week-long course on conflict management and dialogue on religion in a school 
perspective. Relevant international agents will participate as guest lecturers. 

Academic foundation of the Module 
The Module draws on the theories and literature of the following theorists: 
Zygmunt Baumann, Samuel Huntington, Martha Nussbaum, Seyla Benhabib, Edvard Said, Edvard Hall and Bhikhu 
Parek. 
In addition the following theories will be applied: 
Observational theories 
Globalisation theories 
Theories of culture and meeting of cultures 
Instruction in, for and through human rights (in cooperation with Institute for Human Rights) 

Module competence areas  
The Module competence areas are based on the foundational competences of the teachers (Academic, Social and 
Personal Learning and Development of the Pupil, Knowledge of Teaching, General Education), KLM (Christianity 
Studies, Philosophy of Life and Citizenship)), History, Christianity/Religious Studies and Social Studies. 

Module competence goals  
The students are able to plan, carry out, evaluate and develop teaching of History, Christianity/Religious Studies and 
Social Studies, with a focus on conflict resolution, and justify their choices. 
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Knowledge goals: The student has knowledge of Proficiency goals: The student is able to 

(KLM – Christian Studies, Philosophy of Life and 
Citizenship)  
human rights, children’s rights and the reasoning behind 
rights based on the History of Ideas, including the 
relationship between human rights, religion and 
democracy 

suggest organisation of teaching, parent-teacher 
cooperation and school culture, founded on freedom of 
ideas, equality and democratic education, and justify 
these suggestions 

(KLM – Christian Studies, Philosophy of Life and 
Citizenship)  
Philosophy of Life, ethical traditions and their 
background in the History of Ideas  

apply different forms of ethical argumentation 
 

(LG – Learning and Development of the Pupil in the 
introductory Module)  
cooperation and communication between school agents 
and other relevant agents  

develop cooperation founded on mutual respect and 
responsiveness, both independently and together with 
others 
 

(PL2 – Academic, Social and Personal Learning and 
Development of the Pupil, level 2)  
attribution, including knowledge of social problems, 
conflict management and bullying 

utilise communicative structures and methods designed 
to reformulate conflicts, social problems and bullying in 
a positive way 

(History)  
culture and use of history in different commemorative 
communities 

apply examples of and perspectives on historical 
cultures, commemorative policies and uses of history 
from both past and present times in the teaching of 
history 

(History)  
interaction between history, identity and cultures 

apply multicultural perspectives and different 
commemorative communities of identity in the teaching 
of history 

(History)  
social categorisations such as class, gender, nationality, 
ethnicity and religious affiliation 

apply the impact of social categorisation on historical 
events and developments 

(Religion)  
religion and beliefs as dynamic cultural expressions 

assess the different meanings of religion and life views 
according to cultural and historical contexts 

(Religion)  
one religion’s interaction with other religions and life 
views 

describe how people with different religious beliefs 
respond to modern day challenges 

(Religion)  
religions and religious beliefs in cyberspace 

outline the use of cyberspace for communication and 
missionary work founded in a religious world and life 
perspective  

(Religion, History etc.)  
entrepreneurship, creativity and innovation 

plan, carry out and evaluate teaching that challenges 
the enterprise, initiative and imagination of the pupils 

(Social Studies)  
democracy, perceptions of democracy and democratic 
processes  

apply the democratic opportunities for action and 
participation of the pupils in Social Studies 

(Social Studies)  
sociological and cultural interconnections between 
norms, values, ways of life and of participation 

apply the everyday lives of the pupils in a historical and 
societal perspective 

(Social Studies)  
connections between local, national, regional, European 
and global events and developments and sociological 
theories on migration 

strengthen the pupils’ ability to analyse 
interconnections between local cultural and ethnic 
expression and regional, European and global processes 
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Teaching methods in the Module 

Category 
 

Working 
hours, 275 
hours in 
total 

Primary teaching methods 

Category 1 49 The teaching initiated by the lecturer may consist of class teaching, excursions, tutoring, 
student presentations and evaluation of the teaching and learning. 

Category 2 121 The student is expected to participate actively on an on-going basis in study group work, 
where he/she will have to discuss background reading, prepare handouts, questions and 
oral presentations, and exchanging feedback with other study groups. 

Category 3 100 In individual preparation, the student is required to read the core literature listed as 
preparation for the individual classes as well as other background literature related to 
the knowledge base of the subject and to independently seek the information required 
to meet the competence goals of the Module. 

Category 4 5  

Evaluation of the Module 
Students conclude the Module by writing a 5-page  synopsis which will subsequently be presented in class, either 
individually or in groups of a maximum of 4 students. 
The synopsis must deal with an issue of relevance to one or more of the knowledge and proficiency goals of the 
Module. 

Criteria for completion of the Module 
The presentation mentioned above will be assessed as a pass or fail. The assessment is individual. 
It is compulsory to attend at least 80 % of the Module. If a student does not attend the necessary number of classes, 
he or she must produce a 10-page assignment, assigned by the lecturer. 

The Module is approved for the following subjects 
The Module incorporates competence areas from the teacher’s foundational competences (PL (Academic, Social and 
Personal Learning and Development of the Pupil) and KLM (Christianity Studies, Philosophy of Life and Citizenship)), 
History, Christianity/Religious Studies and Social Science. 

Academic prerequisites for the Module 
It is advised that the student has completed PL1 (Academic, Social and Personal Learning and Development of the 
Pupil, level 1), PL2 (Academic, Social and Personal Learning and Development of the Pupil, level 2), KLM (Christianity 
Studies, Philosophy of Life and Citizenship) and the introductory Module. 
The student must have History, Christianity/Religious Studies or Social Studies as one of his/her teaching subjects. 
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Monofagligt specialiseringsmodul: Visual Literacy (xxxxxx) (51SP) 

Module type, scope and language of instruction  
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ETCS point. Language of instruction: English. 

A short description of the module 
What does it take to acquire visual literacy? 
In this course, we will communicate with images in a social and societal context. 
Literacy is competencies with a social dimension. 
We will plan educational visual projects and try them out in class and – if possible – in the Danish Folkeskole. 

The scientific foundation of the module 
European Network for Visual Literacy (ENVIL) has just finished (2016) their investigation of Visual Literacy in 6 
different European countries with the thorough report: Common European Framework of Reference for Visual 
Literacy- prototype. We will compare parts of this work with the British Prof. Anne Bamfords Visual Litteracy White 
Paper and the Australian Jon Callows Principles for assessing Visual Literacy, based on the Learning to Read tradition. 
Is it possible to improve the Danish curriculum and other curricula with inspiration from the above-mentioned 
approaches? 

Competence areas and competence aims comprised in the module 
Visual Art, Visual Art Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with Danish 
Schools. 

Skills aims: The student can  Knowledge aims: The student has knowledge about 

The student visualize matters of didactical and 
environmental importance 

The student has knowledge about tools, technics and 
genres within the subject Visual Art 

The student can plan, teach and asses within a 
theoretical framework based on visual literacy 

The student knows about different international Visual 
Literacy concepts 

The student can analyze and produce a didactical 
environment with visual phenomenas and visual events, 
which can stimulate the reflections of pupils 

The student understands relations and powerstructures 
within a visual environment 

The student can use Visual Art into other subjects like 
mathematics, science or language 

The student knows the difference between Visual Art as 
subject and visual art as a methodology 

The student can plan, teach and asses within a 
theoretical framework of visual literacy in a school  

The student knows about planning, teaching and 
assesing within a theoretical framework of visual 
literacy in the realm of a school 

How to work during this module 

Category Work 
hours: 275 
hours in all 

Primary work forms 

Category 1 49 
(65 

lektioner) 

Discussions, theoretical work, practical work,  

Category 2 111 Preparation, practical projects, coaching 

Category 3 110 Planning, teaching and assesing at Campus Carlsberg and in a school 

Category 4 5 Visiting Art Exhibiitions and other visually interesting places 

How to pass the module 
A written assessment of 5 pages or similar amount of work in other formats. Individual work 
A documentation of a project, where the students plan, teach and asses within a theoretical framework of visual 
literacy in a school or at Campus Carlsberg. Group of three students 
The student will receive a mark based on the 7 scale or a scale based A-F 

This module qualifies for the following competence aims 
Visual Art, Visual Art Didactics, Theories about literacy, Visual Culture, Art in Education, Cooperation with Danish 
Schools 
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Preconditions for taking this module  
Knowledge and interest about educational planning, image making, visualizing, and didactics. Knowledge is as 
important as interest, which means that the module can be relevant for students with different backgrounds. 
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Specialization module: Teaching lower-secondary school subjects through English (73877E) (18SP) 

Module type, credits and language 
Interdisciplinary, international specialization comprising 10 ECTS-point. Taught in English. 
Teaching subject: 10 ECTS-points. 

Brief description of the module 
Do you have a good ear for languages and a strong desire to teach non-language subjects in English in your upcoming 
teaching profession? Then this module is tailor-made for you. 

The goal of this module is to assist the student in developing the competences that are necessary for conducting 
English-medium instruction in the upper-primary and lower-secondary school system . The module gives the student 
the opportunity to both supplement his/her existing or emerging subject teaching competence with knowledge of 
foreign language pedagogy and further develop his/her own English language proficiency. The module equips the 
student to teach not only at English-medium international schools but also at any public or private school that offers 
English-medium instruction, whether it be in the form of an international programme, selected school subjects or 
lengthier mono- or interdisciplinary theme-based teaching sequences. 

The departure point for the module is CLIL (Content and Language Integrated Learning), a teaching approach that aims 
to integrate content learning and language learning. The module’s main foci are teaching techniques and learning 
activities that support and facilitate the development of language relevant to subject content. This module addresses 
the following questions: What characterizes a teaching approach that strives to achieve a balanced integration of both 
content learning and language learning? What role does language play in school content subjects? How are language 
learning goals established in relation to subject content? Which language scaffolding teaching techniques can be used 
to make subject content more tangible and comprehensible? Which teaching techniques and/or learning activities can 
be used to direct pupils’ attention to the specific elements of the target language that are a prerequisite for 
processing, learning and communicating about the content of a school subject? How are established language learning 
goals formatively assessed? 

The module targets: 

- the language skills of listening, conversation, extended talk, reading and writing in relation to subject content 

- subject-specific language development in relation to the pupils’ language needs, interests and abilities 

- language and content aims and assessment in content subject teaching 

- identification of the elements of the target language that are a prerequisite for the teacher’s organization 

and management of content learning 

- identification of the elements of the target language that are a prerequisite for the pupils’ processing and 

learning of, as well as communication about subject content 

- techniques that draw attention to subject-specific language, including technical and academic vocabulary 

- learning activities that stimulate language awareness and support language development with respect to 

subject content 

- learning activities that support the processing and comprehension of subject content, including subject-

specific texts 

- learning activities that stimulate the production of language output and the learning of subject content 

- interplay among language view, language learning view and content learning view as well as didactic planning 

based on current national and international provisions, including EU’s  guidelines for CLIL 

With a departure point in the above-mentioned content areas, the module also aims to facilitate the student’s own 
language awareness and development. 

Academic foundation of the module 
The module draws on national and international CLIL research and development as well as related areas of research 
and development, including content-based instruction (CBI), foreign language acquisition and pedagogy and genre 
pedagogy.  
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Module competence areas 
The module targets competence areas from the subject of English as well as relevant competence areas from the 
individual participating student’s non-language subject. 

Module competence goals 
Overall, the student is able to plan, develop, conduct and evaluate English-medium instruction with a view to the 
pupils’ target language abilities and developmental needs and challenges. In addition to the knowledge and skills goals 
listed below, the module embraces relevant competence goals from the individual participating student’s non-
language subject. 

Skills goals: The student is able to Knowledge goals: The student has knowledge of 

use English effectively for instructional and personal 
purposes 

the structure and use of the English language 

plan, conduct and evaluate learning outcome-driven 
English-medium instruction with a special focus on the 
learning of subject-specific and learning-related target 
language  

learning outcome-driven instruction, signs of learning, 
assessment and evaluation 

identify and explain the individual elements of English-
medium instruction that aim to highlight and optimize 
language learning processes for both groups of pupils as 
well as individual pupils 

the language skills of listening, conversation, extended 
talk, reading and writing 

identify elements of the target language that are a 
prerequisite for the teacher’s organisation and 
management of content learning in the classroom 

classroom management and organization forms as well 
as theory and analytic methods of relevance for the 
description of the teacher’s use of language in English-
medium instruction 

identify elements of the target language that are a 
prerequisite for the pupils’ processing, comprehension 
and learning of as well as communication about subject 
content 

learning needs as well as theory and analytic methods of 
relevance for the description of language use and 
learning in relation to subject content 

incorporate techniques in content subject instruction 
with the objective of highlighting, raising awareness 
about and scaffolding subject-specific and learning-
related target language 

techniques that highlight, raise awareness about and 
scaffold subject-specific and learning-related target 
language 

incorporate and modify learning activities in English-
medium instruction with the objective of stimulating 
and supporting the pupils’ processing and 
comprehension of subject content and the learning of 
subject-specific language 

language use and acquisition as well as learning 
activities that stimulate and support the processing and 
comprehension of subject content and the learning of 
subject-specific language 
 
 

incorporate and modify learning activities in English-
medium instruction with the objective of stimulating 
and supporting the pupils’ production of oral and 
written output and the learning of subject-specific 
language 

language use and acquisition as well as learning 
activities that stimulate and support the production of 
oral and written output and the learning of subject-
specific language 

Teaching methods in the module 

Category 
 

Working 
hours, 275 in 
total 

Main teaching methods 

Category 1 49 
(65 lessons) 

Classroom instruction; including presentations by the instructor or students, group 
work, projects, workshops, guidance, feedback and evaluation. 
 

Category 2 121 
 

Study group work; including assignments, ITC work, projects, collection and 
analysis of empirical data. As well as work related to the obligatory study products 
(study product 1: 25 hours, study product 2: 50 hours).  
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Category 
 

Working 
hours, 275 in 
total 

Main teaching methods 

Category 3 100 The student’s independent work with the development of knowledge and skills in 
relation to modular content; including in-depth work with individually chosen 
areas, independent literature search and independent language training and 
development. 

Category 4 5  

Criteria for completion of the module 
Module approval is based on a qualitative, pass/fail, composite assessment of two study products. 
 
Study product 1: The first product is an oral presentation, which is to be done in groups of 3-4 students. First, the 
groups are each to select a commercially produced English-medium teaching sequence targeting a chosen non-
language subject. Thereafter, the groups are each to analyze at least two activities from the selected sequence with 
the objective of identifying which target language demands these activities impose on the targeted pupils. One of the 
activities is to be input-based, the other output-based. Lastly, the groups are each to present the results of their 
analysis in a 15-minute oral presentation. Participation during presentations is obligatory. 
 
Study product 2: The second product is an individually written paper which builds on the teaching sequence analyzed 
for study product 1. The student is to reflect on how two chosen activities from the teaching sequence can be 
scaffolded to support comprehension and output. One of the activities is to be input-based, the other output-based. 
Additionally, the student is to write a 2-page didactic rationale that aims to explain how the newly scaffolded activities 
draw on CLIL methodology. The description of scaffolded activities is to be appended to the rationale. 
 
The above study-product descriptions are supplemented with detailed guidelines and assessment rubrics, both of 
which are presented to the students by the instructor of the module.  
 
Deadlines for submission of the study products and instructor feedback are specified in the module plan. 

The module is approved for the following subjects 
The module leads to qualifications in relevant competence goals from both the subject of English and the individual 
participating student’s non-language subject. 

Academic prerequisites for the module 
The module is open to all Danish and international students who are pursuing a degree in teaching, regardless of 
subject specialization. Participating students must be able to document proficiency in English that corresponds to the 
level of independent language user (B2 of the Common European Framework of Reference for Languages). Lower 
levels of language proficiency are likely to impede completion of the module. It is recommended that the participating 
student has completed minimally one basis module in the non-language subject that he/she intends to work with in 
connection with the specialization module. 
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Musical expression in teaching and learning 

Module type  
Basis Module, 10 ECTS points. Language of instruction: English. 

A short description of the Module 
This Module focuses on developing the students’ music pedagogical and didactic qualifications in relation to teaching 
the subject music in the Danish primary and lower secondary school.  
We will work with a range of forms of musical expression using the body, voice, instruments and other sound sources.  
Central to the Module are creative, aesthetic work forms and learning processes including reflection on knowledge 
and skills achieved through working with the various forms of expression.  
Furthermore, there will be particular emphasis on the development of the student’s own musical abilities.  

The knowledge base of the Module 
The subject is based on two different knowledge and skills dimensions; one of aesthetics and one of knowledge. The 
Module builds on theory and research concerning children and adolescents’ musical development and learning, and 
theories on the qualities and diversity of music.  
Research on the subject Music in the Danish primary and lower secondary school forms the foundations of the 
Module. 

Competence areas included in the Module  
Competence area 1: Practicing music 
Competence area 2: Creating music 
Competence area 3: Understanding music 
Competence area 4: Teaching music 

Competence objectives included in this Module 
The student can: 

- Conduct musical expression in an inclusive classroom 

- make well-researched plans, carry out and assess creative musical processes in challenging and appreciative 

ways that develop the learners’ abilities to create and develop music independently 

- teach music as an aesthetic, cultural and historical phenomenon 

- make well-researched plans, teach, assess and develop music teaching 

Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: The student can 

Music theory, technique, repertoire, styles, instructing 
and directing in connection to playing the piano 

Conduct and accompany community singing and musical 
activities with expression on a piano  

Voice work in relation to musical development and the 
development of the student’s own voice 

Use the student’s own voice musically and as a nuanced 
tool and aid in teaching 

Motor/technical practicing processes, musical 
interpretation 

Express themselves musically through playing an 
instrument and with an understanding of technique 

The development of children’s voices, choir/singing 
methodology, rehearsing, song repertoire, song cultures 
and traditions 

Conduct voice work, communal singing and soloists or 
choirs in a range of genres 

The importance of the body, movement and play for 
musical development and learning 

Lead musical activities with play, dance, movement and 
drama with an eye for the learners’ potential and 
qualifications 

Music theory, notation, arrangement, instrumentation, 
knowledge of movements and musical teaching 
materials 

Arrange music and musical activities in a broad range of 
styles for a range of target groups with different 
pedagogical aims 

Creative processes, experimentation, theories on 
improvisation and composition and the aesthetic and 
innovative potential of music 

Direct/conduct creative musical processes in vocal, 
movement and instrumental activities, including 
composition and improvisation 

Methods for listening to music and musical 
development 

Plan, carry out and assess varied and activating teaching 
in listening to – and experiencing - music 
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Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: The student can 

The importance of music as an existential, aesthetic, 
cultural medium and identity creating phenomenon 

Formulate differentiated teaching and learning 
objectives for music lessons 

Music learning and progression, differentiated teaching, 
planning lessons in music, teaching materials 

Choose differentiated and inclusive lesson content for 
both single activities and more comprehensive 
ensemble courses 

Teaching methodology, classroom management, the 
roles of the music teacher, communication strategies 
and formal and informal learning processes 

Take on the various roles of a music teacher from the 
decisive manager and conductor to the receptive and 
inspiring initiator of music 

Theory of music pedagogy, the learners’ musical 
development, aesthetic learning processes, theory of 
musicality 

Teach with an eye to the learners’ musical 
preconditions, development and potential 

Music in a psychological, discovery and aesthetic 
perspective 

See perspectives of music as aesthetic phenomenon 

 

Assessment of the Module 
1. During the Module, the student must create and lead at least one musically expressive vocal/movement activity 

such as e.g.: sound forming, stomp, body percussion improvisation/composition or the like.  

2. During the Module the student must submit one movement/arrangement related to the content of the Module 

and written in notes using IT. 

3. Towards the end of the Module, the student must submit a music pedagogical assignment related to the area of 

musical creation. The student must demonstrate insight into the concept of musical creation, how the term is 

used in the national curriculum, reflect on musical creation as it appears in teacher education and relate this to 

the Danish primary and lower secondary school. The assignment has a required length of 1-3 standard pages. The 

text is to be seen as a process text which may form the background or function as inspiration for a pedagogical 

synopsis to be used at the final music exam. 

4. A matinée concert marks the end of the Module where the students perform on instruments and vocals. Both 

singing and instrumental technique, and the creative and improvisational elements will be considered – 

individually, and/or in groups.  

The study products and activities must be approved by the course teacher.  

To pass the Module 
Submit/perform the above mentioned study products and activities. 

The Module is approved for the following subject 
Teaching music in the Danish primary and lower secondary school. 

Prerequisites for taking this Module 
High-school level grade as specified. (“Bekendtgørelsen”, appendix 6). 
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Visual Culture Project 

Module type 
Single subject basis Module, 10 ECTS points. Language of instruction: English. 

A short description of the Module 
In this Module, the central issues are: Investigative and experimental work with images, collecting and using 
information in visual culture, multimodality and innovation. 
The Module gives the student the competence to teach visual attention, decoding images, and innovative image 
processes and projects that reflect national and international visual culture.  
The course is based on the interplay of practice and theory and includes various forms of images, cultural meetings, 
cooperation platforms and learning spaces. A comprehensive culture project must be worked out based on visual 
communication, cooperation and information sharing.  
The content and work forms of the Module relate professionally and didactically to teaching visual arts in the Danish 
primary and lower secondary school, to cross-curricular teaching and other professional activities. 

The knowledge base of the Module 
This Module is based on well-researched theory and knowledge on: 

- Visual culture as a strategy for reflection 

- Visual communication 

- Innovation and entrepreneur-ship 

- IT and media in the learning process 

Competence areas included in the Module 
Competence area 2: Visual decoding of analogue and digital images 
Competence area 3: Working professionally with images and innovative processes 
Competence area 4: Teaching visual art 

Competence objectives included in the Module 
The student can  

- make well-researched plans, carry out and assess visual arts teaching with a view to developing learners’ 

competences in decoding various analogue and digital images and visualizations (2) 

- make well-researched plans, carry out and assess visual arts teaching with a view to developing learners’ 

competences in working with aesthetics, innovative and entrepreneurial work forms (3) 

- make well-researched plans, carry out and assess visual arts teaching drawing on knowledge about 

international visual arts positions (4). 

Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Visual perception of analogue and digital learning 
environments (2) 

Analyse a range of analogue and digital picture media 

Ways of viewing images and the effect of this on the 
changing content and expression of images (2) 

Understand images and visual information in the visual 
culture they are a part of (2) 

The importance of analogue and digital forms of 
visualization in innovative processes (3) 

Use concrete forms of visualization to activate the 
generation of ideas and facilitate processes of change 
(3) 

The functions of artistic methods in innovative 
processes (3) 

Use artistic methods to facilitate innovative processes 
(3) 

The visual learning potential of social media (3) Use social media in visual processes of exchange and 
cooperation (3) 

The relationship between the student’s own analogue 
and digital, innovative and entrepreneurial work forms 
and practical teaching (3) 

Analyse visual didactic problems taking a starting point 
in the student’s own aesthetic, innovative and 
entrepreneurial work forms aimed at teaching in the 
Danish primary and lower secondary school (3) 
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Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Central laws and regulations about the subject visual 
arts in the Danish primary and lower secondary school, 
and results from relevant didactic research 

Substantiate the student’s own approach to the subject 
in relation to the development and in the light of recent 
didactic research (4) 

Science theories, analytical strategies and methods of 
evaluation (4) 

Analyse concrete visual teaching and learning courses 
including data from evaluations 

Module assessment 
The student hands in two study products:  

- Every student hands in and presents a digital study product corresponding to 20 slides which include 

presentation and visual communication. The product is worked out in groups of three students. The groups 

give each other response on both product and presentation.  

- The students work out a plan for a course of lessons including thoughts on pedagogical considerations, the 

development of the learners’ innovative visual competences, evaluation and their own exemplary image 

production in relation to the relevant content of the course. Required length: 3-5 standard pages. The 

product must be produced by a group of three students.  

To pass the Module  
The above mentioned 2 study products must be approved by the course teacher. The products are assessed 
individually, but as one product, and given a pass/fail. 
The student must participate in a professional study talk with the course teacher half way through the course. The 
student must bring a portfolio. 
The study talk is obligatory, and the student must come prepared.  

The Module is approved for the following subject 
Teaching visual arts in the Danish primary and lower secondary school. 

Prerequisites for taking this Module 
High-school level grade as specified. (“Bekendtgørelsen”, appendix 6) 
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Teaching beginners English  

Module type 
Single subject specialization Module, 10 ECTS points. Language of instruction: English. 

A short description of the Module  
How do young learners pick up a foreign language? How does the teacher plan English teaching particularly for 
beginners? Which activities and materials are suitable for early English learning?  
Teaching English from 1st grade challenges the teacher’s competences. This Module throws a light on relevant topics 
connected to early foreign language learning and prepares the students for teaching this new target group. 
Throughout the course, guidance and assignments, there will be a focus on practical application through activities, 
cases and problems experienced in the field. Practical activities, examples, input and discussion will characterize the 
course.  
The following issues will be addressed:  

- Beginners’ preconditions for learning and general language development from 1st to 3rd grade 

- Setting objectives, practical planning and assessment in English teaching while keeping in mind variation, 

differentiation and inclusion 

- Learning strategies and individual roads to language learning 

- Communicative skills, particularly listening and speaking 

- Language awareness – pronunciation and vocabulary acquisition 

- Budding literacy in a foreign language 

- Knowledge of printed and digital teaching materials 

- Intercultural competence in the meeting with other cultures and compared to the home culture 

- The teacher as language guide and role model, including using English as classroom language 

The knowledge base of the Module 
The Module is based on national and international research within the field. 

Competence areas included in the Module 
Competence area 1: Linguistic competence and language teaching 
Competence area 2: Language acquisition and foreign language communication 
Competence area 3: Intercultural competence in language teaching 
Competence area 4: Teaching English as a foreign language. 

Competence objectives included in the Module 
The student can work out well-researched plans, carry out, assess and develop differentiated teaching  

- Aimed at specific areas of learners’ and the student’s own language competence 

- Based on learners’ preconditions and potential for learning, including the learners’ use of  communication 

and learning strategies and processes 

- Using various text types and integrating society, culture and cultural meetings in the work with language 

learning 

Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Communicative competences Plan, carry out and assess lessons on communicative 
competence and language structures 

Communication processes, including receptive and 
productive processes and strategies, discourse and 
communication strategies 

Plan and carry out lessons on communication processes 
and strategies 

Interlanguage development Assess language acquisition based on various types of 
empirical data collected from learners for the purpose 
of future language guidance 

Learning strategies Propose a variety of differentiated learning strategies 
for learners with different preconditions for learning 
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Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Factors connected to language acquisition, e.g. 
motivation, the relationship between 1st, 2nd and foreign 
language acquisition, setting objectives and assessing, 
and the teacher’s role 
 

Include intrinsic and extrinsic factors of importance to 
the language acquisition process 

Linguistic variation, cultural and social conditions in the 
English-speaking world, and issues of relevance in 
relation to globalization 

Reason for relevant content in English lessons about 
language, cultural and social conditions  

Text competence, including IT and media Use relevant and differentiated texts, media and IT in 
English teaching 

Laws, regulations and national and international guide-
lines, including teaching materials, digital resources, 
setting aims and ways to evaluate 

Reason for elements of teaching with a view to 
optimizing learning processes 

Theory and analytical methods relevant for describing 
learning and teaching of foreign languages 

Develop their own practice in tune to the ever-changing 
needs of society, drawing on relevant research 

 

Assessment of the Module 
The student submits, in collaboration with her study group of max 4 students, the following obligatory study products 
in English: 

- A 1-page description of a communication activity including a 1-page pedagogical appreciation of the activity – 

which can be added to a communal catalogue of brilliant ideas 

- A visually aided oral presentation of an analysis of teaching materials and/or materials design 

The student individually submits the following study product: 
- An article dealing with central aspects of teaching beginners English – the principles, approaches, ideas, etc. 

Required length: 5 standard pages 

The deadline for handing in study products and how feedback is given will be specified in the course plan. 

To pass the Module  
Individual hand-in of the above obligatory study products. Moreover, study product 3 (the 5-page article handed in 
individually) is assessed and given a pass/fail. 

The Module is approved for the following subject 
Teaching English in the Danish primary and lower secondary school. 

Prerequisites for taking this Module 
The student must have enrolled in English and embarked on becoming an English teacher before attempting this 
Module. 
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English in 7th -10th grade (73872E) 

Module type 
Single subject specialization Module, 10 ECTS points. Language of instruction: English. 

A short description of the Module 
Focusing on lower secondary grades, i.e. 7th to 10th grade, this Module expounds upon central areas of the basis 
Modules of the subject English. The Module pivots on strengthening the students’ abilities to plan, carry out and 
assess teaching with consideration to relevant documented theory on foreign language acquisition and methodology 
concerning lower secondary school. 
This Module addresses the following issues: How do pupils in lower secondary school acquire and develop their 
foreign language competences? How does the teacher plan lessons that facilitate language acquisition? How are 
pupils in lower secondary school made aware of the connection between language, culture and identity? How create 
connectivity between outcomes based teaching and lower secondary school practice?  
The following issues are central: Cognitive learning processes, communicative competences, English as a global 
medium of communication, assessment, IT and learning processes, ways to work – particularly project work, 
differentiation in foreign language teaching. The work with all the above will be based on the work with various 
genres represented through printed and digital media.  

The knowledge base of the Module 
The Module is based on national and international research within the fields of intercultural and communicative 
competences, language, language description, inter language, language teaching and English as an academic subject in 
the Danish primary and lower secondary school, including the relevant national and international laws and regulations 
pertaining to English as a subject. 

Competence areas included in the Module 
Competence area 1: Linguistic competence and language teaching 
Competence area 2: Language acquisition and foreign language communication 
Competence area 3: Intercultural competence in language teaching 
Competence area 4: Teaching English as a foreign language. 

Competence aims included in the Module 
The student can work out well-researched plans, carry out, assess and develop differentiated teaching based on 
knowledge of teaching English as a foreign language and aimed at a specific learner’s language acquisition.  

Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Communicative competence Plan teaching communicative competences and 
language structures 

Communication processes, including receptive and 
productive processes and strategies, discourse and 
communicative strategies 

Plan and teach lessons focusing on communication 
processes and strategies 

Learning strategies Point out differentiated learning strategies to pupils 
representing a range of preconditions for learning 

Interlanguage development Assess language acquisition based on various types of 
empirical data collected from learners for the purpose 
of future language guidance 

Factors connected to language acquisition, e.g. 
motivation, the relationship between 1st, 2nd and foreign 
language acquisition, setting and assessing objectives, 
and the teacher’s role 

Include intrinsic and extrinsic factors of importance to 
the language acquisition process 

Culture and culture meetings including pragmatic 
competence and the play between language, culture 
and identity 

Plan and carry out teaching including examples of 
diverse cultural practices and culture meetings 

Linguistic variation, culture and society in English-
speaking countries and conditions of relevance to 
globalisation 

Reason for relevant content in English teaching 
concerning language, culture and society  
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Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Text competence, including IT and media Use relevant texts, media and IT in English teaching 

The contribution English makes to general formation 
and its connection to other subjects 

Plan and carry out single subject and cross-curricular 
teaching with a view to pupils’ general formation 

Laws, regulations and national and international guide-
lines, including teaching materials, digital resources, 
setting aims and ways to assess 

Argue for elements of teaching with a view to 
optimizing learning processes for groups and single 
pupils 

 

Module assessment 
The student must individually work out two individual study products and participate in the creation of one group 
project.  
Individual products: 

1. An oral presentation of the final group project in connection to the work process. The student is responsible 

for minimum one of the four areas mentioned in the group project (a-d) and must prepare a short 

presentation (required length: 1-2 standard pages) to be used as a backdrop of a presentation for students 

from other groups (‘café presentations’). The deadline for presentations will be specified in the Module 

course plan.  

2. A written product of 2-3 standard pages in which the student deliberates over one of the four areas 

mentioned in the group project (a-d). The student must choose a different area (a-d) than the one chosen for 

the oral presentation; thus, the two individual products must not deal with the same area.  

Group project 
A written project report of 10-15 standard pages is produced (incl. attachments). The groups may have max. 4 
members. The report must clearly state which pages have been produced by which student. Required length: 2-3 
standard pages per student plus possible collaborated extra pages and attachments.  
The group project must contain:  

• Considerations over the purpose, the objectives, and the content of the project 

• Considerations over work forms, tasks and the roles of the teacher and learners 

• Considerations over assessment and differentiation 

• Considerations over linguistic objectives and language development 

The deadline for handing in study products and how feedback is given will be specified in the course plan. 

To pass the Module 
The student must hand in the above products and must have had them assessed. 
The written group project will be individually assessed and given a pass/fail.  
Assessment is individual. 

The Module is approved for the following subject 
Teaching English in the Danish primary and lower secondary school. 

Prerequisites for taking this Module 
The student must have enrolled in English and embarked on becoming an English teacher before attempting this 
Module. 
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English - Processes in language acquisition and communication skills  

Module type 
Basis Module, 10 ECTS points. Language of instruction: Primarily English. 

A short description of the Module  
This Module addresses the following issues: How is language learnt? How does language develop? What are 
communicative skills? How do communication and language acquisition connect? How are language acquisition and 
communication skills best described? What is the teacher’s role as a language guide? How does the teacher plan 
lessons that facilitate language acquisition? What is the connection between methodology, theory of learning, 
language approach and actual teaching?  
The point of departure is language skills areas, discourse competence, strategic competence and learning. The focus 
will be on “processes” as a dynamic hub of language and language development, e.g. hypothesis formation, reading 
strategies, communication strategies.  
The following issues will be central: 

- The skills: listening, reading, writing, speaking to, and communicating with others, seen in the light of 

communicative competences, including the use of strategies in communication and learning. 

- Interlanguage development seen in relation to pupils’ preconditions and potential for learning, learning 

strategies and individual roads to language acquisition and learning. 

- Setting objectives, practical planning of varied ways of working, IT, teaching materials, assessing and giving 

feedback on interlanguage – with a view to differentiation and inclusion.  

- Paradigmatic shifts in language teaching and the connection between methodology, the philosophy of 

learning and educational planning based on current national and international regulations.  

The student’s own language development will currently be considered in relation to the target areas of the Module.  

The knowledge base of the Module 
National and international research on language acquisition and communication, the skills: reading, writing, listening, 
speaking to, and communicating with, others; language teaching and the academic subject “English” in the Danish 
primary and lower secondary school, including national and international regulations and guide-lines about the 
subject.  

Competence areas included in the Module 
Competence area 2: Language acquisition and foreign language communication; the Module will also lean on selected 
knowledge and skills objectives from competence area 1: Linguistic competence and language teaching, and 
competence area 4: Teaching English as a foreign language. 

Competence aims included in the Module  
The student can work out well-researched plans, carry out, assess and develop differentiated teaching based on 
pupils’ preconditions and potential for learning, including pupils’ use of learning and communication strategies and 
processes. 

Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

English language use Use English to teach and communicate – enough to take 
part in the international debate about learning and 
teaching 

Communication processes, including receptive and 
productive processes and strategies, discourse and 
communication strategies 

Plan and carry out lessons on communicative processes 
and strategies 

Learning strategies Point out differentiated learning strategies to pupils 
representing a range of preconditions for learning 
 

Interlanguage development Assess language acquisition and give language guidance 
based on various forms of data collected from pupils  
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Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

Factors connected to language acquisition, e.g. 
motivation, the ties between 1st, 2nd and 3rd language 
acquisition, setting aims, evaluation, the teacher’s role 

Include intrinsic and extrinsic factors of importance to 
the language acquisition process 

IT and learning processes Use digital technology and interactive media to support 
their own and pupils’ receptive and productive learning 
processes 

Language teaching approaches, curriculum and actual 
planning of English teaching, including the historical 
development of methodology and approaches to 
learning 

Substantiate underlying principles of their own and 
others’ teaching in relation to pupils, parents and 
colleagues, also considering inclusion 

Laws, regulations and national and international guide-
lines, including teaching materials, digital resources, 
setting aims and ways to evaluate 

Argue for elements of teaching with a view to 
optimizing learning processes for groups and single 
pupils 

Theory and analytical methods relevant to the 
description of Teaching English as a Foreign Language 

Develop their own lessons innovatively and in tune to 
the ever-changing needs of society, drawing on relevant 
research 

National and international research in the field of 
foreign language teaching and pedagogy 

Find their bearings in the national and international 
academic debate 

 

The Module may include a link to a practicum school 
The Module may include a link to a practicum school in one or more of the following ways: 

- Language guidance based on data collected from pupils’ tests and mock exams 

- Analysis of the underlying approaches to language and learning and the pedagogical planning of teaching 

materials 

- Teaching pupils communication skills from the angle of communicative competences 

- Collecting and analyzing data from the student’s own experiments with communication activities 

Assessment of the Module 
The student works out in collaboration with her study group the following two obligatory study products in English: 

1. A presentation portfolio including at least 3 products of relevance to the Module content. These products 

could be e.g.:  

a. A text written in a genre relevant to teachers or the Danish Primary and Lower Secondary School 

b. The students’ own production of IT materials that are relevant to the content of the Module 

c. An analysis of a case from their practicum 

d. An analysis of course book materials and activities 

e. An annotated course plan, e.g. year plan or theme plan for a specified age group 

2. The student must also individually supply a 2-3 standard pages long appreciation documenting how the 

portfolio texts cover the contents of the Module and her own professional development. The complete 

length of this study product is 10-20 standard pages.  

 
3. Two synopses including IT-based performative elements within the content area of the Module. Required 

length: 1-2 standard pages per synopsis. 

To pass the Module 
Individual hand-in of the above obligatory study products. 
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English - Language and language awareness 

Module type 
Basis Module, 10 ECTS points. Language of instruction: primarily English 

A short description of the module 
In this Module the following issues will be addressed: What is language? What is interlanguage? What is the aim of 
foreign language teaching? How is language described? How and why are language elements taught? 
Focusing on communicative competences in the academic subject “English” in the Danish Primary and Lower 
Secondary School and teacher education, this Module also deals with approaches to language teaching. Analysis of a 
few language examples will be central, e.g. target language models, early-stage interlanguage, and more advanced 
interlanguage.  
The Module comprises empirical and theoretical work with:  

- Describing and analyzing interlanguage in relation to the target language English as a global Lingua Franca, 

including linguistic variants 

- Language description and analysis comprising form, meaning and usage on various levels from context to 

detail 

- Students’ own language and the role of being a language model including the students’ use of appropriate 

meta-language aimed at various target groups 

- The use of various types of aids for analyzing and describing language 

The student’s own language development will currently be considered in relation to the target areas of the Module.  

The knowledge base of the module 
National and international research on communicative competences, language, language description, interlanguage, 
language teaching and the subject “English” in the Danish Primary and Lower Secondary School including national and 
international regulations and guide-lines concerning the subject. 

Competence areas included in the module 
Mainly competence area 1: Language competence and language teaching, but also selected knowledge and skills 
objectives from competence area 4: Teaching English as a foreign language 

Competence aims included in the module 
The student can make well-researched plans, carry out, assess and develop differentiated teaching aimed at 
improving pupils’, and their own, language competences.  

Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

The structure and usage of the English language Use English to teach and communicate – enough to take 
part in the international debate about learning and 
teaching 

Meta-language to describe the structure and usage of 
English 

Describe language structures to a variety of target 
groups 

Communicative competence Plan, carry out, assess lessons on communicative 
competences and language structures 

Interlanguage Point out focus points in the work with the student’s 
own and pupils’ interlanguage based on analyses, and 
with consideration to the pupils’ age 

Language approach, curriculum, and how to organize 
English lessons in practice 
 

Point out the underlying principles of lessons - the 
student’s own and others’ 

Laws, current national and international regulations and 
guide lines, comprising course materials and digital 
resources  

Reason for parts of lessons with the aim to optimize 
learning 

How the subject adds to general formation, or bildung Plan mono-subject lessons aimed at pupils’ general 
formation 
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Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

Theory and methods of analysis relevant to describing 
learning and teaching in English as a foreign language 

Develop own lessons to the tune of the ever changing 
needs of the surrounding world based on relevant 
research 

National and international research in the field of TEFL 
(Teaching English as a Foreign Language) 

Keep up to date on TEFL issues – nationally and 
internationally 

 

The Module may include a link to a practicum school 
The Module may include a link to a practicum school in one or more of the following ways: 

- Collecting and analyzing oral or written interlanguage and giving feedback to the pupil(s) about his language 

and language usage 

- Teaching pupils specific language areas, such as grammar, phonetics, vocabulary 

- Analyzing teaching materials for EFL classes 

- Training using English as a classroom language 

Module assessment   
The student creates in cooperation with her study group 2 obligatory study products in English: 

1. A. One synopsis including an IT-based performative element within the content area of the Module. Required 

Length: 1-2 standard pages. 

B. One interlanguage analysis of written pupil language including feedback to the pupil and suggestions for 
further work to develop the pupil’s interlanguage. Required length: 3-5 standard pages. 
 

2. A: One synopsis including an IT-based performative element within the content area of the Module. Required 

length: 1-2 standard pages.  

B. One interlanguage analysis based on oral pupil language including feedback to the pupil and suggestions 
for further work to develop the pupil’s interlanguage. Required length: 3-5 standard pages. 

To pass the module 
The student individually hands in the above obligatory study products. 
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English - Intercultural Competence in Foreign Language Teaching 

Module type 
Basis module, 10 ECTS points. Language of instruction: primarily English  

A short description of the module 
This module addresses the following issues: What is the importance of English in a globalized world? How can pupils 
cooperate internationally? What is culture and intercultural competence? Which cultural elements are central to 
teaching English as a foreign language? What are texts? How are texts integrated in language teaching? How does the 
teacher plan language teaching that includes intercultural competence in a globalized world?  
The point of departure of this Module is globalization, culture and intercultural competence in the work with 
particularly texts, images, IT and other media in language teaching.  
The following issues will be central:  

- Culture and society connected to global issues in English-speaking countries 

- Cultural meetings in a global perspective involving English-speaking countries 

- Intercultural competence in meetings with other cultures and in comparisons with the home culture 

- Linguistic variations in the English-speaking world 

- Reading, text- and media competence, and communicative competence in language teaching 

The student’s own language development will currently be considered in relation to the target areas of the Module.  

The knowledge base of the module 
National and international research on culture, intercultural competence, linguistic variation, text and the academic 
subject “English” in the Danish Primary and Lower Secondary School including national and international regulations 
and guide-lines concerning the subject. 

Competence areas included in the module 
The main focus will be on competence area 3 (intercultural competence in language teaching), but will also lean on 
knowledge and skills aims from competence areas 1 and 4. 

Competence aims included in the module  
The student can work out well-researched plans, carry out, assess and develop differentiated teaching using various 
text types and integrating social studies, culture and culture meetings in language teaching. 

Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

Culture and culture meetings including pragmatic 
competence and the play between language, culture 
and identity 

Plan and carry out teaching including examples of 
diverse cultural practices and culture meetings 

Linguistic variation, culture and society in English-
speaking countries and conditions of relevance to 
globalisation 

Reason for relevant content in English teaching 
concerning language, culture and society  

Text competence, including IT and media Use relevant texts, media and IT in English teaching 

Intercultural competence Plan and carry out supportive processes for the 
development of their own and pupils’ intercultural 
competence 
 

Methods that support international cooperation, such 
as the use of IT 

Plan and carry out international cooperation and 
intercultural projects in English teaching 

Communicative competences Plan and teach communicative competence and 
language structure 

IT and learning processes Use digital technology and interactive media to support 
their own and pupils’ receptive and productive learning 
processes 

Creativity, innovation, and entrepreneurship in teaching Plan and carry out projects that support the pupils’ 
expectations to mastery, their innovation and 
entrepreneurship  
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Knowledge aims: The student knows about Skills aims: the student can 

The contribution English makes to general formation 
and its connection to other subjects 

Plan and carry out single subject and cross-curricular 
teaching with a view to pupils’ general formation 

 

The module may include a link to a practicum school 
The Module may include a link to a practicum school in one or more of the following ways: 

- Teaching pupils specific themes in the field of culture and intercultural competence 

- Teaching pupils text competence, including reading strategies, the use of IT and other media 

- Pedagogical uses of teaching materials 

- The use of IT and electronic media in connection to cultural projects 

- Planning and carrying out an international project 

Module assessment 
The student works out in collaboration with her study group the following two obligatory study products in English: 

1. An intercultural project that can be carried out with a specified grade level. The project must contain 

- Target group 

- Aims 

- Descriptions of the content and the process 

- Suggested materials 

- Suggestions for cooperators and/or ways to cooperate 

- Assessment 

- The teacher’s manual 

The project must be presented to the class and made available in digital form. Participation in presentations and 
feedback is mandatory.  

2. Two synopses including IT-based performative elements within the content area of the Module. Required 

length: 1-2 standard pages.  

To pass the modul 
The student individually hands in the above obligatory study products. 
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Age specialization and differentiation in English 

Module type 
Single subject specialization Module, 10 ECTS points. Language of instruction: English. 

A short description of the module 
This module focuses on age specialization and differentiation and goes further into depth with important issues 
addressed in the basis modules of the subject English. Knowledge corresponding to the three basis modules of English 
is therefore a prerequisite. The subject English is obligatory for all learners in the Danish primary and lower secondary 
school from 1st to 9th grade and must be planned differently to match the learners. This Module considers the three 
competence levels: Beginners (1st -4th grade), intermediate level (5th – 7th grade) and lower secondary level (8th-9th 
grade). The module aims at strengthening the students’ competences in planning, carrying out, assessing and 
developing teaching on all levels, aimed at different groups of learners and focusing on outcomes based teaching, 
differentiation, progression and assessment, including national tests and final exams. Furthermore, the Module gives 
the opportunity for the students to concentrate on one level in greater depth.  
The following issues are addressed: How do learners acquire and develop the objectives and competences set for 
them? How does the teacher plan teaching that facilitates this development of competences for each competence 
level and all learners? How does the teacher work with outcomes based teaching, assessment and differentiation 
aimed at strengthening each learner’s mastery? How does the teacher work with progression – alone or in a team – 
through all levels? 

The knowledge base of the module 
The Module is based on national and international research within the relevant fields.  

Competence areas included in the module 
Competence area 1: Linguistic competence and language teaching 
Competence area 2: Language acquisition and foreign language communication 
Competence area 3: Intercultural competence in language teaching 
Competence area 4: Teaching English as a foreign language. 

Competence aims included in the module 
The student can work out well-researched plans, carry out and develop English teaching based on her own practice 
and relevant knowledge of research in the field of teaching English as a foreign language. 

Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Communicative competence Plan teaching communicative competences and 
language structures 

Communication processes, including receptive and 
productive processes and strategies, discourse and 
communicative strategies 

Plan and teach lessons focusing on communication 
processes and strategies 

Learning strategies Point out differentiated learning strategies to pupils 
representing a range of preconditions for learning 

Factors connected to language acquisition, e.g. 
motivation, the relationship between 1st, 2nd and foreign 
language acquisition, setting and assessing objectives, 
and the teacher’s role 

Include intrinsic and extrinsic factors of importance to 
the language acquisition process 

Text competence, including IT and media Use relevant and differentiated texts, media and IT in 
English teaching 

Intercultural competence Plan and carry out processes that support learners’ 
development of intercultural competence 

Language teaching approaches, curriculum and actual 
planning of English teaching 

Substantiate underlying principles of their own and 
others’ teaching in relation to pupils, parents and 
colleagues, also considering inclusion 

Laws, regulations and national and international guide-
lines, including teaching materials, digital resources, 
setting aims and ways to assess 

Argue for elements of teaching with a view to 
optimizing learning processes for groups and single 
pupils 
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Knowledge objectives: The student knows about Skills objectives: the student can 

Creativity, innovation and entrepreneurship in teaching Plan and carry out projects that support the pupils’ 
expectations to mastery, their innovation and 
entrepreneurship 

Theory and analytical methods relevant for describing 
learning and teaching of foreign languages 

Develop their own practice in tune to the ever-changing 
needs of society, drawing on relevant research 

 

Module assessment 
The student works out two study products: 
Study product 1: An assignment that displays the student’s comprehensive view of the three competence levels. 
Required length: 3-4 standard pages plus an oral presentation. The study product must be worked out in a group of 
max four members. The assignment may be subdivided into shorter assignments. 
Study product 2: A project involving well-researched development of practice based on a problem of the student’s 
own choice that lies within one of the three competence levels. The student hands in two products: A project report 
of 5 standard pages and an oral, IT and media supported presentation of the report to be presented in class. The 
project may be an individual effort or worked out in collaboration with one other student. 

To pass the module 
Approval of study products 1 and 2 by the instructor. 

The module is approved for the following subject 
Teaching English in the Danish primary and lower secondary school. 

Prerequisites for taking this module 
The student must have enrolled in English and embarked on becoming an English teacher before attempting this 
Module, and it is recommended that the student has passed all three basis Modules.  
This Module is read as the 4th Module by students who have chosen English as their first subject. 
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French - Oralcy and literacy  

Module de spécialisation en langue française dans un contexte international– 10 ECTS 

L'objectif du module est de développer les compétences orales et écrites des étudiants, afin qu'ils puissent 
être en mesure de planifier et d'assurer l'enseignement du français en tant que langue étrangère, à l'école 
primaire danoise (de la 5ème à la 10ème classe). 

Le travail est centré sur la pratique autour des thèmes suivants : 

- l'apprentissage de la langue, 

- la compréhension / perception de la langue et la production aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, 

- Le développement des compétences orales et écrites, dont l'objectif est d'être en capacité d'évoluer dans 
le monde francophone 

Le module comprend avant tout un travail centré à la fois sur les aptitudes linguistiques orales et écrites de 
l’étudiant, par le biais d’activités communicatives et, sur les différents genres littéraires de la langue 
française écrite. 

Evaluation du module 

L’évaluation finale est basée sur une conversation de 20 minutes en français concernant un plan de cours 
fictif ou déjà réalisé, et centré sur le langage dans une classe. Le plan de cours peut, par exemple, être une 
analyse des interactions « élève/professeur » d’un cours comprenant et se concentrant sur l’avant, le 
pendant et l’après d’une tâche thématisée en classe de 9ème. 
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SÆRLIGE MODULER FOR ASTE – ADVANCED SCIENCE TEACHER EDUCATION 
Se generel beskrivelse af profilen i nærværende studieordnings afsnit 38.1. 
Studieplan for den enkelte årgang findes på studieordningssitet på Portalen. 
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for ASTE-studerende. 

Samlet beskrivelse af ASTE 1-4 gældende for studerende på årgang 2015 og fremefter 
Begrundelsen for nedenstående fire tværfaglige ASTE-Moduler er behovet for at udvikle kvalificeret flerfaglig 
undervisning i de fire undervisningsfag der indgår i ASTE og at udvikle nuanceret viden om det at gennemføre 
flerfaglig undervisning i skolen. 
Den flerfaglige tilgang har den fordel, at der kan arbejdes uddybende med autentiske, faglige problemstillinger, som 
har betydning for eleverne i skolen, og der kan arbejdes med mere komplekse problemstillinger, end det er tilfældet i 
den monofaglige undervisning. 
Den flerfaglige undervisning stiller krav til de rammebetingelser, som undervisningen afvikles under – f.eks. 
skemalægning og lærerteamarbejde. Disse forhold søges belyst gennem de fire moduler. 
De fire moduler er sammensat af elementer fra fagene i forskellige mønstre i forhold til hvert moduls samlende 
overskrift. 
Foruden at indgå i ASTE udbydes modulerne, i den udstrækning det er muligt, som specialiseringsmoduler til 
læreruddannelsens øvrige studerende. 
Til sammen udgør de fire moduler en nuanceret belysning og gennemgang af didaktiske og faglige forhold ved den 
flerfaglige naturfagsundervisning i skolen og viser eksempler på arbejde med flerfaglige problemstillinger. Modulernes 
faglige indhold vil blive tilegnet gennem en flerfaglig arbejdsproces 
Modulerne er placeret i 4. og 5. semester. Ved starten af 4. semester indledes med en fælles uge, hvor de fire 
Moduler præsenteres. Der vil være en indledning om flerfaglig undervisning. Herunder bl.a. den flerfaglige prøve i 
folkeskolen og den dertil relevante didaktik i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af flerfaglige 
undervisning i de fire undervisningsfag. 
I begyndelsen af semestret vil der blive gennemført et obligatoriske kursus i laboratoriesikkerhed. 
Efter femte semester ser vi tilbage på processen med de fire ASTE-Moduler og evaluerer og videndeler om forholdet 
mellem det flerfaglige og det monofaglige, samt forhold for implementering i skolen af flerfaglig undervisning og 
flerfaglig prøve.  
Om muligt vil der indgå praksiserfaringer i de to semestre, hvor de fire moduler afvikles. 
Alle moduler indeholder et studieprodukt, hvor flerfaglighed indgår. Det vil blive tilstræbt, at studieprodukternes form 
varieres og har et betydeligt læringspotentiale. Studieprodukterne vil indgå i en videndelingsproces på holdet. 
Studieprodukternes endelige udformning fastlægges i et samarbejde mellem lærerne og de studerende på holdet. 
Modeller er centralt i både naturfag og naturvidenskab, og modelleringskompetencen vil derfor blive uddybet som en 
central kompetence i et eller flere af modulerne. 
 

ASTE 1: Sundhed – før, nu og i fremtiden  (73878-) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 1 (Biologi 3 ECTS-point, geografi 3 ECTS-point og matematik 4 ECTS-point) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk. 

Indhold 
Ved beskrivelser af landes eller andre befolkningsgruppers sundhed, indgår statistisk materiale. Det statistiske 
materiale er tal, som fortæller om udbredelse, mængde mv. For at forstå tallene skal de belyses og vurderes ud fra 
blandt andet en biologisk og en geografisk viden. 
I ASTE Modul 1 vil vi arbejde med dette nødvendige samarbejde mellem matematik, biologi og geografi i en 
sundhedsmæssig sammenhæng. 
Bag målinger og vurderinger ligger anvendelsen af modeller. Modeller og modellering er i det hele taget centrale 
kendetegn for naturvidenskaberne. Der findes et væld af forskellige former for modeller både i 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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naturfagsundervisningen og i vores hverdag. Det er derfor vigtig at kunne forstå, anvende og vurdere modeller i såvel 
undervisnings- som hverdagssammenhænge. 
I modulet vil vi arbejde med modeller og modellering ift.  

- Faglig begrebs- og sammenhængsforståelse 
- Lokale og globale sundhedsaspekter 
- Erkendelse af hvorledes naturvidenskaberne skaber og formidler viden 
- Forståelse for og brug af naturvidenskabelige arbejdsmetoder  
- Undervisningsmaterialer, fagsprog og fagliglæsning 
- Autentiske problemstillinger, herunder modellernes muligheder og begrænsninger 
- Stillingtagen og handlen i forhold til sundhedsfaglige faglige problemstillinger  

Tematisk vil vi arbejde med: 
Modelleringskompetence begrebet i matematik, geografi og biologi – forskelle og ligheder 
Sundhed – livsstil og levevilkår 
Menneskekroppens anatomi og fysiologi 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde 

Kompetenceområder og kompetencemål som indgår i modulet 
Se samlet opstilling af færdigheds- og vidensmål for se særlige ASTE-Moduler 1-4 i studieordningen umiddelbart efter 
modulbeskrivelserne. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukt. Såvel produkt som proces skal godkendes af underviseren. 
Produkt: 
Produktet er et undervisningsmateriale om et sundhedsemne rettet mod en flerfaglig undervisning i udskolingen. Der 
skal minimum indgå elementer fra biologi, matematik og geografi og der skal indgå modeller.  
Materialet kan enten udarbejdes som et lærebogsopslag eller som et digitalt undervisningsmateriale. 
Til produktet skal der vedlægges en lærervejledning, der redegør for læringsmål, tegn på læring og evalueringsforslag 
samt redegør for de læringsteoretiske overvejelser, der ligger bag tekstens udformning. I   vejledningen skal der 
skitseres egnede praktiske arbejder og den flerfaglige tilgang skal belyses. 
Proces: 
Der er obligatoriske vejledninger i forbindelse med udarbejdelse af produktet, og semesteret afsluttes med respons og 
vidensdeling på holdet, hvortil der også er mødepligt. 

Vejledning Indhold/formål 

1 Præsentation af studieproduktet – gruppedannelse. 

2 Under vejledning drøftes og fastlægges produktets faglige indhold.  Der afleveres et oplæg inden 
vejledningen. 

3 Under vejledning drøftes de modeller man vil foreslå som en del af projektet. Den overordnede, 
didaktiske ide med undervisningsmidlet diskuteres. 
Der fremsendes en grovskitse af teksten inden vejledningen 

4 Et ”præprodukt” drøftes. Det er en næste færdig opgave, som der gives respons på. På baggrund af 
denne respons udfærdiges det endelige produkt. 

5 Aflevering af produkt i Itslearning. 

6 ”Fremlæggelse” og vidensdeling på holdet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i følgende undervisningsfag: biologi, geografi og matematik 4.-10. klassetrin. 

ASTE 2: Bæredygtighed (73879-) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 32 og 47 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Specialisering, ASTE Modul 2 (Biologi 4 ECTS-point, geografi 3 ECTS-point og fysik/kemi 3 ECTS-point) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk. 

Indhold 
Vi bliver flere og flere mennesker på kloden og det samlede forbrug øges. Det skyldes både flere mennesker og en 
generel velstandsstigning på kloden. Foruden det øgede forbrug af klodens ressourcer opstår der problemer på grund 
af f.eks. udledning af drivhusgasser og affald på anden måde.  
Dette kan være problematisk i forhold til de kommende generationers mulighed for at få op fyldt deres materielle og 
øvrige behov. 
I dette modul vil vi arbejde med udvalgte emner til belysning af disse problematikker og med, hvilken rolle en skole, i 
et udviklet samfund, har i denne sammenhæng. Herunder didaktiske forhold for undervisning i så komplekse forhold. 
Vi vil arbejde med økologi, bæredygtighed og resilience og andre relevante begreber i et udvalg at faglige 
tematiseringer. 
Samtidig med det faglige arbejder vi med didaktiske aspekter af det fagsamarbejde, som udspilles i et projektarbejde, 
der tager udgangspunkt i en problemstilling. Det peger frem mod den flerfaglige prøve, som afslutter naturfagene i 
folkeskolen. I det studieprodukt der indgår arbejdes der med den flerfaglige prøve 
Modulet vil blive indledt med en eksemplarisk gennemgang af temaet ”bæredygtig fødevareforsyning”. Dernæst en 
projektdel, hvor der arbejdes med selvvalgte projekter under vejledning frem mod det afsluttende studieprodukt.  
Som udgangspunkt indgår faglige elementer fra geografi, fysik/kemi og biologi. 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde 

Kompetenceområder og kompetencemål som indgår i modulet 
Se samlet opstilling af færdigheds- og vidensmål for se særlige ASTE-Moduler 1-4 i studieordningen umiddelbart efter 
modulbeskrivelserne. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukt. Såvel produkt som proces skal godkendes af underviseren. 
Produktet er delt i tre faser: 
Fase 1: 
Inden for modulets tema skal der udvælges et emne hvortil der produceres en faglig tekst der består af:  

- Faglige tekster til eleverne 
- Praktiske aktiviteter 
- Lærervejledning til temaet – herunder forslag til hvordan det flerfaglige kan organiseres og realiseres. 

Det faglige indhold i produktet skal være af en sådan karakter, så der kan formuleres en eller flere problemstillinger, 
som kan være udgangspunkt for gennemførelse af en flerfaglig prøve. 
Den faglige tekst fremlægges for holdet med vægt på det faglige indhold.  
FASE 2: 
Grupper sættes sammen to og to. De to grupper er nu tvillingegrupper. 
Til en fastsat dato fremstiller grupperne på baggrund af eget studieprodukt en problemstilling og en række fagfaglige 
spørgsmål, som skal indgå i prøven (jvf. Kravene til den flerfaglige prøve i folkeskolen). Endvidere beskrives 
aktivitetsforslag. Dette sendes til tvillingegruppen og lægges ind i Itslearning. 
På baggrund af dette og på baggrund af at have sat sig ind i studieproduktets faglighed, udformer tvillingegruppen 
supplerende spørgsmål, som kan inddrages ved prøven. Disse spørgsmål skal sikre en bred faglighed i prøven.  
FASE 3 
Studieproduktet afsluttes med afholdelse af en flerfaglig prøve. Det tilstræbes at gøre prøven så realistisk som muligt. 
Prøven bedømmes med karakter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i følgende undervisningsfag: biologi, geografi og fysik/kemi. 
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ASTE 3: Kerneprocesser og matematiske modeller (73880-) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 3 (Fysik/kemi 4 ECTS-point og matematik 6 ECTS-point) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk. 

Indhold 
Kerneprocesser forbindes ofte med noget farligt og uønsket, som radioaktiv stråling. Det kan være uheld på 
atomkraftværker, atombomber og stråling der giver cancer eller lignende, og noget som ”mennesker har fundet på”. 
Kerneprocesser er imidlertid naturligt forekommende og f.eks. baggrund for sollys.  
De kerneprocesser, der giver Solen energi, er en omdannelse af brint til helium, der foregår i tre trin. Det sker så 
langsomt, at Solen er næsten 10 milliarder år om at bruge sit lager af brint. 
Mennesket kan på flere måder anvende kerneprocesser til vores egen fordel. F.eks. I sundhedssystemet ved 
strålebehandling og røntgenfotografering. 
Anvendes kerneprocesser i menneskelige aktiviteter, skal det ske under kontrolleret og indsigtsfuldt.  
I modulet arbejdes der med kendskab til kerneprocesser ud fra centrale begreber fra kernefysikken og matematisk 
modellering.  
Vi vil se nærmere på atomkernens opbygning og henfald og i den forbindelse arbejdes med kernefysiske modeller. 
Atomkernens henfald resulterer i udsendelse af ioniserende stråling og herunder fokuseres på alfa-, beta- og 
gammastråling. Desuden vil fremtidens energiforsyning fra kernekraftværker, både fission- og fusionskraftværker, 
blive diskuteret. Brugen af ioniserende stråling i sundhedssektoren vil ligeledes bliver behandlet.   
Til beskrivelse af ovenstående benyttes matematiske modeller, bl.a. eksponentiel vækst. Anvendelse af matematiske 
modellers muligheder og begrænsninger vil blive diskuteret. Eksempler på sandsynlighedsfordelinger vil blive 
inddraget. I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tiltag til en differentieret og 
inkluderende undervisning for elever med særlige behov. 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde 

Kompetenceområder og kompetencemål som indgår i modulet 
Se samlet opstilling af færdigheds- og vidensmål for se særlige ASTE-Moduler 1-4 i studieordningen umiddelbart efter 
modulbeskrivelserne. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukt. Såvel produkt som proces skal godkendes af underviseren. 
 
Praktisk arbejde i den flerfaglige undervisning 
Studieproduktet skal dokumetere deltagelse i indsamling af data fra eksperimentelt arbejde, databehandling og 
udarbejdelse af et begrundet undervisningsforløb i forbindelse med en naturvidenskabelig problemstilling indenfor 
modulets fagområde. Problemstillingen formuleres i et samarbejde mellem underviserne og de studerende.  
Studieproduktet kan deles i to, hvor undervisningsforløbet er den ene del. Det tilstræbes at det eksperimentelle 
arbejde, der danner baggrund for den anden del af studieproduktet, på begrundet vis indgår i undervisninigsforløbet. 
Med begrundet menes blandt andet faglig relevans, samt det praktiske arbejdes øvrige didaktiske kvaliteter i en 
flerfaglig læringssammenhæng. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i følgende undervisningsfag: matematik 4.-10. klassetrin og fysik/kemi. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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ASTE 4:Teknologi og levevilkår (73881-) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 4 (Biologi 3 ECTS-point, geografi 4 ECTS-point, fysik/kemi 3 ECTS-point) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk. 

Indhold 
Teknologien har gennem historien haft afgørende betydning for udviklingen af menneskers levevilkår. I øjeblikket står 
vi overfor store lokale og globale udfordringer, som ofte mødes med ønsket om udvikling af nye teknologier. 
Modulet omhandler arbejdet med undersøgelse af væsentlige udfordringer for mennesker og samfund, som har 
fundet teknologiske løsninger i fortid og nutid. Ideer til fremtidige teknologiske løsningsforslag indgår ligeledes i 
modulet. 
Et væsentligt aspekt af undervisningen om teknologi og levevilkår i skolen er teknologivurdering, altså en afvejning af 
om den teknologiske løsning, der er fundet eller som ønskes implementeret, er den mest hensigtsmæssige. Hvad der 
er hensigtsmæssigt afhænger naturligvis af, hvilken synsvinkel, der anlægges – synsvinkler kan bl.a. angå økonomi, 
politik eller bæredygtighed.   
Som indholdselementer i modulet indgår naturfaglige problemstillinger vedrørende: 
- Væsentlige teknologiudviklinger som f.eks.: Atombomben (Manhattan projektet), elektrificering, genteknologi, 

kommunikationsteknologi, fusionsteknologi, men også den dagligdags teknologi der fremmer vores komfort i 

gode huse, fede cykler og teknologiens betydning for vores sundhed og sundhedssystem. 

- Eller den teknologi, der ikke er færdigudviklet pga. manglende politisk/økonomisk bevågenhed, som: Oprensning 

af plast fra verdenshavene eller oprensning af oliespild. 

- Teknologi til positionering som: GPS, GIS eller historisk opmåling af Verden. 

- Energiteknologier som: Fossile kraftværker, atomkraftværker, vandkraftværker eller anlæg til udnyttelse af 

vedvarende energi som sol og vind. 

- Udvikling af teknologi, hvor det gik galt som: Tacoma-broen eller Asuan-dæmningen. 

 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde 

Kompetenceområder og kompetencemål som indgår i modulet 
Se samlet opstilling af færdigheds- og vidensmål for se særlige ASTE-Moduler 1-4 i studieordningen umiddelbart efter 
modulbeskrivelserne. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående studieprodukt. Såvel produkt som proces skal godkendes af underviseren. 
 
Projekt: teknologi og levevilkår –Udarbejdelse af undervisningsmateriale 
Sideløbende med modulets undervisning arbejder studiegrupperne på at udarbejde et undervisningsmateriale til 
eleverne i udskolingen. Materialet skal have relevans i fysik/kemi, biologi  – og geografiundervisningen og materialet 
skal udarbejdes under overskriften ”Teknologi og levevilkår”. 
Studiegruppen afgør selv om materialet skal udarbejdes til et helt forløb eller til et – eller et par undervisningsgange 
og bestemmer selv det konkrete indhold (eksempelvis om der skal være konkrete tekster, praktiske elementer, 
ekskursioner m.m.). Studieproduktets titel og indhold skal forelægges lærerne til godkendelse. 
I modulet arbejder vi sideløbende med eksemplarisk fagligt indhold og didaktiske vinkler, fx relevante ekskursioner, 
herunder brugen af eksterne læringsmiljøer, elevers udvikling af fagsprog og med hvordan man udvikler 
undervisningsmaterialer.  
Omfang maksimalt 15 normalsider. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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I undervisningsmaterialet skal der være: 
- noget materiale som eleverne skal arbejde med. Det skal være udarbejdet i sådan en grad at det kan 

afprøves på en gruppe elever ude på skolerne. 

- Lærervejledning (inkluderer fagligt indhold som lærerne kan sætte sig ind i på lærerniveau); didaktiske 

overvejelser der guider lærerne i hvordan I har tænkt at arbejdet med materialet kan gribes an, understøttet 

af didaktisk og fagdidaktisk litteratur; mål for undervisningen, tværfaglighed og progressionsovervejelser, 

etc. Her indgår også jeres overvejelser over koblingen til FFM. 

- En tekst der illustrerer jeres arbejdsproces frem mod det endelige produkt. I denne del er det et krav at I 

dokumenterer på en eller flere måder hvordan I har været ude og afdække elevers forforståelse inden for 

emnet. Denne del kan foregå ved at interviewe elever eller lærere, men I kan også basere det på 

observationer. Meget gerne også understøtte det teoretisk med nogle af de tekster der vil indgå i 

undervisningen. 

Arbejdsprocessen kan være: 
- Brainstorm over en problemstilling som gruppen vil arbejde ud fra. Der skal indgå noget om energi og noget 

om klima i problemstillingen. Forberede kontakt til praktikskolen eller en alternativ kontakt som gruppen kan 
undersøge elevers forforståelse hos og lave aftaler med at afprøve det endelige produkt på. 

- Gruppen præsenterer af sine aftaler og en oversigt over hvor langt den er i processen. 
- Gruppen præsenterer hvordan det går med projektet. 
- Gruppen afleverer undervisningsmateriale og dokumentation for at de andre krav er opfyldt (lærervejledning, 

undersøgelsen af elevernes forforståelse m.m.) 
- Gruppen deltager i workshopdag hvor materialet afprøves. 

 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i følgende undervisningsfag: biologi, geografi og matematik 4.-10. klassetrin. 
 

Samlet oversigt over færdigheds- og vidensmål i ovenstående fire tværfaglige ASTE-Moduler 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 1 2 3 4 

 
Biologi 
Basismodul 3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence 
 

udvikle undervisning i biologi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk 
forskning 

+ +  + 

anvende forskellige undervisningsressourcer  naturfaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og 
webbaserede læremidler, science centre, 
uderum, erhvervsvirksomheder, museer og 
it 

+ +  + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, hvor naturvidenskab og 
teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen 
dannelse og forståelse af omverdenen, 

+ +  + 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
biologiundervisningen 

naturvidenskabernes anvendelse i 
samfundsmæssige, teknologiske og 
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk 
viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

+ +  + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, der udvikler elevernes 
handlekompetence  i forhold til menneskets 
samspil med natur og teknologi, 

interessemodsætninger, 
handlekompetence og bæredygtig udvikling 
i forhold til menneskets samspil med natur 
og teknologi  

 +  + 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 1 2 3 4 

planlægge og gennemføre biologiundervisning 
vedrørende faglige diskussioner med 
inddragelse af etiske, og samfundsmæssige 
interessemodsætninger og 

naturfaglig argumentation og 
samfundsmæssige interessemodsætninger 
og 

+ +  + 

inddrage eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisning  

nyere forskning inden for naturvidenskab + + + + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på teknologiens 
betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår herunder drikkevandforsyning for 
fremtidige generationer, 

tværfaglige perspektiver på teknologiens 
betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår herunder drikkevandforsyning for 
fremtidige generationer, 

+ +  + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på bæredygtig 
energiforsyning, 

tværfaglige perspektiver på 
energiforsyning, 

 +  + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på produktion med 
bæredygtig anvendelse  af naturgrundlaget.  

tværfaglige perspektiver på produktion med 
bæredygtig  anvendelse af naturgrundlaget 

 

 +  + 

planlægge og gennemføre 
biologiundervisning, der gør elever i stand til 
at undersøge samt beskrive karakteristika og 
sammenhænge i udvalgte danske økosystemer 
og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer, 

økosystemer, herunder udvalgte og 
karakteristiske danske og udenlandske 
økosystemer, samspillet mellem abiotiske 
og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser, 

 +   

planlægge og gennemføre 
undervisningsforløb, der gør elever i stand til 
at forklare biologiske processer i produktionen 
og perspektivere dem i forhold til 
omverdenen, 

bioteknologi og bioteknologisk produktion, 
herunder biologisk baggrund for og 
perspektiver i forhold til sundhed, miljø og 
naturforvaltning, 

 +  + 

planlægge og gennemføre undervisning, der 
fremmer elevers forståelse af sammenhænge 
mellem form og funktion hos levende 
organismer, herunder menneskekroppens 
anatomi og fysiologi samt gør elever i stand til 
aktivt at benytte den tilegnede viden og 
indsigt i forhold til egen og andres sundhed og 

krop og sundhed, herunder sammenhænge 
mellem form og funktion hos levende 
organismermed vægt på menneskets 
anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber og 

+    

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres 
eget liv, menneskets samspil med naturen og 
en bæredygtig udvikling. 

anvendelse af naturgrundlaget, herunder 
lokale/globale eksempler på 
miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, 
dyrkningsformer, bæredygtig udvikling 
samt lokale/globale aktører 

+ +  + 

GEOGRAFI 
Basismodul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden 
 

planlægge, gennemføre og evaluere 
fagsprogsudviklende undervisning 

elever og elevgruppers, herunder 
tosprogede 
elevers, hverdagssprog, fagsprog og 
begrebsdannelse i geografifaget 

+    
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 1 2 3 4 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning med historiske og 
filosofiske aspekter af naturvidenskaben 

hovedtræk af naturvidenskabernes og 
geografifagets historie og filosofi 

   + 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, hvor naturvidenskab og 
teknologi fremstår alment dannende 

naturvidenskabens bidrag til almen 
dannelse og forståelse af omverdenen 

   + 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
geografiundervisningen 

naturfagenes anvendelse i 
samfundsmæssige, teknologiske og 
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk 
viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

   + 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der udvikler elevernes 
handlekompetence i forhold til menneskets 
samspil med natur og teknologi 

handlekompetence og bæredygtighed i 
forhold til menneskets samspil med natur 
og teknologi 

 +  + 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning vedrørende faglige diskussion af 
politiske og økonomiske interessekonflikter 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

+ +  + 

planlægge, gennemføre og evaluere 
differentieret geografiundervisning med 
inddragelse af naturfaglige og samfundsfaglige 
forklaringer og analyser 

geografididaktikkens tværfaglige identitet, 
forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige 
og samfundsfaglige forklaringer 

 +  + 

inddrage eksempler på nyere tværfaglig 
forskning i geografiundervisningen 

nyere tværfaglig forskning i relation til 
geografi 

+ + + + 

anvende geografifaglige metoder og 
hjælpemidler til bl.a. stedsbestemmelse og 
analyse af rumlige mønstre vha. forskellige 
korttyper 

geografifaglige metoder og deres udvikling, 
korttyper som GIS-kort, satellitbilleder og 
GPS 

+   + 

anvende kort, modeller, statistik, film og 
skriftlige kilder, der kan give eleverne overblik 
over og forståelse for ulighed i levevilkår og 
sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og 
udvikling på grundlag af naturforhold, samt 
økonomiske og politiske forhold 

+   + 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisning, der sætter eleverne i stand til at 
forstå årsager til og konsekvenser af 
globalisering, herunder inddragelse af 
elevernes roller som verdensborgere 

globaliseringen og dens indflydelse på 
kultur, natur, levevilkår og relationer 
mellem verdens stater og folkeslag 

 +  + 

Fysik/kemi 
Basismodul 3: Tværfaglige og samfundsmæssige perspektiver i fysik/kemi 
 

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

+ + + + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, som inddrager 
eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle fysik/kemi-undervisning, som 
inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i 
undervisningen 

+ + + + 

anvende forskellige undervisningsressourcer anvende forskellige 
undervisningsressourcer 

+ + + + 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 1 2 3 4 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler elevers 
evne til at undre sig, stille spørgsmål, 
formulere hypoteser og udføre undersøgelser 
samt vurdere, konkludere og generalisere ud 
fra egne undersøgelser 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og 
didaktisk viden om betydningen af 
elevernes egne undersøgelser 

 + + + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler 
elevernes evne til at anvende og vurdere 
modeller til forståelse af fysiske og kemiske 
fænomener og sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder 
naturfaglige modellers karakteristika og 
vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

+ +  + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, der udvikler 
elevernes handlekompetence i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

interessemodsætninger, 
handlekompetence og bæredygtig udvikling 
i forhold til produktion og menneskets 
samspil med natur, samfund og teknologi 

 +  + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning vedrørende faglige 
diskussioner af etiske og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

naturfaglig argumentation og 
samfundsmæssige interessemodsætninger 

 +  + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, hvor naturvidenskab 
og teknologi fremstår almendannende 

naturvidenskabens bidrag til 
almendannelse og forståelse af 
omverdenen 

   + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning med udgangspunkt i 
tværfaglige problemstillinger, der udvikler 
elevernes naturfaglige kompetencer 

elevers arbejde med formulering af 
problemstillinger og naturfaglige 
kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

 + + + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på stofkredsløb 

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, 
herunder betydningen af den enkeltes og 
samfundets udledning af stoffer i naturen 

 +  + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på menneskets 
udnyttelse af naturgrundlaget 

tværfaglige perspektiver på bæredygtig 
udnyttelse af naturgrundlaget, herunder 
bæredygtig produktion 

 +  + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning, som inddrager 
tværfaglige perspektiver på teknologisk 
udvikling og teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår 

tværfaglige perspektiver på teknologisk 
udvikling og teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår 

   + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning om stof og 
stofkredsløb 

stoffers opbygning, egenskaber, 
omdannelser og kredsløb i naturen  

 +   

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning om produktion og 
teknologi 

produktions- og forædlingsprocesser samt 
teknologisk udvikling, herunder digital 
styring 

   + 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning i overensstemmelse 
med gældende sikkerhedsbestemmelser 

laboratoriearbejde, risikoforhold og 
sikkerhed 

Opfyldes på særligt 
kursus 

 

Matematik 4.-10. klassetrin 
BASISMODUL 4 (ASTE): Evaluering og modellering i matematik 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 1 2 3 4 

vurdere forskellige evalueringsformer, 
herunder deres muligheder og begrænsninger 
for at diagnosticere elevers faglige udbytte 

forskellige evalueringsprincipper, deres 
muligheder og begrænsninger samt 
forskellen på summativ og formativ 
evaluering, 

+  +  

evaluere elevers faglige udbytte og 
kompetencer, 

evalueringsmetoder og -redskaber, test 
knyttet til aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen, 

+  +  

udvikle sin kompetence som matematiklærer 
ved at reflektere over egen undervisning, 
identificere udviklingsbehov, holde sig ajour 
med matematikdidaktisk forskning og 
udviklingsarbejde samt følge med i nye 
tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, 
analyse og refleksion over egen 
undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med 
matematikdidaktisk forskning og 
udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, 
nye materialer og ny litteratur, 

+  +  

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger 
om aldersrelevant undervisning i et 
fagligt/tværfagligt emne eller et fagdidaktisk 
problemfelt samt samarbejde med forældre, 
administration og myndigheder om rammer 
for undervisning, 

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt 
samarbejde med kolleger, formelle og 
uformelle samarbejdsrelationer med 
forældre, administration og myndigheder, 

+  +  

anvende funktioner og vækstmodeller som 
middel til problemløsning og modellering i 
undervisningen med inddragelse af digitale 
værktøjer, 

funktionsbegrebet, herunder 
vækstfunktioner og vækstmodeller og 
anvendelser i fx økonomi samt anvendelse 
af digitale værktøjer til beregning, analyse 
og visualisering, 

+  +  

modellere ved at afgrænse, strukturere, 
matematisere, fortolke og kritisere 
matematiske modeller og 

matematisk modellering og +  +  

problembehandle ved at detektere, formulere, 
afgrænse og løse matematiske problemer ved 
systematisk valg af strategier og værktøjer. 

matematisk problembehandling. +  +  

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige 
temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger 
som beskrivelses- og analyseredskab i andre 
faglige sammenhænge af relevans for 4. -
10. klassetrin, 

+  +  

 
 

ASTE1: Sundhed – chance eller risiko? (74775C) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 1 (Biologi og Matematik) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet indgår grundliggende viden om menneskekroppens fysiologi og anatomi og sundhed både individuelt og i 
det større perspektiv.  I arbejdet med risikovurdering, fordeling og forudsigelse om sundhed indgår grundliggende 
viden om statistik og statistiske tests. 
Modulet er bygget op om tre temaer: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- Tema 1: Normalitetsbegreber i forhold til fx. vægt, højde, kondition og levealder vil blive behandlet såvel 

fysiologisk som matematisk. Dette vil bl.a. ske gennem statistiske undersøgelser med dataindsamling, 

statistiske beskrivelser, repræsentationer og bearbejdning fx i relation til fysiologiske træningsprogrammer.  

IT vil spille en central rolle i disse statistiske undersøgelser, der i udgangspunktet vil være 

problemorienterede. 

- Tema 2: Analyser af udbredelse af forskellige sygdomme og sundhedsforhold såvel i tid (en historisk vinkel), 

som geografisk (nord-syddimension). Herunder mål for befolkningstilvækst og -tiltag i et forsøg på at 

begrænse tilvæksten. I relation hertil vil der blive udført nogle statistiske test med henblik på at vurdere 

risikoen for fx udvikling af bestemte sygdomme på baggrund af genetiske analyser.En historisk analyse af 

biologibøger for den danske folkeskole med henblik på en vurdering af de præsenterede 

sundhedsproblematikker, sundhedsdidaktikker og seksualundervisning. I relation hertil ses også på skiftende 

læseplaner tillige med den nuværende plan for matematikfaget i grundskolen med henblik på at se 

sammenhænge til samfundsmæssige og videnskabelige – især sundhedsvidenskabelige – udfordringer.  

- Tema 3: Udvalgte humanfysiologiske temaer 

Forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Biologi, 7 ECTS  
Matematik 4.-10. klassetrin, 3 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
inden for matematik og naturfagsundervisning, der er relevante for modulets fagområde 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fra biologi: 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 
Fra matematik: 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan: 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret undervisning i biologi. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med naturvidenskabelige 

perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle biologiundervisning med kernebegreber fra 

biologiens verden. 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 

indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, 

undervisning og læreplaner. 
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- Stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og 

med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 

klassetrin. 

- Beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i  matematikdidaktisk teori. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
biologiundervisningen 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer 
elevers forståelse af sammenhænge mellem form og 
funktion hos levende organismer, herunder 
menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever 
i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og 
indsigt i forhold til egen og andres sundhed 

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem 
form og funktion hos levende organismermed vægt på 
menneskets anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber 

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig 
forskning i undervisning 

nyere forskning inden for naturvidenskab 

Anvende forskellige undervisningsressourcer Naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
multimodale og webbaserede læremidler, 
sciencecentre, uderum, erhvervsvirksomheder, musser 
mm. 

Planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør 
elever i stand til at forklare biologiske processer i 
produktionen og perspektivere dem i forhold til   
omverdenen. 

Fødevare- og bioteknologisk produktion: biologisk 
baggrund for muligheder og konsekvenser i forhold til 
sundhed, miljø og naturforvaltning, herunder viden om 
undervisningsressourcer under dette emne som 
scincecentre, virksomheder og forskningsinstitutioner 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på 
undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, 
spredning og sammenhænge samt brug af digitale 
værktøjer til analyse og præsentation 

  

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder. 

matematiske repræsentationer. 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret, 

matematisk kommunikation 

  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver 
på teknologisk udvikling og teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår 

tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling og 
teknologiens betydning for menneskers sundhed og 
levevilkår 

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. 
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Modulets relation til praksis: 
Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og 
universiteter. 

Deltagelseskrav  
1: Deltagelse i produktion af en bog eller andet læremiddel til flerfaglig undervisning i udskolingen inddragende biologi 
og matematik og fagligt indhold fra modulet. Udover de to fag, må der gerne inddrages andre fagligheder som 
supplement. 
Omfang svarende til ca. 12 sider i en normal skolebog for målgruppen. 
Produktet udvikles løbende i modulet som studiearbejde. Dokumentering af arbejdsprocessen er en del af produktet 
inkl. bilag der dokumenterer nedenstående milepæle i projektet. Der gives vejledning. 
Produktet produceres i grupper af passende størrelse.  
Foreløbige milepæle i projektet er: 
- Etablering af grupper – herunder første forslag til ide og indhold 

- Arbejde med overblik over fagligt indhold og teori om udformning af læringsmateriale 

- Produktionsplan 

- Fremstilling af eksempler og testning i praksis 

- Endelig fremstilling 

Detaljerede rammer og frister formuleres og fastsættes af underviser. 
2:Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter. 

Evaluering af modulet 
Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i 
hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at 
identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af 
kompetencemålsopfyldelse.  
Der gives mundtlig feedback ud fra følgende: 
- Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende? 
- Hvor er de primære mangler? 
- Hvad kunne blive bedre og hvordan? 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav 
 

ASTE2: Bæredygtighed – fødevarer og energi (74776C) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 2 (Geografi, Biologi og Fysik/kemi) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kort beskrivelse af modulet 

Dele af de centrale indholdselementer fra de tre fagområder behandles eksemplarisk i temaet, således at elementerne 
kan bringes sammen i en helhed, der kan inspirere til og kvalificere de studerendes egen planlægning, tilrettelæggelse, 
gennemførelse, evaluering og udvikling af kvalificeret tværfaglig undervisning om temaet bæredygtighed – fødevarer 
og energi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Geografi, 7.-10. klassetrin, 4 ECTS 
Biologi, 7.-10. klassetrin 3 ETCS 
Fysik/kemi, 7.-10. klassetrin, 3 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, omhandlende tematikker, 
der er relevante for tværfaglig udskolingsundervisning i modulets kontekst. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Geografi: 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografi  
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi  
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde  
Fysik/kemi: 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i fysik/kemi  
Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning  
Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde  
Biologi: 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 

”Bæredygtighed – fødevarer og energi” er et aktuelt og vedkommende tema for alle mennesker og ikke mindst 
skoleelever, der skal agere i fremtidens samfund. For at kunne deltage aktivt i aktuelle diskussioner om såvel lokale 
som globale problemstillinger, er det afgørende at have indsigt i bæredygtighedsdebatter og interessemodsætninger 
knyttet hertil. Samtidig er bevidstheden om lokale forbrugsmønstres betydning for det globale miljø central. I 
forbindelse med modulet arbejdes der med emner som fødevareproduktion, forbrug og typen af forbruget af 
fødevarer, samfundets prioriteringer af energikilder, størrelsen af energiforbruget og de konsekvenser disse 
prioriteringer og forbrugsmønstre har.  
Arbejdet med temaet giver de studerende mulighed for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere tværfaglig 
undervisning, der udvikler elevernes stillingtagen og handlekompetence i forbindelse med 
bæredygtighedsproblematikker og som sætter dem i stand til at forstå årsager til og konsekvenser af globalisering.  
Centralt i undervisningsfaget geografi står samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det 
kommer til udtryk gennem udnyttelsen af naturgrundlaget, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige 
regioner. Globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, levevilkår og relationer mellem verdens stater og 
folkeslag er ligeledes en central del af faget geografi.  
I undervisningsfaget fysik/kemi er naturfagligt sprog og naturfaglige arbejdsmåder og tankegange centrale til 
forståelsen og beskrivelsen af verden, herunder fysisk-kemiske perspektiver på stof- og energikredsløb, menneskets 
udnyttelse af naturgrundlaget samt det naturfaglige grundlag for forståelsen af samfundsmæssige 
interessemodsætninger. 
I undervisningsfaget biologi trækkes ligeledes på argumentation og samfundsmæssige problemstillinger og på 
tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget. Derudover er et centralt indholdselement 
lokale og globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, naturgenopretning, naturforvaltning, bæredygtig udvikling, 
samt et fokus på hvilke lokale og globale aktører, der spiller ind i forhold til de eksempler, der inddrages. Endelig 
indgår der i biologifaget  tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og herunder hvordan 
handlekompetence og bæredygtighed er forbundet med menneskets samspil med natur og teknologi. 
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Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 3: Biologi i tværfagligt samarbejde 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Geografi: 
Den studerende kan: 

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, 

evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige 

og samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre 

fag. 

Fysik/kemi: 
Den studerende kan: 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme 

elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

Biologi: 
Den studerende kan  

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret undervisning i biologi. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 

naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning i tværfagligt 

samspil med andre fag og med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og forståelse af 

naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervsining, der 
sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og 
konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af 
elevernes roller som verdensborgere 

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, 
levevilkår og relationer mellem verdens stater og 
folkeslag 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på 
stofkredsløb 

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, herunder 
betydningen af den enkeltes og samfundets udledning 
af stoffer i naturen 

  

planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på teknologiens 
betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
herunder drikkevandforsyning for fremtidige 
generationer, 

tværfaglige perspektiver på teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår herunder 
drikkevandforsyning for fremtidige generationer, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på produktion med 
bæredygtig anvendelse  af naturgrundlaget.  

tværfaglige perspektiver på produktion med bæredygtig  
anvendelse af naturgrundlaget 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør 
elever i stand til at undersøge samt beskrive 
karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske 
økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer, 

økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske 
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem 
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser, 

inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i 
geografiundervisningen 

nyere tværfaglig forskning i relation til geografi 

planlægge, gennemføre og evaluere 
fysik/kemiundervisning vedrørende faglige diskussioner  
af etiske og samfundsmæssige interressemodsætninger 

Naturfagligargumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge, gennemføre biologiundervisning vedrørende 
faglige diskussioner af politiske og økonomiske 
interessemodsætninger 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes handlekompetence i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, 
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig 
udvikling 

lokale/globale eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, bæredygtig 
udvikling samt lokale/globale aktører 

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-
undervisning, som inddrager tværfaglige perspektiver på 
menneskets udnyttelse af naturgrundlaget 

tværfaglige perspektiver på menneskets udnyttelse af 
naturgrundlaget, herunder bæredygtig produktion 

udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre 
vha. forskellige korttyper 

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper 
som GIS-kort, satellitbilleder og GPS 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske 
og økonomiske interessekonflikter 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, 
der kan give eleverne overblik over og forståelse for 
ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og 
politiske forhold 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. 

Modulets relation til praksis 
Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og 
universiteter. Herunder fx.  lektionsstudier, elevtekster og afprøvning af undervisningsforløb. 

Deltagelseskrav  
1: Udarbejdelse af et studieprodukt bestående af et begrundet undervisningsforløb. Undervisningsforløbet skal have 
en aktuel bæredygtighedsproblematik samt naturfagligt fokus og herudover forholde sig til tværfaglighed, didaktiske 
valg og progression i naturfagene. Studieproduktet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider plus relevante 
bilag. Produktet udarbejdes i studiegrupper. Øvrige rammer og tidsfrister fastsættes af underviser. 
2: Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter. 
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Evaluering af modulet 
Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i 
hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at 
identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af 
kompetencemålsopfyldelse.  
Der gives mundtlig feedback ud fra følgende: 
- Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende? 
- Hvor er de primære mangler? 
- Hvad kunne blive bedre og hvordan? 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav 
 

ASTE3: Energi og klima (74778C) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 3 (Geografi og fysik/kemi) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk 

Kort beskrivelse af modulet 
”Energi og klima” er et aktuelt og vedkommende tema, idet viden om baggrunden for de store spørgsmål om Jordens 
klima og de klimaforandringer, der kommer til udtryk på forskellig vis overalt på kloden, er essentiel både for det 
enkelte menneske og for samfundet. Temaet giver de studerende mulighed for at blive fortrolige med fagbegreber og 
sammenhænge, der danner grundlag for at indgå fuldgyldigt i de demokratiske processer, der forvalter håndteringen 
af klimaforandringerne. Herigennem giver arbejdet med temaet de studerende mulighed for at udvikle og gennemføre 
undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence i miljømæssige problematikker.  
Centralt i undervisningsfaget geografi står samspillet mellem mennesker og natur og konsekvenserne heraf, som det 
kommer til udtryk gennem naturgrundlagets udnyttelse, påvirkning af miljøet og menneskers levevilkår i forskellige 
regioner. I undervisningsfaget fysik/kemi er naturfaglige arbejdsmåder og tankegange centrale til forståelsen og 
beskrivelsen af verden og samspillet mellem naturvidenskabelig modelbygning og eksperimentelt funderet 
naturbeskrivelse fra det mikroskopiske niveau til det kosmologiske. En del af de centrale indholdselementer fra begge 
fagområder behandles eksemplarisk i dette tema, hvor elementerne kan bringes sammen i en helhed, der kan 
inspirere til og kvalificere de studerendes egen planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og udvikling 
af undervisning. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Geografi, 7.-10. klassetrin, 6 ECTS 
Fysik/kemi, 7.-10. klassetrin, 4 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler tematikker 
der er relevante for tværfaglig undervisning i udskolingen i modulets kontekst 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Geografi: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografi  

- Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi  

- Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde 

Fysik/kemi: 
- Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning  

- Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde  

- Kompetenceområde 4: Undervisning i fysikkens og kemiens kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Geografi: 
Den studerende kan  

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk færdigheder og viden til at planlægge, gennemføre, 

evaluere og udvikle differentieret undervisning i geografi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret geografiundervisning med naturfaglige 

og samfundsfaglige perspektiver med henblik på udvikling af elevernes almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre 

fag. 

Fysik/kemi: 
Den studerende kan  

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme 

elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikkens og kemiens verden. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på bæredygtig 
energiforsyning, 

tværfaglige perspektiver på energiforsyning, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
fagsprogsudviklende undervisning 

elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers, 
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i 
geografifaget. 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning med historiske og filosofiske 
aspekter af naturvidenskaben,  

hovedtræk af naturvidenskabernes og 

geografifagets historie og filosofi, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, hvor naturvidenskab og teknologi 
fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almendannelsen og 
forståelsen af omverdenen, 

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
geografiundervisningen 

naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverden i 
undervisningen 

planlægge, gennemføre og evaluere 
geografiundervisning, der udvikler elevernes 
handlekompetence i forhold til menneskets samspil 
med natur og teknologi, 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi, 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
geografiundervisning med inddragelse af naturfaglige og 
samfundsfaglige forklaringer og analyser 

geografididaktikkens tværfaglige identitet, forståelse af 
levevilkår ud fra naturfaglige og samfundsfaglige 
forklaringer 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre fysik/kemi-undervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende, 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen, 

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

udvikle undervisning i fysik/kemi på et 
naturfagsdidaktisk grundlag  

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence 
i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi, 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om stof og stofkredsløb 

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og 
kredsløb i naturen  

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om produktion og teknologi 

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk 
udvikling, herunder digital styring 

planlægge, gennemføre og evaluere fysik/kemi-
undervisning i overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser. 

laboratoriearbejde og sikkerhedsvejledninger. 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med udgangspunkt i tværfaglige 
problemstillinger, der udvikler elevernes naturfaglige 
kompetencer 

elevers arbejde med formulering af problemstillinger og 
naturfaglige kompetencer i et tværfagligt perspektiv 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, 
stille spørgsmål, formulere hypoteser og udføre 
undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere 
ud fra egne undersøgelser 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevernes egne undersøgelser 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. 

Modulets relation til praksis: 
Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og 
universiteter. Herunder fx.  lektionsstudier, elevtekster og afprøvning af undervisningsforløb. 

Deltagelseskrav  

2: Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og universiteter. 

Evaluering af modulet 
Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i 
hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at 
identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af 
kompetencemålsopfyldelse.  
Der gives mundtlig feedback ud fra følgende: 
- Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende? 
- Hvor er de primære mangler? 
- Hvad kunne blive bedre og hvordan? 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav 
 

1: Udarbejdelse af et studieprodukt bestående af et begrundet undervisningsforløb. 
Undervisningsforløbet skal have energi og klima som fagligt fokus og herudover reflektere over tværfaglighed og 
progression i naturfagene. Studieproduktet skal have et omfang på maksimalt 15 normalsider plus eventuelle 
relevante bilag. Produktet udformes i studiegrupper. 
Øvrige rammer og tidsfrister fastsættes af underviser. 
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ASTE4: Naturens terningespil (74777C) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne findes i nærværende studieordning afsnit 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basismodul, lokalt udarbejdet i samarbejde med partnerinstitutioner 
Specialisering, ASTE Modul 4 (Matematik og Fysik/Kemi) 
10 ECTS 
Modulsproget er dansk men der kan også indgå materiale på andre sprog – især nordiske og engelsk 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk og naturfaglig kompetence i arbejdet med  på 4. - 10. klassetrin. 
Denne kerne belyses i et samspil mellem et didaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et tværfagligt perspektiv.  
I det didaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers 
matematikfaglige læring, herunder muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder.  
Praksisperspektivet omfatter hvorledes nyere forskning i naturvidenskaben kan inddrages i undervisningen, hvilket 
også repersenterer en mulig vej for læreren kompetenceudvikling.  

IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Gældende retningslinjer for optag på læreruddannelsen og adgang til undervisningsfag. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Matematik, 4.-10. klassetrin, 7 ECTS 
Fysik/Kemi , 7-9. klassetrin, 3 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærernes grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet indgår som en integreret del af ASTE-uddannelsen 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning og teoridannelse inden for: 

- Forskellige evalueringsformer til vurdering af elevers udbytte. 

- Stokastiske processer i naturen 

- Viden og kompetencer knyttet til professionen som tværfaglig sciencelærer. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Fra matematik: 

- Kompetenceområde 1: Matematiske emner 

- Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer 

- Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik 

- Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis 

Fra Fysik/Kemi: 
- Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning  

- Kompetenceområde 3: Fysik/kemi i tværfagligt samarbejde  

Det tværfaglige perspektiv drejer sig om stokastiske processer i naturen, deres beskrivelse og modellering med 
metoder hentet fra matematikken, kemien og fysikken. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning med henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse. 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 

udvikle differentieret fysik/kemi-undervisning i tværfagligt samspil med andre fag med henblik på at fremme 

elevernes naturfaglige kompetencer og deres forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold. 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer. 
evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen. 

vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder 
deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger, herunder forskellen på summativ og 
formativ evaluering, 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med 
matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, 
samt følge med i nye tendenser, nye materialer og ny 
litteratur. 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 
refleksion over egen undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, 
nye materialer og ny litteratur. 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer, 
bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer 
i blandt andet spil og med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af 
et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen 
af digitale værktøjer. 

matematiske hjælpemidler. 

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på nyere 
naturvidenskabelig forskning i undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske 
fænomener og sammenhænge 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

Der indgår dele af kompetenceområdernes kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Matematik: 
Den studerende kan:  

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 

indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 

læreplaner. 

- stimulere udvikling af elevers matematiske arbejds- og tænkemåder gennem udfordrende spørgsmål og svar i 

med og om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 

klassetrin. 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori. 

- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende forskellige undervisningsressourcer  forskellige undervisningsressourcer 

Arbejdsformer i modulet (studieaktivitetsmodellen) 
Modulet tilrettelægges med en vejledende forventet studie- og arbejdsbelastning (gennemsnitlig) med udgangspunkt i 
studieaktivitetsmodellens kategorier, der ved modulets start anvendes til forventningsafstemning mellem underviser 
og studerende. 

Modulets relation til praksis: 
Udvalgte dele af modulet afvikles i praksissammenhæng med ASTE-uddannelsens samarbejdende skoler og 
universiteter. 

Deltagelseskrav  
Deltagese i indsamling af data fra eksperimentelt arbejde, databehandling og udarbejdelse et begrundet 
undervisningsforløb i forbindelse med en naturvidenskabelig problemstilling. Problemstillingen formuleres af 
underviseren som også fastsætter rammer og afleveringsfrist. 
Deltagelse i aktiviteter direkte koblet til ASTE-uddannelsens samarbejdspartnere på skoler og unoiversiteter. 

Evaluering af modulet 
Modulevalueringen foregår som et tilbud om en evaluerende samtale med underviseren, med udgangspunkt i 
hvordan den studerende har arbejdet med de kompetencemål der er til stede i modulet, og med henblik på at 
identificere den studerendes aktuelle kompetenceniveau og en eventuel anbefalet vej mod højere grad af 
kompetencemålsopfyldelse.  
Der gives mundtlig feedback ud fra følgende: 
- Hvor og hvordan er den studerendes arbejde i modulet især tilfredsstillende? 
- Hvor er de primære mangler? 
- Hvad kunne blive bedre og hvordan? 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående deltagelseskrav 
 

MATEMATIK 4.-10. KLASSETRIN. MODUL 3 ASTE: Elever med særlige behov og stokastik (73880E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet stokastik på 4.-10. klassetrin. 
Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv. 
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tiltag til en differentieret og inkluderende 
undervisning for elever med særlige behov. I dette perspektiv inddrages elevers brug af forskellige sprog. 
I praksisperspektivet er vægten lagt på observation og fortolkning af elevers læring, herunder indsigt i eventuelle 
særlige behov. Dette som udgangspunkt for planlægning af samarbejde med involverede parter på og uden for skolen. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både det matematiske emne stokastik og alsidige matematiske 
kompetencer med specielt fokus på repræsentations- og hjælpemiddelkompetence. 
Såvel analoge som digitale hjælpemidler indgår i arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter indsigt i elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller særligt talent i matematik, 
herunder deres sprog- og læseudvikling. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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I dette grundlag indgår viden om metoder til observation som grundlag for fortolkning af elevers forståelse af og 
holdning til matematik. I tilknytning hertil indgår viden om betydningen af fagligt/tværfagligt samarbejde med 
relevante partnere i og uden for skolen. 
Viden og erfaringer fra matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin er en del af grundlaget. 
Det matematikfaglige videngrundlag knytter sig såvel til fagområdet statistik og sandsynlighedsregning som til det 
matematiske kompetencebegreb, herunder specielt kompetencerne til at anvende matematiske 
repræsentationsformer og hjælpemidler. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om 

matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft.  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

forholde sig til gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til differentieret 
undervisning, 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid, 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 
undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, 
hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler, 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har 
særligt talent i matematik samt deres mulige 
kendetegn, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med 
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 4.-10. 
klasse, 

Elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, 
fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling 
på andetsproget, 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer og 
arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder 
anvendelse af it, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i 
blandt andet stikprøver samt eksempler på 
sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it, 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
statistiske deskriptorer og diagrammer samt vurdere 
usikkerheden i stikprøveundersøgelser, bl.a. med 
anvendelse af digitale værktøjer og 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, blandt andet med digitale værktøjer 
og anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, 
spredning og sammenhænge samt usikkerhed i 
stikprøveundersøgelser og 

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder, 

matematiske repræsentationer, 

tage stilling til muligheder og begrænsninger i 
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, 
herunder anvendelsen af digitale værktøjer. 

matematiske hjælpemidler. 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den studerendes vurdering af en elevbesvarelse fra folkeskolens skriftlige prøve efter 9. klasse i 
matematik efter de retningslinjer, som gives censorer ved prøverne. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 

- i grupper på en til fem studerende på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin 
fra 4.-10. udarbejde en skriftlig rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever 
med særlige behov i matematikundervisningen på et klassetrin fra 4.-10. Rapporten skal have et omfang 
svarende til fire til seks normalsider samt evt. bilag 
 

- i grupper på en til fem studerende udarbejde et produkt på basis af en underviserformuleret opgave, der 
indeholder anvendelse og analyse af digitale læremidler. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 
 

- udarbejde et individuelt produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske 
opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til stokastik og til elever med særlige behov. Efter 
aftale mellem underviseren og de studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en 
rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 

- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
 

MATEMATIK 4.-10. KLASSETRIN. MODUL 4 ASTE: Evaluering og modellering i matematik (73881D) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for fagområdet matematisk modellering på 4.-
10. klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv. 
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på vurdering af forskellige evalueringsformer i forhold til 
læseplansmål, herunder nationale test og folkeskolens afsluttende skriftlige og mundtlige prøver i matematik. 
I praksisperspektivet er vægten lagt på evalueringsmetoder og -redskaber med henblik på kompetenceudvikling hos 
såvel elever som lærer. Desuden et fokus på udvikling af matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde. 
Det matematikfaglige perspektiv belyser matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelses- og 
analyseredskab; centralt placeret er funktionsbegrebet, matematisk modellering og anvendelsen heraf i praksis. 
Såvel analoge som digitale hjælpemidler indgår i arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter forskellige forståelser af evalueringskulturens rolle i samfundet, samt hvordan denne er 
afspejlet i skiftende læseplaner. 
I forbindelse med grundlaget for evaluering indgår viden om evalueringsprincipper og -metoder. 
Viden og erfaringer fra lærerkompetenceudvikling i matematikundervisningens praksis på 4.-10. klassetrin, herunder 
indsigt i nye undervisningsmaterialer og -metoder samt i matematikdidaktisk forskning og -udviklingsarbejde. 
Det matematikfaglige videngrundlag knytter sig til såvel funktionsbegrebet og dets anvendelser som til det 
matematiske kompetencebegreb, herunder specielt modellerings- og problembehandlingskompetence. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem indsigt 

i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og om 

matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres 
muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ 
evaluering, 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den studerendes udarbejdelse af beskrivelse, analyse og forslag til mulige tiltag for en eller flere 
elever med særlige behov på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin fra 4.-10. 
Den studerendes planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i forbindelse med 
praktikmodulet på tredje semester af studiet kan indgå i modulet. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 

Kategori Arbejdstimer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige 
undersøgelser 

- kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - studiebesøg på skoler  
- opgaveløsning 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - fremlæggelser af eget arbejde 
- studievejledning 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer, evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen, 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde samt følge med i nye 
tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 
refleksion over egen undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, 
nye materialer og ny litteratur, 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med 
forældre, administration og myndigheder om rammer for 
undervisning, 

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med 
kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer 
med forældre, administration og myndigheder, 

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til 
problemløsning og modellering i undervisningen med 
inddragelse af digitale værktøjer, 

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og 
vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt 
anvendelse af digitale værktøjer til beregning, analyse og 
visualisering, 

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab 
i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller og 

matematisk modellering og 

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse 
og løse matematiske problemer ved systematisk valg af 
strategier og værktøjer. 

matematisk problembehandling. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
I forbindelse med modulet skal den studerende 

- vurdere en elevbesvarelse fra folkeskolens afgangsprøve efter 9. klasse i matematik efter de retningslinjer, 
som gives censorer ved prøverne. 

- udarbejde to produkter på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 
spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til funktionsbegrebet, matematikkens muligheder og 
begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab og til evaluering. Efter aftale mellem underviseren og de 
studerende kan produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion.  
Begge produkter skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

I forbindelse med hvert af de tre produkter har hver enkelt studerende en arbejdstid på 25 timer. 
Produkterne skal godkendes af underviseren. 
Det fremgår af modulplanen, hvordan der gives respons på studieprodukterne, som hovedregel i en af følgende 
former: 
- mundtlig respons til hele holdet  
- skriftlig respons til hele holdet 
- skriftlig respons til hver gruppe 
- mundtlig respons til hver gruppe 
- gensidig respons ud fra underviserformulerede kriterier 
- individuel skriftlig respons, hvor ressourcerne skaffes ved at omlægge undervisningstimer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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SÆRLIGE MODULER FOR FUTURE CLASSROOM TEACHER 
Se generel beskrivelse af profilen i nærværende studieordnings afsnit 38.2. 
Studieplan for den enkelte årgang findes på studieordningssitet på Portalen. 
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for FCT-studerende. 

Modulbeskrivelse for intromodulet Future Classroom Teacher 

Intromodul: At blive og at være lærer. (73603-) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning 
afsnit 7.1 og 7.2. Bemærk særlig prøve med dispensation for almen dannelse (KLM)på Future Classroom Teacher, afsnit 31.3. 

Modultype, -omfang og –sprog 
Intromodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS (5 ECTS fra Pædagogik og lærerfaglighed og 5 ECTS fra KLM). Modulsproget er 
dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet tilrettelægges som en række undersøgelser af folkeskolens praksis. I modulet undersøger de studerende 
skolen som en institution i lokalsamfundet, skolens lovtekster og værdigrundlag samt interaktion mellem skolens 
aktører. Et særligt fokus er skolens anvendelse af teknologier i undervisningen.  
 
Indhold 
Folkeskolens formål: 

- Skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse 
- Skolens lovtekster samt tekster, der udtrykker den konkrete skoles værdigrundlag 

Skolen set udefra: 
- Forholdet mellem skole og lokalsamfund 
- Kvarteranalyse: observation, beskrivelse og analyse af forholdet mellem lokalsamfund og skole 

Skolen set indefra: 

- Interaktion mellem skolens aktører (elever, lærere og pædagoger) 
- Undervisnings- og arbejdsformer (herunder lektiecafé, understøttende undervisning m.m.) 
 
Studiekompetencer 

- Observation som metode og videnskabsteoretiske forhold knyttet til observation som metode 
- Kommunikation i læreruddannelsens mundtlige og skriftlige genrer 
- Faglig læsning og anvendelse af det læste i undersøgelser af praksis 
- Biblioteksbrug og informationssøgning 
- Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af studieprocesser - individuelt og i grupper 
- Problemløsning 
- Anvendelse af IT i læreruddannelse og profession; herunder anvendelse af diverse skolerelevante teknologier 

og programmer til multimodal formidling. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og nyere forskning om 

- Interaktion og kommunikation i skolen 
- Opnåelse af viden gennem observation som metode 

Modulet bygger på metoder og anvisninger vedr. 
- Undersøgelse af praksis gennem observation som metode 
- Studieteknik: akademisk skrivning, faglig læsning og samspillet mellem læsning og skrivning 
- Arbejde i studiegrupper 
- Anvendelse af IT i såvel eget lærerstudie som i egen lærerpraksis 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Lærerens grundfaglighed: Pædagogik og lærerfaglighed og almen dannelse: 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i 
sociale relationer i skolen. 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 
Almen dannelse: 
Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af 
komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs 
mangfoldighed. 
Bachelorprojektet: 
Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for 
professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetencemål fra henholdsvis lærernes grundfaglighed (elevens læring, undervisningskendskab, 
almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet. 
Den studerende kan 
- alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede læreprocesser, 

der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i 
mangfoldige sociale sammenhænge (LG elevens læring og udvikling) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen (LG Almen 
undervisningskompetence) 

- forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er 
forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund (LG – Almen dannelse KLM) 

- systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, skoler, 
klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver (BA) 

-  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

(LG Almen undervisningskompetence) udvikle 
samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling 

(LG Almen undervisningskompetence) lede 
undervisning under hensyntagen til lærerens 
intentioner og kunne gøre brug af egen professionel 
dømmekraft i komplicerede situationer 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

(LG Almen undervisningskompetence) kritisk vurdere 
og anvende forskningsmetoder og -resultater 
vedrørende undervisning og læring 

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater 

(LG Elevens læring og udvikling) selvstændigt og 
sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger 
på gensidig respekt og lydhørhed 

samarbejde og kommunikation mellem skolens 
parter og andre relevante aktører 

(LG – KLM) anvende og vurdere forskellige typer af 
etisk argumentation 

livsoplysning, etiske traditioner og deres 
idéhistoriske baggrund  
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

(LG – KLM) vurdere tilhørsforhold og 
identitetsspørgsmål og udvikle sammenhængen 
mellem skolens medborgerskabs- og kulturelle 
dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab 
og verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og 
aktuelt perspektiv  

(BA) identificere, anvende analytisk og vurdere viden 
for skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

(BA) reflektere over og udvikle egen 
professionsfaglighed med forståelse for 
tværfaglighed og tværprofessionelle 
samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, 
forældre, kolleger og øvrige informanter i 
feltarbejde, analyse, konklusion og 
handleperspektiver, 

(BA) analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet 
med eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 

(BA) anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres 
undersøgelser og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder 
og 

(BA) formidle resultaterne af egne empiriske 
undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens 
og lærerens praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt 
æstetisk produktion og performativ handling. 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet på 1. semester gennemføres i relation til intromodulet. 
De studerende er organiseret i studiegrupper. Studiegruppen har tilknytning til samme folkeskole gennem hele 
forløbet. De studerende skal gennemføre følgende aktiviteter på skolen: 
- Skolen set udefra: Observere og dokumentere eksempler på forholdet mellem lokalområde og skole. 
- Skolen set indefra: Observere undervisning- og arbejdsformer i skolen (2 observationsdage) 
Den studerende analyserer eksempler på skolekultur med særligt fokus på brug af teknologier i undervisningen. 
Undervisere fra læreruddannelsen kan deltage i de studerendes undersøgende aktiviteter på den tilknyttede skole for 
at vejlede de studerende i forbindelse med deres arbejde med kvarteranalyse, skolekultur og/eller observation af 
undervisning. 
Lærere fra de tilknyttede skoler deltager som oplægsholdere i undervisningen på læreruddannelsen. 

Arbejdsformer i modulet 
Modulet indeholder følgende undervisnings- og arbejdsformer: 

Kategori  Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(63 lektioner) 

- Undervisning på hold 
- Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende 

bearbejdning på eget hold 
- Studiegruppearbejde med undervisers 

tilstedeværelse 
- Vejledning 
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Kategori  Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 2 121 - Individuel forberedelse til undervisning 
- Studiegruppearbejde uden undervisers 

tilstedeværelse 
- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og 

produkter, mundtligt og skriftligt 
- Studerendes forberedelse, gennemførelse og 

bearbejdning af observationer i forbindelse med 
praksissamarbejde 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

Kategori 3 100 - Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle 
færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 
- Studiegruppearbejde som forberedelse til 

undervisning og øvrige aktiviteter 

Kategori 4 5 - Deltagelse i debatarrangementer mv. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende afleverer i løbet af modulet to studieprodukter. Studieprodukterne udarbejdes i studiegrupper. 
 
Skolen set udefra og skolen set indefra: 
Med udgangspunkt i observation undersøges skolen og dens nærområde. Desuden udvælges en case, der rummer en 
relevant problemstilling, som relaterer sig til skolens anvendelse af teknologi i undervisningen.  
 
Modulet afsluttes med en samlende konference som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk eller 
matematik og lærerens grundfaglighed. 
 
Studieproduktet har 4 delelementer, hvor den studerende: 
1. Præsenterer casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne. 
 
2. Hvis undervisningsfaget er dansk: 
Performer en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes performance 
er overordnet knyttet til genrerne: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan indeholde 
mundtlige genrer som oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.  
 
2. Hvis undervisningsfaget er matematik: 
Kort præsenterer en stokastisk situation med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på 
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen. 
 
3. Udvikler og/eller analyserer didaktisk design, hvor teknologi indgår til undervisning i mundtlighed (dansk) eller 
stokastik (matematik).  
 
4. Udvælger relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og 
udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. 
 
Delelementerne 3 og 4 udformes som et samlet multimodalt studieprodukt i tilknytning til konferencen. 
Studieproduktet udformes i grupper og har et omfang af 7-10 normalsider. 
 
Studiegruppeprocesser: 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 460 af 608 

I forbindelse med forelæsningerne om studiegruppens samarbejdspraksis skal hver studiegruppe udarbejde et fælles, 
obligatorisk studieprodukt. Produktet afleveres elektronisk efter 3. fællesforelæsning. Hver studiegruppe filmer 2-4 
minutter af et møde, som er afholdt i gruppen. Filmklippet kan afleveres som et link til fx UCCs video 24. 
Gruppen vælger et møde, som de vurderer som særligt velfungerende/kvalificeret og analyserer med fagbegreber fra 
de første tre fællesforelæsninger, hvorfor interaktionen i gruppen vurderes som særligt velfungerende/kvalificeret. 
Afleveringen sker i studiegruppens holdrum for intromodul og består af såvel filmklip som tekstanalyse på 2-3 
normalsider.  Der skal i tekstanalysen anvendes minimum 3-4 fagbegreber fra fællesforelæsningerne. Studieproduktet 
evalueres i forhold til de formelle krav og krav til redeligt indhold. 
 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 
 
Der er 80 % mødepligt i modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i henholdsvis Lærerens Grundfaglighed (Elevens læring og udvikling, Almen 
undervisningskompetence, Almen dannelse (KLM)) og Professionsbachelorprojektet. 
Den studerende kan kun indstilles til kompetencemålsprøven i almen dannelse, KLM, såfremt intromodulet er 
godkendt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Ingen særlige forudsætninger. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på læreruddannelsen. 
 

Modulbeskrivelser for Lærerens Grundfaglighed – Future Classroom Teacher 

MODUL 1 (KLM): Dannelse i den mangfoldige skole (73600A) Future Classroom Teacher 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt KLM) 
Kompetencemål for Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab findes i Bekendtgørelse om 
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab findes i 
nærværende studieordning afsnit 7.1. Prøven på Future Classroom Teacher gennemføres ved sommereksamen 2019 efter 
dispensationsordning beskrevet i nærværende studieordning afsnit 31.3. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet introducerer til analyser af folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk, 
dannelsesteoretisk og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står den studerendes arbejde med at forholde 
sig til skolens værdier og relatere dem til lærerprofessionen med respekt for den kulturelle og religiøse mangfoldighed 
samt de teknologiske muligheder, der aktuelt præger skolen og samfundet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 
(KLM)’ under lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed med anknytning til undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står filosofi, idéhistorie, dannelsesteori og religionsvidenskab. Modulet befinder sig i 
spændingsfeltet mellem forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål. Modulet bygger på 
national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelse, demokrati og medborgerskab, professionsetik 
og religions- og kulturmøder, samt hvilke muligheder teknologier kan bidrage med til at belyse og udvikle områderne 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, 
som er forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

organisere inkluderende undervisning i spændingsfeltet 
mellem individ og fællesskab 

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund 
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed 
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og 
inklusion i skolen 

vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og udvikle 
sammenhængen mellem skolens medborgerskabs- og 
kulturelle dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv 

begrundet foreslå organisering af undervisning, 
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der 
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk dannelse 

menneskerettigheder, børns rettigheder og 
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen, 
herunder relationer mellem menneskerettigheder, 
religion og demokrati 

organisere professionelt samarbejde omkring 
komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen 

ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og 
religiøse traditioner 

anvende og vurdere forskellige typer af etisk 
argumentation 

livsoplysning, etiske traditioner og deres idéhistoriske 
baggrund 

håndtere og vurdere religiøse og kulturelle forhold i 
skolens tradition og dagligdag 

forholdet mellem religion, kultur og politik i evangelisk-
luthersk kristendom og andre livsanskuelser, typer af 
sekularisering og deres konsekvenser for skolens 
dagligdag 

gå i dialog med og reflektere over møder med elever og 
forældre med forankring i forskellige religioner og 
livssyn 

kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i 
aktuel kontekst 

vurdere sammenhænge og brydninger mellem 
kristendom, sekularisering og skole i historisk og aktuel 
belysning 

kristendommens fortællinger, grundbegreber og 
virkningshistorie i sammenhæng med forskellige 
perioders menneske- og dannelsessyn 

Modulets relation til praksis 
Der knyttes an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete muligheder: 

- Etablering af kontakt med skoletjenester fx på museer, institutioner eller lignende, hvor der kan være fokus 
på formidling af kultur, medborgerskabsforståelser, dannelsessyn, skolens samarbejde med andre 
institutioner etc. 

- Observation af undervisningssituation med henblik på identifikation af elementer af demokratisk dannelse. 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori  Arbejdstimer, i alt 
275 timer  

Primære arbejdsformer 

Kategori 1  49  
(65 lektioner)  

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner og studieture  
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Kategori  Arbejdstimer, i alt 
275 timer  

Primære arbejdsformer 

Kategori 2  121 (heraf 75 til 
modulets 
studieprodukter)  
 

Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, digitalt, i grupper og 
individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, 
digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, 
skriftligt og digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde  

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5 Holdmøder  
Debatarrangementer  
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
I studiegrupper på 2-4 studerende udarbejdes følgende obligatoriske studieprodukter: 
 

- En radiomontage med fokus på majoritet/minoritets problematikker og med inddragelse af det 
religionsfaglige felt i KLM-faget. Med udgangspunkt i en problemstilling belyses religiøs diversitet og 
forskellige religioners vilkår i det danske samfund med perspektiver til skolens dannelsesopgave.  

- Med udgangspunkt i en problemstilling med fokus på værdier, der aktuelt præger/diskuteres i det danske 
samfund og skolen, udarbejdes en idéhistorisk analyse. Analysen udmøntes i en digital tidslinje ved brug af 
programmet TikiToki, hvor der udvælges 5-7 idéhistoriske begivenheder eller centrale personer fra 
renæssance og oplysningstid, der kan belyse og perspektivere den aktuelle problemstilling. 

- En problemstilling, der sætter fokus på dilemmaer og muligheder i at arbejde med demokratisk og digital 
dannelse i skolen. Der udarbejdes en poster, som sætter fokus på centrale krydsfelter mellem digital og 
demokratisk dannelse fx omkring ytringsfrihed og hadefuld tale, retten til privatliv og databeskyttelse, fake 
news og kildekritik, sociale medier og etik el.lign. 

I studiegrupper udarbejdes én synopse på max. 1 side. 
Synopsen har selvvalgt problemformulering, men skal inddrage to eller flere af fagets områder (jf. videns- og 
færdighedsmål).  
Besvarelse af synopsens problemformulering fremlægges af det enkelte gruppemedlem i en cafebordspræsentation 
for andre studerende på holdet. Alle studerende er forpligtet på både at fremlægge og at give mundtlig respons. 
Problemformulering, synopse og afsluttende fremlæggelse godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i Almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab, et 
hovedområde under Lærerens grundfaglighed. 
Bemærk: tillige med godkendelse af nærværende modul, er godkendelse af intromodulet forudsætning for, at den 
studerende kan indstilles til kompetencemålsprøven i Almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og 
medborgerskab. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse. 
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MODUL 2 (PL1): Almen undervisningskompetence (73600B) Future Classroom Teacher 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL1) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på lærerens planlægning, gennemførelse, evaluering og begrundelse af undervisning i folkeskolen. 
Modulet har endvidere fokus på lærerens didaktiske analyse og udvikling af undervisning med blik for elevens alsidige 
dannelse og optimale læring gennem undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, anvendelse af analoge og 
digitale læremidler, evaluering og feedback. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-
point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og 
bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national 
og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, lærerfaglig teknologiforståelse, klasseledelse, 
læremidlers didaktiske potentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt 
forskningsmetodiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge undervisning, herunder opstille faglige mål 
for både klassen og den enkelte elev, 

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og 
rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske grund 
positioner samt undervisningsplanlægning herunder  
undervisning med udgangspunkt i fagenes faglige mål, 

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder, 
herunder inddrage bevægelse samt varierede handlings- 
og anvendelsesorienterede undervisningsformer, 

undervisningsmetoders samt analoge og digitale 
læremidlers og andre ressourcers praktiske 
anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, 
undervisningens etik, formål, mål og indhold, 

anvende et bredt repertoire af relevante læremidler og 
andre ressourcer, 

analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers 
praktiske anvendelighed i forhold til 
elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål 
og indhold, 

systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte, 
læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne 
som grundlag for feedback og videre 
undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning, 

evaluering og feedbacks muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med undervisning og læring, 

differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer, 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

lede undervisning under hensyntagen til lærerenes 
intentioner og kunne gøre brug af egen professionel 
dømmekraft i komplicerede situationer, 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik, 

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som 
udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante 
kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og 
motivation for at handle, 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til 
elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle 
udvikling og udvikling af pædagogisk praksis, 

udvikle samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning, 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling, 

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -
resultater vedrørende undervisning og læring og 

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater  

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med og 
om it og medier, der understøtter elevernes evne til at 
agere kritisk undersøger, analyserende modtager, 
målrettet og kreativ producent og ansvarlig deltager. 

it og mediekompetencer. 

Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisningssituationer fra 
skolens dagligdag. 
Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret 
undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til den studerendes praktik eller 
aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.  

Arbejdsformer i modulet 
Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med analyse af analoge og digitale 
læremidler og læringsportaler, og der arbejdes med digitale platforme for læreres planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller 
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og 
læring.  

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder øvelser, iagttagelse af 
praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, 
forberedelse til evaluering. 

Kategori 3 95 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt 
evaluering af egen læring og deltagelse.  

Kategori 4 10   

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
Der er til modulet knyttet et studieprodukt. Studieproduktet skal godkendes af underviseren. 
 
Fælles studieprodukt Dansk og PL1: 
Ved modulets afslutning afleverer den studerende: 
Produktion eller analyse af et teknologisk understøttet didaktisk design koblet til eksisterende digitale og analoge 
læremidler og indeholdende såvel almen didaktiske samt fagfaglige overvejelser og målrettet mod undervisning i 
fiktive tekster.  
Opgaven udformes skriftligt men gerne understøttet af flere modaliteter og har et omfang af 5-7 normalsider. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
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Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende.  
 
På tilsvarende vis vil et fælles studieprodukt for matematik og PL1 blive beskrevet i studieordningen 2018/2019. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 

MODUL 3 (PL2): Elevens læring og udvikling (73600C) Future Classroom Teacher  
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL2) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på den lærende elev i et læringsfællesskab. Centralt står elevens læreprocesser og udvikling i en 
mangfoldig elevgruppe, hvor hver enkelt elev med sine personlige, sociale og kulturelle forudsætninger er en del af 
skolens fællesskab.  
Modulet indeholder følgende tre temaer 

- Elevers udvikling, socialisering og identitet 
- Læring, læringsmiljø og læringsledelse 
- Lærerens samspil og kommunikation med eleverne 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-
point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed med anknytning til undervisningsfag, praktik og bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international forsknings- og 
udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation og pædagogisk vejledning i 
skolen. Modulet er forankret i forskellige teoridannelser inden for modulets videns- og færdighedsmål. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan alene og i samarbejde med andre skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og udvikling, lede 
læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt håndtere 
konflikter i mangfoldige sociale sammenhænge. 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under 
hensyntagen til forskellighed i læringsforudsætninger og 
mål for elevers læring 

elevers læring og om virksomme faktorer i 
læringsmiljøet, 

observere, støtte og udfordre elevernes sociale, 
emotionelle og kognitive udvikling, 

elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling - 
herunder køn og motivation, 

facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig 
vægt på egen position som lærer, 

udviklingsstøttende relationer, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

facilitere interaktions- og læreprocesser, således at de 
er befordrende for elevernes trivsel og udvikling, 

klasse-, lærings- og gruppeledelse, 

selvstændigt og sammen med andre udvikle 
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og 
lydhørhed, 

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører, 

anvende og begrunde forskellige vejledningsformer, pædagogisk vejledning, feedback og refleksionsformer 
samt professionslæring, 

kan anvende kommunikative rammesætninger og 
metoder, så konflikter, sociale problemer og mobning 
bliver udgangspunkt for positive reformuleringer og 

attribuering, herunder viden om sociale problemer, 
konflikthåndtering og mobning og 

lede, så inklusion og socialiseringsprocesser optimeres 
samtidig. med, at den enkelte elevs udvikling 
understøttes. 

inklusion og individualiserings- og 
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og 
marginalisering. 

Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisning og andre 
situationer fra skolens dagligdag.  
Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelsesorienteret undervisning, 
der knytter an til praksis i skolen. 
Modulet kan relatere til praksis blandt andet gennem følgende aktiviteter: 
- Den studerende observerer, beskriver, analyserer samt reflekterer over praksissituationer fra skolen med fokus 

på elevers læring og udvikling 

- Den studerende anvender forskellige metoder til dataindsamling, interview, samtaler med elever, casebeskrivelse 

mv. 

- Den studerende deltager i skolebesøg enten som led i studiegruppens arbejde eller i forbindelse med 

holdundervisningen 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der inddrages IT og ny teknologi. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder  oplæg af underviser eller studerende, 
gruppeøvelser, fremlæggelser med  respons, vejledning samt evaluering af 
arbejdsformer,læringsmiljø og læring. 

Kategori 2 121 Studiegruppearbejde, herunder  øvelser, iagttagelse af praksis, tekstlæsning, 
udarbejdelse af studieprodukter, forberedelse til evaluering. 
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser. 
Til hvert studieprodukt medgår 25 arbejdstimer altså 75 arbejdstimer til 
studieproduktarbejdet i alt. 

Kategori 3 95 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering af egen 
læring og deltagelse. 

Kategori 4 10  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
Modulet afsluttes med en samlende konference som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk eller 
matematik og lærerens grundfaglighed. 
 
Studieproduktet har 4 delelementer, hvor den studerende: 
1. Præsenterer casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne. 
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2. Hvis undervisningsfaget er dansk: 
Performer en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes performance 
er overordnet knyttet til genrerne: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan indeholde 
mundtlige genrer som oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.  
 
2. Hvis undervisningsfaget er matematik: 
Kort præsenterer en stokastisk situation med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på 
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen. 
 
3. Udvikler og/eller analyserer didaktisk design, hvor teknologi indgår til undervisning i mundtlighed (dansk) eller 
stokastik (matematik).  
 
4. Udvælger relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og 
udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. 
 
Delelementerne 3 og 4 udformes som et samlet multimodalt studieprodukt i tilknytning til konferencen. 
Studieproduktet udformes i grupper og har et omfang af 7-10 normalsider. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 

Modulbeskrivelser for undervisningsfaget dansk, 4.-10. klassetrin - Future Classroom Teacher 

MODUL 1: Mundtlighed og undervisning i mundtlighed (73623-) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 
Prøven gennemføres ved sommereksamen 2019 efter dispensationsordning beskrevet i nærværende studieordning afsnit 31.4. 
 

Modultype, -omfang og -sprog  
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet  
Læringskontekst i skolen  
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i og med mundtlighed, der udvikler elevers bevidsthed om mundtlighed og 
mundtlige genrer samt udvikler elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i mundtlige 
genrer. Udvikling af elevernes mundtlige kompetencer er et centralt element i den kulturelle og personlige 
dannelsesproces. Udvikling af elevernes mundtlige kompetencer bør forholdes til den teknologiske udvikling og 
kommunikationssituationer i tilknytning hertil. 
Indhold og genrer 
Retorik, pragmatik og mundtlighedsdidaktik. Talesprogets struktur og grammatik.  
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige kontekster og medier og/eller teknologier, fx beretning, 
oplæsning, dramatiseret fortælling, fremlæggelse, interview, diskussion og møde samt skriftlige genrer med mundtligt 
potentiale, fx eventyr, sange, digte, dramatiske tekster, indlæg på forskellige sociale medier, chat, vlogs og anekdoter.  
Receptivt 
Den studerende skal genrebevidst analysere og vurdere mundtlige tekster i forskellige genrer og kontekster særlig 
teknologiske kontekster.  
Den studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i mundtlighed. Herunder 
særligt digitaliserede læremidler 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Produktivt  
Den studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig kommunikation og mundtlige tekster.  
Den studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og 
indhold. I begge situationer skal den studerende kunne forholde sig kritisk konstruktivt og didaktisk reflekteret til 
teknologiers rolle. 
Innovation 
Den studerende skal anvende og udvikle digitale læremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed. Den 
studerende skal kunne analysere, anvende og udvikle mundtlighedsdidaktiske perspektiver i innovationsprocesser. 

Modulets videngrundlag  
Modulet bygger på nyere forskning i retorik, kommunikationsteori, medieteori, pragmatik, mundtlighedsdidaktik, 
mediedidaktik og literacy.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning. Sprog og kommunikationsundervisning omhandler 
undervisning i sprog og kommunikation såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer.  
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik. Danskdidaktik omhandler didaktisk teori, faglig udvikling og innovation i 
danskfaget. 

Kompetencemål, som indgår i modulet  
Den studerende kan  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene 
elevgrupper  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et 
flerkulturelt og internationalt perspektiv  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence, 

Sprogdidaktik 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog  læremidler til sprogundervisning i skolen  

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter 

didaktisk design  

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden 

læremiddelproduktion til danskundervisningen  

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier sprog og medier 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed 

skabe en hensigtsmæssig tekst i en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler  

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige 
udvikling og beherskelse dansk retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk folkeskolens afgangsprøve i dansk 

Modulets relation til praksis  
I samarbejde med og i forlængelse af intromodulet kan der knyttes an til praksis gennem et eller flere af følgende 
tiltag og aktiviteter:  

- Den studerende observerer og analysere forskellige former for mundtlighed i skolen rammesat af teknologier 
- De studerende performer gruppevis for og/eller med en elevgruppe; fx forskellige former for oplæsning, 

fortælling eller drama.  
- De studerende performer forskellige typer forskellige typer for mundtlighed i forskellige teknologiske 

kontekster 
- De studerende arbejder en gruppe elever i mundtlighed og/eller igangsætter gruppevis en mundtlig aktivitet 

med eleverne, fx oplæsning, læseteater, rollespil  
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- De studerende igangsætter innovative processer med relation til praksis og skaber 
professionsfagligbevidsthed om mundtlighedens rolle i de innovative processer 

Arbejdsformer i modulet  
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer.  
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen. 

Kategori  Arbejdstimer, i alt 
275 timer  

 

Kategori 1  49 
(65 lektioner)  

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner og studieture  

Kategori 2  121 (heraf 75 til 
modulets 
studieprodukter)  
 

Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, digitalt, i grupper og 
individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, 
digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, 
skriftligt og digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde  

Kategori 3 100  Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5  Holdmøder  
Debatarrangementer  
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
Modulet afsluttes med en samlende konference som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk og lærerens 
grundfaglighed. 
 
Studieproduktet har 4 delelementer, hvor den studerende: 
1. Præsenterer casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne. 
 
2. Performer en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes 
performance er overordnet knyttet til genrerne: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan 
indeholde mundtlige genrer som oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.  
 
3. Udvikler og/eller analyserer didaktisk design, hvor teknologi indgår til undervisning i mundtlighed.  
 
4. Udvælger relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og 
udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. 
 
Delelementerne 3 og 4 udformes som et samlet multimodalt studieprodukt i tilknytning til konferencen. 
Studieproduktet udformes i grupper og har et omfang af 7-10 normalsider. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 2: Literacy (73620-) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 
Prøven gennemføres ved sommereksamen 2019 efter dispensationsordning beskrevet i nærværende studieordning afsnit 31.4. 

Modultype, -omfang og -sprog  
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet  
Læringskontekst i skolen  
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i literacy fra 4.-10. klassetrin.  
Indhold og genrer  
Børn og unges tekstpraksis, læse- og skriveudvikling i relation til genre, multimodalitet, tekstlingvistik og grammatik. 
Udvalgte tekster, fx informative, kreative og argumenterende genrer i flere modaliteter samt elevtekster, herunder 
tosprogede elevers tekster.  
Receptivt  
Den studerende skal analysere elevers literacy-udvikling, analysere forskellige tekster også af multimodal karakter, 
herunder elevtekster med fokus på sproglige og intersproglige vejledningsstrategier.  
Produktivt  
Den studerende skal modellere literacystrategier.  
Den studerende skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacyundervisning.  

Modulets videngrundlag  
Bygger på nyere literacyforskning, i særlig grad new media literacy, herunder forskning i pragmatik og genredidaktik 
samt læse- og skriveforskning.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning  
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

anvende teorier om literacy  literacy  

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige 
udvikling, og deres beherskelse af dansk retskrivning  

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper  

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence  

sprogdidaktik 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere 
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og 
medier  

argumentationsanalyse og kildekritik 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning  

skrivestrategier 

vurdere de læseforståelsesproblematikker , elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning  

læseforståelse 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
danskfaglige udvikling.  

test og evalueringsformer 

give feedback på tosprogede elevers tekster på 
baggrund af intersprogsanalyse  

intersprog og intersprogsudvikling  

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog  læremidler til sprogundervisning i skolen  

Modulets relation til praksis  
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder:  

- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver eleverne digitalt 
understøttet respons på deres tekster.  

- De studerende indsamler fagfagligt mundtligt elevsprog ude på en skole, analyserer det og vurderer faglige 
og didaktiske muligheder for fagsproglig udvikling ud fra den indsamlede empiri. Teknologi anvendes til 
indsamling og systematisering af empiri.  

- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i sprog og/eller skriftlighed 
med teknologiunderstøttelse i mindst 2 lektioner.  

- Afprøvning af eksisterende læremiddel eller udvikling af og afprøvning af et digitalt læremiddel i mindst 2 
lektioner ude på en skole.  

- Observation af literacyundervisning på en skole og efterfølgende analyse af observationen i analysen skal 
indgår multimodale elementer.  

Arbejdsformer i modulet  
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer.  
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen. 

 

Kategori 
 

Arbejdstimer, i alt 
275 timer  

 

Kategori 1  
 

49  
(65 lektioner)  

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner og studieture 

Kategori 2 121 (heraf 75 til 
modulets 
studieprodukter)  
 

Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, digitalt, i grupper og 
individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, 
digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, 
skriftligt og digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde  

Kategori 3 100  Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5  Holdmøder  
Debatarrangementer  
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet  
Der er mødepligt på modulet. 
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Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence  
Prøven afvikles som en individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det 
er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på uddannelsesstedet under opsyn.  
Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«.  
Den studerende skal:  
Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst.  
Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten som har f.eks. ortografisk, morfematisk, 
leksikalsk, syntaktisk og/eller semantisk interesse  
Besvarelsen skal have et omfang på max. 5 sider  
 
Vurderingskriterier  
Den studerende skal have:  

- færdighed i at analysere en tekst med henblik på dens fonologi, ortografi, morfologi, syntaks og semantiske 
indhold  

- færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en klar, forståelig og sammenhængende tekst skrevet i et 
korrekt sprog, dvs. med korrekt stavning og tegnsætning  

- viden om det danske sprogs system og funktion, herunder normative og deskriptive aspekter ved tekstens 
sprog i forhold til genre og kontekst  

- viden om regler for stavning, morfologi og syntaks  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 3: Fiktive tekster (73623B) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 
Prøven gennemføres ved sommereksamen 2019 efter dispensationsordning beskrevet i nærværende studieordning afsnit 31.4. 

Modultype, -omfang og -sprog  
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet  
Læringskontekst i skolen  
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster med fokus på teksterne i et 
kulturhistorisk og æstetisk dannelsesperspektiv.  
Indhold og genrer  
Litteratur-, fiktions- og genreteori, medieteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik og – 
didaktik.  
Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer og mediegenrer, herunder nyere børne- og ungdomslitteratur, 
computerspil, VR miljøer etc.  
Receptivt  
Den studerende skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster såvel skriftligt, mundtligt og multimodalt 
samt analysere og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning i 4. – 10.klasse.  
Produktivt  
Den studerende skal modellere fiktionsproduktion i flere modaliteter i et undervisningsperspektiv.  
Innovation: Den studerende skal skriftligt og mundtligt anvende og udvikle digitale læremidler og eksperimentere med 
didaktisk design til undervisning i fiktion med brug af digitale ressourcer samt give eksempler på differentierede 
læringsaktiviteter til eleverne.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Den studerende skal anvende relevante digitale arbejdsformer.  

Modulets videngrundlag  
Modulet bygger på nyere national og international forskning og udviklingsarbejde inden for fiktions- og genreteori, 
medieteori, litterær metodelære, litteraturpædagogik og – didaktik.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning  
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning  
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik  
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet  
Den studerende kan  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene 
elevgrupper  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på baggrund 
af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et 
flerkulturelt og internationalt perspektiv  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra 
forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper  

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier  

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog  

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner  tekster til elever, elevers tekstbrug, børne og unge- 
litteratur  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur  

Tekstdidaktik  

begrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon til 
undervisning på 4-10. klassetrin 

Dansk litteraturs kanon  

Anvende teorier om literacy  Literacy,  literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden 
for fortsat læsning og skrivning, 

vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning  

Læseforståelse 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning  

Skrivestrategier 

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier  

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden 
for skolen 

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter  

Didaktisk design 

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning  

digitale ressourcer og danskfaglig læring  

Skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler  

Dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt  

Udvikle elevernes selvstændige og undersøgende 
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til 
projektopgaven  

Fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk 

Forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk  Folkeskolens afgangsprøve i dansk  
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Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

Anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
danskfaglige udvikling  
Anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evaluering af tekstundervisning  

Test og evalueringsformer 
Evaluering af tekstarbejde  

Anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i danskundervisning  

Tekstperformance 

Modulets relation til praksis  
Modulet knyttes tæt til de studerendes praktik i 3. semester, hvor de studerende i praktikken skal afprøve et antal af 
de produktive og receptive områder, der nævnes i modulets indholdsbeskrivelse, fx:  

- De studerende skal undervise i og med fiktive tekster i både mundtlige, skriftlige og digitale arbejdsformer 
- De studerende skal modellere fiktionsproduktion understøttet af relevante teknologier i undervisningen  
- De studerende skal afprøve både egne og andre læremidler særligt af digital karakter til undervisning i fiktive 

tekster  
- De studerende skal eksperimentere med didaktisk design til undervisning i fiktive tekster med brug af digitale 

resurser og fokus på udvikling af differentierede læringsaktiviteter til eleverne  
Såfremt den studerende ikke er i praktik, knyttes aktiviteterne så vidt muligt til andet praksissamarbejde.  

Arbejdsformer i modulet  
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer.  
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen. 

Kategori  Arbejdstimer, i alt 
275 timer  

 

Kategori 1 49  
(65 lektioner)  

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner og studieture  

Kategori 2 121 (heraf 75 til 
modulets 
studieprodukter)  
 

Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, digitalt, i grupper og 
individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, 
digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, 
skriftligt og digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5 Holdmøder  
Debatarrangementer  
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet  
I løbet af modulet afleverer den studerende:  
1. Analyse og fortolkning af en eller flere udvalgte fiktive tekster gerne i flere modaliteter. Opgaven udformes 
skriftligt, individuelt og har et omfang af 3-5 normalsider 
 
Fælles studieprodukt Dansk og PL1 
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Ved modulets afslutning afleverer den studerende: 
2. Produktion eller analyse af et teknologisk understøttet didaktisk design koblet til eksisterende digitale og analoge 
læremidler og indeholdende såvel almen didaktiske samt fagfaglige overvejelser og målrettet mod undervisning i 
fiktive tekster.  
Opgaven udformes skriftligt men gerne understøttet a flere modaliteter og har et omfang af 5-7 normalsider. Opgaven 
præsenteres i genren kort pitch, såfremt det er muligt for medstuderende og andre interesserede på de studerendes 
praktikskoler. 
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 4: Multimodale tekster (73621-) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 
Prøven gennemføres ved sommereksamen 2018 efter dispensationsordning beskrevet i nærværende studieordning afsnit 31.4. 

Modultype, -omfang og -sprog  
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet  
Læringskontekst i skolen  
Formålet med modulet er at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster for at udvikle elevers tekstkompetence på 4.-10. 
klassetrin.  
Indhold og genrer  
Udvalgte sammensatte tekster, hvor tekst, lyd og billede arbejder sammen. Der er fokus på multimodal analyse og 
læsning. Analoge og digitaliserede tekster i bredeste forstand, fx billedfortællinger, film computerspil, VR miljøer, 3D 
konstruerende fiktive miljøer, animationer og læringsportaler.  
Receptivt  
Den studerende skal metodisk analysere og kritisk vurdere multimodale tekster og multimodale læremidler.  
Produktivt  
Den studerende skal udvikle, eksperimentere med og konkretisere læremidler og didaktisk design i relation til 
undervisning i multimodale genrer og tekster. Den studerende skal videreudvikle og raffinere egen produktion af 
multimodale tekster.  

Modulets videngrundlag  
Bygger på nyere forskning i tekstpraksis og semiotisk forskning i kommunikation.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning  
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning  
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik  
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv  

tekster, genrer og medier  

skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg af medier 
og sproglige virkemidler  

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan  Vidensmål: Den studerende har viden om  

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden  

læremiddelproduktion til danskundervisningen  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
tekster, herunder skønlitteratur  

tekstdidaktik  

kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og 
produkter  

didaktisk design  

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med 
tekstproduktion i digitale medier  

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden 
for skolen  

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog  

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv  

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning  

digitale ressourcer og danskfaglig læring  

Modulets relation til praksis  
Modulet kan knytte an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter afhængigt af de konkrete 
muligheder:  

- De studerende indsamler multimodale elevtekster og/eller fremlæggelser på en skole, analyserer og vurderer 
teksterne og giver eleverne digitalt understøttet respons på deres tekster/fremlæggelser.  

- En gruppe af studerende underviser en klasse eller en mindre grupper af elever i multimodal analyse og 
produktion samt i denne forbindelse forholder til sig refleksivt til relevant teknologibrug i form af apps web 
3.0, sociale medier etc.  

- En gruppe af studerende afprøver et eksisterende digitalt læremiddel eller udvikler eget digitalt læremiddel 
og afprøver det med fokus på multimodalitet i mindst 2 lektioner ude på en skole.  

- De studerende observerer undervisning på en skole og analyserer efterfølgende observationen med henblik 
på at iagttage og derfra komme med forslag til at videreudvikle multimodal undervisning med analytisk blik 
for skolens teknologiske eksisterende ressourcer og fremadrettede behov.  

Arbejdsformer i modulet  
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori  Arbejdstimer, i alt 
275 timer 

 

Kategori 1 49  
(65 lektioner)  

Tematiske fagdage med oplæg og workshops  
Fællesforelæsninger  
Ekskursioner og studieture  

Kategori 2 121 (heraf 75 til 
modulets 
studieprodukter)  
 

Studerendes arbejde med tekster, øvelser og opgaver til 
undervisningen i modulet skriftligt, mundtligt, digitalt, i grupper og 
individuelt  
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, 
digitalt i grupper og individuelt  
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt, 
skriftligt og digitalt 
De studerendes forberedelse, gennemførelse og evaluering af 
aktiviteter i forbindelse med praksissamarbejde og praktik  
Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  
Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes 
selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i 
tilknytning til modulet  
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og teknologier 

Kategori 4 5 Holdmøder  
Debatarrangementer  
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 478 af 608 

Betingelser for godkendelse af modulet  
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende nedenstående 3:  
1. Analyse og vurdering af en eller flere multimodal(e) tekst(er) (kan både være professionelle og elevtekster) – 
analysen og vurderingen skal fremstå multimodal. 
2. Produktion af en eller flere multimodale tekster/produktioner samt refleksion over didaktisk potentiale  
3. Produktion og analyse af teknologisk understøttet didaktisk design til undervisning i multimodale tekster med 
fagdidaktiske refleksioner  
 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe.  
Mindst 1 af studieprodukterne udformes individuelt.  
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen.  
Godkendelse af ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet.  
Arbejdet med studieprodukter har et omfang svarende til 75 timer pr. studerende.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin. 
 

Modulbeskrivelser for undervisningsfaget Matematik 4. – 10. klassetrin,  Future Classroom Teacher 
Studerende på Future Classroom Teacher med matematik 4.-10. klassetrin som første undervisningsfag læses de 
matematiske emner og kompetencer fra de nationale moduler 1 og 2 parallelt gennem modul 1 og 2. 
 

MODUL 1: Matematiklæring, tal, algebra og geometri (73640-) Future Classroom Teacher 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 
På profilen Future Classroom Teacher læses de matematiske emner og kompetencer fra de nationale moduler 1 og 2 
parallelt gennem modul 1 og 2. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri på 4. - 10. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på læring, herunder sproget og dialogens betydning for indsigt 
og forståelse samt elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling. Der indgår indsigt i og analyse af skiftende 
læseplaner for faget matematik.  
I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik. Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering 
af læremidler til aldersgruppen.   
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, tal og algebra og plan- og rumgeometri, og 
alsidige matematiske kompetencer, med særligt fokus på matematisk kommunikation, symbolbehandling og 
formalisme, ræsonnement og tankegang. 
IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national/international forskning og teoridannelse  

- inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik 

- inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers 

udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med  tal, algebra og geometri 

- analysemodeller knyttet til vurdering af læremidler. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Den studerende kan:  

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 

indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, 

undervisning og læreplaner. 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og 

med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 

klassetrin. 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori. 

- Begrundet planlægge, gennemføre , evaluere og udviklematematikundervisning i praksis med faglig og 

fagdidaktisk overblik og dømmekraft. 

  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring 

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget 
og dialogens betydning for indsigt og forståelse  

observere elevers matematiske læring, 
begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger 
om og holdninger til matematik 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik 

læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin, 
herunder digitale læremidler, konkrete materialer og 
værktøjer, supplerende materialer og lærebøger 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af 
tal med henblik på undervisning i tal og talteori 

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie 
elementære talmængder, samt talteori og dets 
anvendelse 

planlægge og gennemføre undervisning i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning med anvendelse af digitale værktøjer 

regneprocesser og algebra med beregninger og 
løsning af ligningssystemer, anvendelse af digitale 
værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte 
sig ind i og tolke matematikholdige skriftlige, 
mundtlige og visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt 
præcist og varieret. 

matematisk kommunikation 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken. 

matematisk symbolbehandling - og formalisme 

begrunde sammenhænge inden for plangeometri 
herunder benytte matematisk argumentation og 
bevisførelse med anvendelse af digitale værktøjer 
som baggrund for undervisningen i plangeometri 

plangeometri, flytninger og geometriske mønstre , 
tegneformer,analytisk geometri herunder position og 
retning, trigonometri og dens anvendelse, samt  
anvendelse af digitale værktøjer til konstruktion, 
undersøgende virksomhed og bevisførelse 

beskrive egenskaber ved og sammenhænge mellem 
rumlige figurer, bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer, med henblik på undervisning i 
rumgeometri 

rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige 
figurer, bl.a med anvendelse af digitale værktøjer 

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og 
skelne mellem forskellige matematisk udsagn 

matematisk tankegang 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og 
gennemføre matematisk argumentation ved 
visualisering og bevisførelse 

matematisk ræsonnement 

Modulets relation til praksis 
I modulet kan indgå observationer af elevers matematiske læring på et klassetrin fra 4.-10. Desuden indgår analyse af 
læremidler, der anvendes på 4. -10. klassetrin. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
I modulet indgår udarbejdelse af et antal skriftlige og mundtlige studieprodukter, hvis form og indhold er beskrevet i 
modulplanen 

Kategori Arbejdstimer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og 
faglige undersøgelser 

- undervisning om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 121 - opgaveløsning 
- arbejde med opgaver i FCL 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 
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Kategori Arbejdstimer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- selvstændigt arbejde i FCL 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets 

fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
Modulet afsluttes med en samlende konference som er et mødested mellem fagene intromodul, matematik og 
lærerens grundfaglighed. 
 Tilknyttet til konferencen er 4 delelementer, hvor den studerende: 
1. Præsenterer casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne. 
2. De studerende laver i grupper en skriftlig opgave, som analyserer en selvvalgt teknologi med fokus på dens 
potentialer og begrænsninger i forhold til matematiklæring. I denne sammenhæng udvikles et didaktisk design som 
skal fremlægges til konferencen.  
3. Hovedpunkterne fra den skriftlige opgave præsenteres på konferencen i en poster, som omhandler den selvvalgte 
teknologi og dennes potentialer og begrænsninger i forhold til matematiklæring, og det didaktiske design som 
overvejelserne munder ud i. Posteren lægger op til en efterfølgende workshop.  
4. Udvælger relevante perspektiver på, hvordan man som lærer kan skabe fællesskaber, facilitere elevers læring og 
udvikling samt lede læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer. 
  
Delelementerne 2 og 4 udformes som et samlet multimodalt studieprodukt i tilknytning til konferencen. 
Studieproduktet udformes i grupper og har et omfang af 7-10 normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
 

MODUL 2: Matematikundervisning, tal, algebra og geometri (73641-) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 
På profilen Future Classroom Teacher læses de matematiske emner og kompetencer fra de nationale moduler 1 og 2 
parallelt gennem modul 1 og 2. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri på 4. - 10. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet 
mellem elever, lærer og matematikfaget.  I dette perspektiv indgår også elevers arbejde med matematikholdige 
tekster. 
I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og - principper til matematikundervisningen på 4.-10. 
klassetrin. Heri indgår udformning af undervisnings- og læringsmål, modeller til planlægning af 
matematikundervisning, motivation og elevers kreative aktivitet i og uden for klassen. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter både de matematiske emner, tal og algebra og plan- og rumgeometri, og 
alsidige matematiske kompetencer, med særligt fokus på matematisk kommunikation, symbolbehandling og 
formalisme, ræsonnement og tankegang. 
IT indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse inden for 

- undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer 

og matematik 

- forskellige undervisningsmetoder og – principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 

undervisningsforløb  for matematikundervisning på 4. - 10. klassetrin. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Den studerende kan: 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 

indsigt i videnskabsfaget matematik og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, 

undervisning og læreplaner. 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i, om og 

med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 

klassetrin. 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori. 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udviklematematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk 
overblik og dømmekraft. 
  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb i matematik på 4. - 10. klassetrin 
ud fra et begrundet læringssyn 

matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring og faglige progression, herunder samspillet 
mellem elev, lærer og matematik med induktive og 
deduktive arbejdsmåder 

anvende  gældende læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning 

Skiftende mål  og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som 
medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem 
mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige 
tekster 

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige 
som skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, 
herunder autentiske tekster og læremidler 

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed 

undervisningsmetoder ,  læringspotentialet i en 
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ 
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

udforme mål for undervisning og elevens læring modeller til planlægning af undervisningsforløb i 
matematik 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i tal og talteori 

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie 
elementære talmængder, samt talteori og dets 
anvendelse 

planlægge og gennemføre undervisning i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning med anvendelse af digitale værktøjer 

regneprocesser og algebra med beregninger og løsning 
af ligningssystemer, anvendelse af digitale værktøjer i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret. 

matematisk kommunikation 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken. 

matematisk symbolbehandling - og formalisme 

begrunde sammenhænge inden for plangeometri 
herunder benytte matematisk argumentation og 
bevisførelse med anvendelse af digitale værktøjer som 
baggrund for undervisningen i plangeometri 

plangeometri, flytninger og geometriske mønstre , 
tegneformer,analytisk geometri herunder position og 
retning, trigonometri og dens anvendelse, samt  
anvendelse af digitale værktøjer til konstruktion, 
undersøgende virksomhed og bevisførelse 

beskrive egenskaber ved og sammenhænge mellem 
rumlige figurer, bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer, med henblik på undervisning i rumgeometri 

rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige 
figurer, bl.a med anvendelse af digitale værktøjer 

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne 
mellem forskellige matematisk udsagn 

matematisk tankegang 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og 
gennemføre matematisk argumentation ved 
visualisering og bevisførelse 

matematisk ræsonnement 

Modulets relation til praksis 
I modulet indgår planlægning af en undervisningsaktivitet på et klassetrin fra 4. - 10. Det tilstræbes, at den planlagte 
aktivitet gennemføres og evalueres. 

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer. 
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Kategori Arbejdstimer, 
i alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og 
faglige undersøgelser 

- undervisning om it-værktøjer inden for modulets fagområde 
- studerendes fremlæggelser 
- vejledning 

Kategori 2 158 - opgaveløsning 
- Arbejde med opgaver i FCL 
- udarbejdelse af produkter 
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper 
- individuel forberedelse 

Kategori 3 63 - arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform 
- litteratursøgning og læsning 
- studieaktiviteter i studiegrupper 
- selvstændigt arbejde i FCL 
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets 

fagområde 
- holdmøder 

Kategori 4 5 - studievejledning 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet. 
 
Dette modul vil blive afsluttet med en intern, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige 
kompetence 
Prøven tager udgangspunkt i det nationale modul 1 ”Matematiklæring, tal og algebra” 4. – 10. klassetrin. 
Prøven afvikles som en kvalitativ vurdering af den studerendes gennemførelse af ovenstående  
modul. Prøven gennemføres som en 5 timers individuel skriftlig tilstedeværelsesprøve ud fra et lokalt udfærdiget 
prøvesæt.  
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Prøven finder sted på 
uddannelsesstedet under opsyn. 
  
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om: 

- Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske problemstillinger knyttet til tal og 

algebra. 

- Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med udgangspunkt i autentiske dokumenter 

knyttet til matematikundervisningen 4. – 10. klassetrin. 

Prøven er med intern bedømmelse og bedømmes med bedømmelsen »Bestået/Ikke bestået«. 
Vurderingskriterier 
Det vurderes, om den studerende på et tilstrækkeligt niveau: 

- demonstrerer færdigheder og viden inden for de udvalgte matematikfaglige og fagdidaktiske emner. 

- besvarer opgaverne klart og fyldestgørende. Det er en del af den studerendes kompetence at kunne afgøre, 

om en begrundelse er nødvendig, og hvornår den er fyldestgørende. 

- anvender relevante faglige og fagdidaktiske begreber. Kendetegnet på et tilstrækkeligt niveau er, at 

begreberne bruges korrekt i en analyse, der fører frem til konklusioner, som besvarer opgaven.  

- viser stave- og formuleringsevne. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for 
undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 
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SÆRLIGE MODULER FOR ADVANCED LANGUAGE TEACHER EDUCATION (ALTE) 
Se generel beskrivelse af profilen i nærværende studieordnings afsnit 38.3. 
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for ALTE-studerende. 
 

Modulbeskrivelse for intromodulet ALTE 

Intromodul: At blive og at være lærer (73603-) ALTE 
- med speciale i sprog og kulturmøder 

Kompetencemål for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for almen dannelse og pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning 
afsnit 7.1 og 7.2. Bemærk særlig prøve med dispensation for almen dannelse (KLM)på Future Classroom Teacher, afsnit 31.3. 

Modultype, -omfang og –sprog 
Intromodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS (5 ECTS fra Pædagogik og lærerfaglighed og 5 ECTS fra KLM). Modulsproget er 
dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet tilrettelægges som en række undersøgelser af folkeskolens praksis. I modulet undersøger de studerende 
skolen som en institution i lokalsamfundet, skolens lovtekster og værdigrundlag samt interaktion mellem skolens 
aktører med fokus på kommunikation, kultur og innovation. 
 
Indhold 
Folkeskolens formål: 

- Skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse 
- Skolens lovtekster samt tekster, der udtrykker den konkrete skoles værdigrundlag 

Skolen set udefra: 
- Forholdet mellem skole og lokalsamfund 
- Kvarteranalyse: observation, beskrivelse og analyse af forholdet mellem lokalsamfund og skole 

Skolen set indefra: 

- Interaktion mellem skolens aktører (elever, lærere og pædagoger) 
- Undervisnings- og arbejdsformer (herunder lektiecafé, understøttende undervisning m.m.) 

 

Studiekompetencer  

- Observation som metode og videnskabsteoretiske forhold knyttet til observation som metode 

- Kommunikation i læreruddannelsens mundtlige og skriftlige genrer 

- Faglig læsning og anvendelse af det læste i undersøgelser af praksis 

- Biblioteksbrug og informationssøgning 

- Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af studieprocesser, kommunikative processer og 

praksisser - individuelt og i grupper 

- Anvendelse af IT i læreruddannelse og profession; herunder anvendelse af Portalen og Itslearning som 

kommunikationsplatform og læringsrum og relevante programmer til multimodal formidling 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og nyere forskning om 

- interaktion og kommunikation i skolen 

- opnåelse af viden gennem observation som metode  

Modulet bygger på metoder og anvisninger vedr. 

- undersøgelse af praksis gennem observation som metode  

- studieteknik: akademisk skrivning, faglig læsning og samspillet mellem læsning og skrivning 

- arbejde i studiegrupper 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet: 
 
Lærerens grundfaglighed: Pædagogik og lærerfaglighed og almen dannelse: 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i 
sociale relationer i skolen. 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 
Almen dannelse: 
Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af 
komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs 
mangfoldighed. 
 
Bachelorprojektet: 
Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for 
professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetencemål fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet. 
Den studerende kan 

- alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede 

læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt 

konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge (LG elevens læring og udvikling) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen (LG Almen 

undervisningskompetence) 

- forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er 

forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund (LG – Almen dannelse 

KLM) 

- systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, 

skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver (BA) 

 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

(LG Almen undervisningskompetence) udvikle 
samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, 
forældre og elever om undervisningen og udvikling af 
undervisning 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling  

(LG Almen undervisningskompetence) lede undervisning 
under hensyntagen til lærerens intentioner og kunne 
gøre brug af egen professionel dømmekraft i 
komplicerede situationer 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

(LG Almen undervisningskompetence) kritisk vurdere og 
anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende 
undervisning og læring  

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater 

(LG Elevens læring og udvikling) selvstændigt og 
sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på 
gensidig respekt og lydhørhed  

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

(LG – KLM) organisere inkluderende undervisning i 
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab 

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund 
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed 
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og 
inklusion i skolen 

(LG – KLM) vurdere tilhørsforhold og 
identitetsspørgsmål og udvikle sammenhængen mellem 
skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv   

(BA) identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

(BA) reflektere over og udvikle egen 
professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed 
og tværprofessionelle samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver, 

(BA) analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med 
eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 

(BA) anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og 

(BA) formidle resultaterne af egne empiriske 
undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og 
lærerens praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet på 1. semester gennemføres i relation til intromodulet. 
De studerende er organiseret i studiegrupper. Studiegruppen har tilknytning til samme folkeskole gennem hele 
forløbet. De studerende skal gennemføre følgende aktiviteter på skolen: 

- Skolen set udefra: Observere og dokumentere eksempler på forholdet mellem lokalområde og skole. 

- Skolen set indefra: Observere undervisning- og arbejdsformer i skolen (2 observationsdage) 

 
Den studerende analyserer eksempler på skolekultur fundet på skolens hjemmeside og andre dokumenter knyttet til 
skolen. 
Undervisere fra læreruddannelsen kan deltage i de studerendes undersøgende aktiviteter på den tilknyttede skole for 
at vejlede de studerende i forbindelse med deres arbejde med kvarteranalyse, skolekultur og/eller observation af 
undervisning. 
Lærere fra de tilknyttede skoler deltager som oplægsholdere i undervisningen på LU. 

Arbejdsformer i modulet 
Modulet indeholder følgende undervisnings- og arbejdsformer: 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Undervisning på hold  
- Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på eget hold 
- Studiegruppearbejde med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  

Kategori 2 121 - Individuel forberedelse til undervisning 
- Studiegruppearbejde uden undervisers tilstedeværelse 
- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 

skriftligt 
- Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af observationer 

i forbindelse med praksissamarbejde  
- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper 

og individuelt: Studieprodukt 1 – 20 timer og studieprodukt 2 – 40 timer 

Kategori 3 100 - Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og 
fagbegreber i tilknytning til modulet 
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- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 
- Studiegruppearbejde som forberedelse til undervisning og øvrige aktiviteter  

Kategori 4 5 - Deltagelse i debatarrangementer mv. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt til modulet. Hvis mødepligten er opfyldt, godkendes modulet gennem aflevering af to 
studieprodukter, der udarbejdes i studiegrupper på 2-4 studerende.  

Studieprodukterne er: 
A. Skolens formål: Hver studiegruppe fremstiller et visuelt produkt, der udstilles på et offentligt tilgængeligt 

sted. Produktet skal indtage rummet og kunne bidrage til faglig refleksion og debat om folkeskolens formål. 
 

B. Skolen set udefra og indefra: De studerende udarbejder i studiegrupper en innovativ løsning på et problem 
inden for området sprog og kulturmøder formuleret i samarbejde med skolen, og der skal indgå et produkt, 
som skal afleveres til brug i skolen. Løsningen skal inddrage overvejelser over skolen set både udefra og 
indefra. Forløb og produkt evalueres ved en konference med deltagelse af alle studerende, holdets 
undervisere samt andre relevante aktører. Konferencens form fremgår af modulplanen og arrangeres af de 
studerende i samarbejde med holdets undervisere. Arbejdet i forbindelse med konferencens planlægning og 
gennemførelse svarer til et studieprodukt på 5-7 normalsider. 

 

C. Studiegruppeprocesser: I forbindelse med forelæsningerne om studiegruppens samarbejdspraksis skal hver 
studiegruppe udarbejde et fælles, obligatorisk studieprodukt. Produktet består af en filmoptagelse på 2-4 
minutter samt en skriftlig analyse på 2-3 normalsider. 

 
Hver studiegruppe filmer 2-4 minutter af et af gruppens møder, som gruppen vurderer til at være særligt 
velfungerende. Den skriftlige analyse af mødet skal indeholde fagbegreber fra fællesforelæsningerne såvel 
som fra undervisningen i intromodul og Sprog på tværs modul 1.  
 
Produktet afleveres efter 2. fællesforelæsning. Aflevering fremgår af modulplanen. 
Studieproduktet evalueres i forhold til de formelle krav og krav til redeligt indhold. 
 
Produktet indgår desuden som en del af den studerendes portfolio i det studieunderstøttende element 
Båndet. 

 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i henholdsvis Lærerens Grundfaglighed (Elevens læring og udvikling, Almen 
undervisningskompetence, Almen dannelse (KLM)) og Professionsbachelorprojektet. 
Den studerende kan kun indstilles til kompetencemålsprøven i KLM, såfremt intromodulet er godkendt. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Ingen særlige forudsætninger. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på læreruddannelsen. 
 

ALTE 1: Sprog på tværs 1 – kommunikation og kultur (xxxxxx) 
Kompetencemål for undervisningsfagene dansk 4.-10. klassetrin, engelsk, tysk og fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne i undervisningsfagene findes i nærværende studieordning af 7-31 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis for sprogprofilen ALTE, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er dansk og engelsk, og andre sprog vil 
indgå både receptivt og produktivt. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med en både teoretisk, praktisk og professionsrettet tilgang til kommunikation og kultur, som er 
relevant for alle skolens sprogfag. 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174218
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Modulet arbejder med følgende spørgsmål: Hvad er sprog? Hvad er sprogsyn? Hvad er kommunikation? Hvad er 
kulturmøder? Hvad er en tekst? Der er fokus på tværfagligt samarbejde mellem dansk og sprogfag. 
Sprog 
Modulet arbejder med et funktionelt sprogsyn, herunder sproglig variation, tværsproglighed og sproglige erfaringer. 
Kommunikation  
Modulet arbejder med kommunikativ kompetence; de fire færdigheder lytte, tale, læse, skrive med særligt fokus på 
mundtlighed. Der arbejdes med sprog i brug, dvs.  pragmatisk og strategisk kompetence, herunder kropssprog.  
Interkulturel kommunikation 
Modulet arbejder med begrebet kultur og kulturelle praksisser, herunder kulturmøder. Der arbejdes med interkulturel 
kompetence, interkulturalitet og relationen mellem kultur, sprog og samfundsforhold med henblik på demokratisk 
dannelse. 
Tekster på tværs 
Modulet arbejder med et udvidet tekstbegreb og derfor med en variation af genrer. Der arbejdes med tekster som 
artefakter ud fra et dynamisk kulturelt perspektiv.  

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i sprog, kommunikation, kultur og tekster. 
Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Der indgår kompetenceområder fra undervisningsfagene dansk, engelsk, tysk og fransk: 
- Dansk kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
- Dansk kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 
- Dansk kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 
- Engelsk kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning 
- Engelsk kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning 
- Tysk kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering 
- Tysk kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 
- Fransk kompetenceområde 1: Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Sprog og kommunikation 

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i 
danskundervisning (DK4) 

tekstperformance 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i 
danskundervisning (DK1) 

mundtlig udtryksfærdighed 

skabe en hensigtsmæssig tekst i en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler (DK1) 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere 
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og 
medier (DK2) 

argumenationsanalyse og kildekritik 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt 
brug, herunder deltagelse i den internationale faglige 
debat (EK1) 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse 

samarbejde med kolleger om inddragelse af 
fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag (TK4) 

tværfaglighed 

Interkulturel kommunikation 

indlede og understøtte processer til støtte for egen og 
elevers udvikling af interkulturel kompetence, herunder 
formidle oplevelser gennem fortællinger og artefakter, 
samt rette opmærksomhed på sproglig varianter og 
vendinger, der er hensigtsmæssige i forskellige 
situationer (EK3) 

interkulturel kompetence 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

analysere eksempler på forskelligartede kulturelle 
praksisser og kulturmøder (FK1) 

interkulturel kommunikation 

analysere egne og elevers sproglige og kulturelle 
erfaringer såvel inden for som uden for klasserummet 
(FK1) 

den internationale dimensions betydning for såvel egne 
som elevernes sproglige udvikling og interkulturelle 
dannelse 

Tekster på tværs 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog (DK4) 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

forstå  hovedindholdet i varierede tekster, sætte dem 
ind i deres historiske sammenhæng samt analysere, 
udvælge og anvende tekster og medier, der passer til 
tyskundervisningen i folkeskolen (TK1) 

samfunds- og kulturforhold i et historisk perspektiv, som 
det kommer til 
udtryk i litteratur, film, musik og medier 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejde kan omfatte en eller flere af følgende muligheder: 
- Besøg på skoler med undersøgelser, fx observation, videooptagelser, interviews af elever og/eller lærere 
- Besøg på skoler med aflevering af produkter, fx læremidler, fortællinger og optræden 
- Undervisning af mindre grupper af elever 

Arbejdsformer i modulet 

Kategori 
 

Arbejds-timer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49  
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder oplæg af undervisere eller studerende og øvelser 
Øvelsestimer, peer teaching med undervisers tilstedeværelse 
Vejledning 
Evaluering og respons, herunder på elementet ‘Båndet’ 
Tematiske fagdage 
Fællesforelæsninger 
Ekskursioner og studieture, herunder praksissamarbejde 

Kategori 2 121  
(inkl. 75 timer til 
studie-
produkter) 

Studerendes arbejde i studiegrupper, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, 
projekter, indsamling og analyse af empiri m.m. 
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter 
Studerendes forberedelse, gennemføreles og evaluering af aktiviteter i forbindelse 
med praksissamarbejde  
Udarbejde af obligatorisk portfolio: 

• Hvert produkt: 30 timer 

• Forberedelse af portfoliomappen til samtale: 15 timer 
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Kategori 
 

Arbejds-timer, i 
alt 275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 3 100 
(inkl. 40 timer til 
Båndet) 

Egen forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde 
Den studerendes selvstændige arbejde med at udvikle viden og færdigheder i 
relation til modulets indhold, herunder fordybelse i selvvalgte områder og 
arbejdet med elementet ‘Båndet’: 
 
Båndet er et studieunderstøttende element, som er gennemgående for hele 
sprogprofilen ALTE og rettet mod den studerendes professionelle lærerfaglighed.  
Hovedelementet er en løbende portfolio, hvor den studerende lægger 
dokumentation for sit arbejde af relevans for profilen, og hvor mapper fra fag og 
andre aktiviteter indgår. Den studerende er ansvarlig for et bredt indhold i 
portfolien, der jævnligt præsenteres i kollegiale sparringsformer for andre 
studerende og/eller undervisere.  
 
Indholdet kan fx være: 
Arbejde med egne sprog, herunder mulige tilbud fra KP og evt. eksterne 
sprogkurser. Hvis den studerende senere ønsker tysk eller fransk som 3. linjefag, 
arbejdes der med følgende færdigheds- og vidensmål: 

• Tysk: Den studerende kan udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og 
skriftligt på tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt forbillede 
for eleverne og den studerende har viden om tysksproget kommunikation 
i forskellige diskursive kontekster (TK2) 

• Fransk: Den studerende kan beherske fransk til undervisningsbrug og 
personligt brug og har viden om det franske sprogs opbygning og 
anvendelse, herunder sprogbrugsregler og sprogregistre (FK2) 

Arbejde med egne kulturelle erfaringer, herunder rejser og kurser 
Gennemførelse af MOOCs/online undervisning udbudt af fx. Europarådet 
Refleksioner fra studiegruppearbejdet 
Relevante erhvervserfaringer, fx vikararbejde i skolen 
Fordybelse i områder, som behandles sideløbende i undervisningen 

Kategori 4 5 Holdmøder, debatarrangementer eller andre aktiviteter initieret af studerende 
med undervisers deltagelse 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er 80% mødepligt til modulet.  
Den studerende samler en individuel mappe til den gennemgående portfolio gennem modulet med følgende indhold:  
 

A. To produkter, som kan opdeles i flere mindre produkter af forskellig karakter som resultat af de projekter, 
der arbejdes med i modulet. Hvert produkt har et omfang på 4-6 normalsider ved individuelle opgaver og 6-8 
normalsider ved gruppeopgaver. Det ene produkt skal være på dansk og det andet produkt skal være på 
engelsk. Nærmere beskrivelse af produkterne fremgår af studieplanen. 

B. Et udvalg af elementer fra den studerendes arbejde fra ’Båndet’, 
C. Et begrundet udvalg af central litteratur fra modulets arbejde. 
D. En kort opsamling af portfoliomappens indhold, som omfatter en refleksion over egen læring og udvikling i 

modulet, både individuelt og i samarbejde med andre. Refleksionen skal bygge på alle elementer af relevans 
for modulet, inkl. indhold fra Båndet (1 normalside) 

 
Indholdet skal omfatte både individuelt arbejde og arbejde udført i studiegrupper på 2-4 studerende. Der skal indgå 
elementer på henholdsvis dansk og engelsk, og der kan indgå elementer på tysk og/eller fransk. APA standardens 
referencesystem skal anvendes. Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons fremgår af modulplanen.  
 
Portfoliomappen fremlægges og diskuteres gennem en reflekterende samtale i mindre grupper med 
underviseren/underviserne. Samtalen skal godtgøre, at portfoliomappens indhold lever op til kravene, og at den 
studerende er i stand til at reflektere professionelt over portfoliomappens indhold og egen faglige udvikling. 
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Portfoliomappen bedømmes efter objektive kriterier, som defineres således: 
- Produkterne honorerer krav til indhold og form 
- Produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 
- Produkterne honorerer krav til redelighed 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til de kompetencemål for undervisningsfagene dansk, engelsk, tysk og fransk som beskrevet i 
afsnit ’Kompetencemål der indgår i modulet’.  

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6, for 
undervisningsfagene dansk og engelsk. Hvis man ønsker den fulde sprogprofillinje, skal man desuden have bestået 
enten tysk eller fransk. 

SÆRLIGE MODULER FOR DEN SPECIALPÆDAGOGISKE PROFIL (SPP) 
Se generel beskrivelse af profilen i nærværende studieordnings afsnit 38.4. 
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for SPP-studerende. 
 

Modulbeskrivelse for Pædagogik og lærerfaglighed (Specialpædagogisk profil) 

INTROMODUL: At blive og at være lærer (73603-) (Specialpædagogiske profil) 
Kompetencemål for almen dannelse, pædagogik og lærerfaglighed samt bachelorprojektet findes i Bekendtgørelse om 
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for almen dannelse, pædagogik og lærerfaglighed samt bachelorprojektet findes i 
nærværende studieordning afsnit 7.1 og 7.2 og 30 

Modultype, -omfang og –sprog 
Intromodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS (5 ECTS fra Pædagogik og lærerfaglighed og 5 ECTS fra KLM). Modulsproget er 
dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet tilrettelægges som en række undersøgelser af folkeskolens praksis. På den specialpædagogiske profil finder 
undersøgelserne sted på specialskoler. I modulet undersøger de studerende skolen som en institution i 
lokalsamfundet, skolens lovtekster og værdigrundlag samt interaktion mellem skolens aktører.  
 
Indhold 
Folkeskolens formål: 

- Skolens dobbelte formål – dannelse og uddannelse 
- Skolens lovtekster samt tekster, der udtrykker den konkrete skoles værdigrundlag 
- Skolens specialpædagogiske profil og rammesætning af det specialpædagogiske område 

 
Skolen set indefra: 

- Interaktion mellem skolens aktører (elever, lærere og pædagoger) med fokus på den specialpædagogiske 
tilgang 

- Udvalgte specialpædagogiske undervisnings- og arbejdsformer, som realiseres på skolen  
 

Studiekompetencer  

- Observation som metode og videnskabsteoretiske forhold knyttet til observation som metode 

- Kommunikation i læreruddannelsens mundtlige og skriftlige genrer 

- Faglig læsning og skrivning og anvendelse af det læste i undersøgelser af praksis 

- Biblioteksbrug og informationssøgning 

- Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af studieprocesser - individuelt og i grupper 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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- Anvendelse af IT i læreruddannelse og profession; herunder anvendelse af Portalen og Itslearning som 

kommunikationsplatform og læringsrum og relevante programmer til multimodal formidling 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og nyere forskning om 

- interaktion og kommunikation i skolen 

- opnåelse af viden gennem observation som metode  

Modulet bygger på metoder og anvisninger vedr. 

- undersøgelse af praksis gennem observation som metode  

- studieteknik: akademisk skrivning, faglig læsning og samspillet mellem læsning og skrivning 

- arbejde i studiegrupper 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet: 
Lærerens grundfaglighed: Pædagogik og lærerfaglighed og almen dannelse: 
Pædagogik og lærerfaglighed: 
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling: Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i 
sociale relationer i skolen. 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 
Almen dannelse: 
Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professionsetik samt håndtering af 
komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præget af kulturel, værdimæssig og religiøs 
mangfoldighed. 
Bachelorprojektet: 
Professionsbachelorprojekt omhandler vidensøgning, undersøgelse, udvikling og formidling som grundlag for 
professionel analyse, vurdering og handlingsrettet perspektivering af lærerfaglige opgaver og problemstillinger. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Modulet integrerer kompetencemål fra henholdsvis lærerens grundfaglighed (elevens læring og udvikling, almen 
undervisningskompetence, almen dannelse (KLM)) og bachelorprojektet. 
Den studerende kan 

- alene og i samarbejde med andre, skabe fællesskaber og facilitere elevers læring og udvikling, lede 

læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kompetencer samt 

konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge (LG elevens læring og udvikling) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen (LG Almen 

undervisningskompetence) 

- forholde sig nuanceret og reflekteret til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer, som er 

forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund (LG – Almen dannelse 

KLM) 

- systematisk analysere lærerfaglige problemstillinger og være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, 

skoler, klasser i overensstemmelse med professionsbachelorprojekts perspektiver (BA) 

 

Nedenstående færdigheds- og vidensmål tones med fokus på specialpædagogik og specialpædagogisk praksis. 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om  

(LG Almen undervisningskompetence) udvikle 
samarbejde med kolleger, skolens ressourcepersoner, 
forældre og elever om undervisningen og udvikling af 
undervisning 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling  

(LG Almen undervisningskompetence) lede undervisning 
under hensyntagen til lærerens intentioner og kunne 
gøre brug af egen professionel dømmekraft i 
komplicerede situationer 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik 

(LG Almen undervisningskompetence) kritisk vurdere og 
anvende forskningsmetoder og -resultater vedrørende 
undervisning og læring  

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater 

(LG Elevens læring og udvikling) selvstændigt og 
sammen med andre udvikle samarbejde, der bygger på 
gensidig respekt og lydhørhed  

samarbejde og kommunikation mellem skolens parter 
og andre relevante aktører 

(LG – KLM) organisere inkluderende undervisning i 
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab 

den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund 
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed 
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og 
inklusion i skolen- 

(LG – KLM) vurdere tilhørsforhold og 
identitetsspørgsmål og udvikle sammenhængen mellem 
skolens medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave 

forskellige former for borgerskab, medborgerskab og 
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt 
perspektiv   

(BA) identificere, anvende analytisk og vurdere viden for 
skolen og lærerarbejdet, 

folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og 
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis, 

(BA) reflektere over og udvikle egen 
professionsfaglighed med forståelse for tværfaglighed 
og tværprofessionelle samarbejdsrelationer, 

lærerens etiske ansvar overfor børn/elever, forældre, 
kolleger og øvrige informanter i feltarbejde, analyse, 
konklusion og handleperspektiver, 

(BA) analysere centrale og aktuelle problemstillinger 
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet med 
eksterne aktører, 

professionsfaglig viden vedrørende skole og 
undervisning, 

(BA) anvende videnskabelig metode i egne empiriske 
undersøgelser og i vurdering af andres undersøgelser og 

forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder og 

(BA) formidle resultaterne af egne empiriske 
undersøgelser som grundlag for udvikling af skolens og 
lærerens praksis. 

akademisk arbejdsmåde og formidling samt æstetisk 
produktion og performativ handling. 

Modulets relation til praksis 
Praksissamarbejdet på 1. semester gennemføres i relation til intromodulet. 
De studerende er organiseret i studiegrupper.  
De studerende besøger specialskoler i løbet af intromodulet og foretager undersøgelser og observationer i relation til 
modulets indhold. 
Undervisere fra læreruddannelsen kan deltage i de studerendes undersøgende aktiviteter på den tilknyttede skole for 
at vejlede de studerende i forbindelse med deres arbejde med undersøgelse og observation. 
Lærere fra de tilknyttede skoler deltager som oplægsholdere i undervisningen på LU. 

Arbejdsformer i modulet 
Modulet indeholder følgende undervisnings- og arbejdsformer: 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

- Undervisning på hold  
- Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på eget hold 
- Studiegruppearbejde med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  

Kategori 2 121 - Individuel forberedelse til undervisning 
- Studiegruppearbejde uden undervisers tilstedeværelse 
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- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og 
skriftligt 

- Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af observationer 
i forbindelse med praksissamarbejde  

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper 
og individuelt 

Kategori 3 100 - Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og 
fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 
- Studiegruppearbejde som forberedelse til undervisning og øvrige aktiviteter  

Kategori 4 5 - Deltagelse i debatarrangementer mv. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder nedenstående 2 studieprodukter. Produkterne udarbejdes i studiegrupperne. 
 

1) På baggrund af besøg, undersøgelse og observation på skolen udarbejder de studerende i studiegruppen en 
beskrivelse af skolen med vægt på skolens specialpædagogiske profil og udvalgte specialpædagogiske 
undervisnings- og arbejdsformer, som realiseres på skolen. Beskrivelsen har et omfang på maks. 8 
normalsider og kan være multimodal. Målgruppen er alle medstuderende på holdet, og studiegruppen 
vælger den formidlingsform, som den vurderer, er mest relevant for denne målgruppe. 
 
Under besøg på skolen har studiegruppen fokus på den professionelle kommunikation mellem underviser og 
elever og mellem de ansatte på skolen. 
Studiegruppen udvælger efterfølgende en kommunikationssituation, som den gør til sin case i det videre 
arbejde. 
Studiegruppen præsenterer sin case for en anden studiegruppe samt praktiklærere og undervisere på en 
workshop. 
Workshoppen rammesættes af studiegruppen og indeholder: 

- Præsentation af casen – herunder begrundelse for valg af casen 
- Analyse af casen 
- Drøftelse og begrundelse for forskellige handlemuligheder i den valgte situation 

 
En studerende fra studiegruppen tager referat af workshoppen, og workshoppen evalueres i den 
efterfølgende undervisning.  
 

2) Studiegruppeprocesser: I forbindelse med forelæsningerne om studiegruppens samarbejdspraksis skal hver 

studiegruppe udarbejde et fælles, obligatorisk studieprodukt. Produktet afleveres elektronisk efter 2. 

fællesforelæsning. Hver studiegruppe filmer 2-4 minutter af et møde, som er afholdt i gruppen. Filmklippet 

afleveres i videoportalen. 

Gruppen vælger et møde, som den vurderer som særligt velfungerende/kvalificeret og analyserer med 

fagbegreber fra de første tre fællesforelæsninger, hvorfor interaktionen i gruppen vurderes som særligt 

velfungerende/kvalificeret.  

Afleveringen sker i studiegruppens holdrum for intromodul og består af såvel filmklip som tekstanalyse på 2-3 

normalsider.  Der skal i tekstanalysen anvendes minimum 3-4 fagbegreber fra fællesforelæsningerne. 

Studieproduktet evalueres i forhold til de formelle krav og krav til redeligt indhold. 

 
Der er 80 % mødepligt i modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i henholdsvis Lærerens Grundfaglighed (Elevens læring og udvikling, Almen 
undervisningskompetence, Almen dannelse (KLM)) og Professionsbachelorprojektet. 
Den studerende kan kun indstilles til kompetencemålsprøven i KLM, såfremt intromodulet er godkendt. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Ingen særlige forudsætninger. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på læreruddannelsen. 
 

MODUL 2 (PL1): Almen undervisningskompetence (73600B) 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL1) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 7.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet introducerer til planlægning, gennemførelse, evaluering og begrundelse af undervisning i folkeskolen. 
Modulet har fokus på didaktisk analyse og udvikling af undervisning med blik for elevens alsidige dannelse og optimale 
læring gennem undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, anvendelse af analoge og digitale læremidler, 
evaluering og feedback. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål, inkl. ECTS-angivelse 
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for lærerens grundfaglighed med 10 ECTS-
point. 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærerens grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og 
bachelorprojekt. 

Modulets videngrundlag 
Centralt i modulet står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og pædagogik, som bygger på national 
og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, 
inkluderende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske potentialer, 
samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsmetodiske forudsætninger for 
vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge undervisning, herunder opstille faglige mål 
for både klassen og den enkelte elev, 

skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og 
rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske grund 
positioner samt undervisningsplanlægning herunder  
undervisning med udgangspunkt i fagenes faglige mål 

anvende et bredt repertoire af undervisningsmetoder, 
herunder inddrage bevægelse samt varierede handlings- 
og anvendelsesorienterede undervisningsformer, 

undervisningsmetoders samt analoge og digitale 
læremidlers og andre ressourcers praktiske 
anvendelighed i forhold til elevforudsætninger, 
undervisningens etik, formål, mål og indhold, 

anvende et bredt repertoire af relevante læremidler og 
andre ressourcer, 

analoge og digitale læremidlers og andre ressourcers 
praktiske anvendelighed i forhold til 
elevforudsætninger, undervisningens etik, formål, mål 
og indhold, 

systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte, 
læringsmiljø og undervisning og anvende resultaterne 
som grundlag for feedback og videre 
undervisningsplanlægning og udvikling af undervisning, 

evaluering og feedbacks muligheder og begrænsninger i 
forbindelse med undervisning og læring, 
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differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer, 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer, 

lede undervisning under hensyntagen til lærerenes 
intentioner og kunne gøre brug af egen professionel 
dømmekraft i komplicerede situationer, 

klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i 
undervisningen og undervisningens etik, 

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning, som 
udvikler elevernes fantasi, innovative og entreprenante 
kompetencer samt styrke deres lyst til at lære og 
motivation for at handle, 

kreativitet, innovation og entreprenørskab i forhold til 
elevens alsidige dannelse, lærerens professionelle 
udvikling og udvikling af pædagogisk praksis, 

udvikle samarbejde med kolleger, skolens 
ressourcepersoner, forældre og elever om 
undervisningen og udvikling af undervisning, 

det professionelle grundlag for kommunikation, 
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde, 
tværprofessionalitet og skoleudvikling, 

kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og -
resultater vedrørende undervisning og læring og 

forskningsmetoder, nationale og internationale 
forsknings- og udviklingsresultater  

planlægge, gennemføre og udvikle undervisning med og 
om it og medier, der understøtter elevernes evne til at 
agere kritisk undersøger, analyserende modtager, 
målrettet og kreativ producent og ansvarlig deltager. 

it og mediekompetencer. 

Modulets relation til praksis 
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til undervisningssituationer fra 
skolens dagligdag. 
Den studerende skal løbende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret 
undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til den studerendes praktik eller 
aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.  

Arbejdsformer i modulet 
Undervisning foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der arbejdes endvidere med analyse af analoge og digitale 
læremidler og læringsportaler, og der arbejdes med digitale platforme for læreres planlægning, gennemførelse og 
evaluering af undervisning 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 lektioner) 

Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller 
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og 
læring.  

Kategori 2 117 Studiegruppearbejde, herunder øvelser, iagttagelse af 
praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, 
forberedelse til evaluering. 

Kategori 3 95 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 10   

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er til modulet knyttet to studieprodukter. De to studieprodukter skal godkendes af underviseren. 
Studieprodukt 1: Samfundsmæssige og institutionelle forudsætninger for det specialpædagogiske område i 
folkeskolen herunder i lovgivning  
Forventet arbejdstimeforbrug: 35 arbejdstimer per studerende. Studieproduktet udarbejdes i grupper på max 4 
studerende.  
Studieproduktets mål er at undersøge, hvad der styrer den specialpædagogiske indsats på en konkret skole og 
hvordan skolen arbejder med specialpædagogiske og inkluderende indsatser. 
Studieproduktet indeholder:  

- Inklusionsteori  
- Teoretiske perspektiver på normalitet og afvigelse  
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- Begrundet redegørelse for styringsdokumenter så som internationale hensigtserklæringer, nationalt 
lovgrundlag samt bekendtgørelser  

- Kortfattet skoleportræt, som afdækker skolens organisatoriske og kulturelle rammer for inklusion og 
specialpædagogiske indsatser. Herunder, beskrivelse og vurdering af hvordan skolen arbejder forebyggende, 
foregribende og indgribende i forhold til børn i komplicerede læringssituationer  

- Kortfattet analyse og vurdering af dilemmaer forbundet med inklusionsarbejdet 
- Et handleperspektiv med kortfattede forslag til inklusionsudvikling  

 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur:  
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til 
- at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet  
- selvstændigt at inddrage forskningsforankret og anden litteratur relateret til temaet 
 
Studieproduktets omfang: 5 normalsider  
Anvendelse af IT: Indgår i de studerendes fremlæggelse af studieproduktet 
Fremlæggelse De studerende aftaler med underviseren, hvordan produktet skal formidles over for medstuderende, og 
hvordan IT indgår i formidlingen. De studerende får respons på studieproduktet fra holdets underviser og 
medstuderende. 
 
 
Studieprodukt 2: Begrundet plan for et undervisningsforløb 
Emne: Planlægning af undervisning i folkeskolen  
Forventet arbejdstimeforbrug: 45 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper med 2-4 
studerende  
Målet med studieprodukt 2 er, at den studerende viser kompetence til at planlægge undervisning med udgangspunkt i 
didaktiske kategorier. Undervisningsforløbet skal begrundes i forhold til elevers alsidige udvikling, læring og dannelse i 
overensstemmelse med folkeskolens formål. 
I Studieproduktet skal de studerende arbejde med: 

• De didaktiske kategorier mål, indhold, rammefaktorer, læreprocesser (undervisnings- og arbejdsformer), 

evaluering, elevforudsætninger og sammenhængen imellem dem. 

• Taksonomier i forhold til målsætning 

• Formativ evaluering 

• At fortolke og konkretisere relevant lovgrundlag herunder folkeskolens formål og forenklede fælles mål 

• Udvalgte læremidler (digitale/ analoge) i forbindelse med den konkrete undervisningsplan rettet mod en konkret 

klasse 

Indsamling af empiri i praksis 
Som en del af arbejdet med studieproduktet skal de studerende undersøge, hvordan der på en konkret skole (f.eks. 
praktikskolen) arbejdes med undervisningsplanlægning. Dette gøres gennem et interview med en lærer om, hvordan 
han eller hun konkret arbejder med planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen – såvel individuelt 
som kollegialt. 
Den indsamlede empiri dokumenteres i et bilag til studieproduktet. 
 
Supplerende litteratur/ modullitteratur/ forskningslitteratur 
De studerende skal i studieproduktet vise, at de har opnået kompetence til   

- At bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet 
- At finde mindst et eksempel på supplerende litteratur og eventuelt nyere forskning, der uddyber 

undervisningens litteratur  
 
Anvendelse af IT 
De studerende skal i studieproduktets skriftlige del præsentere en undervisningsplan. Til udarbejdelse af denne plan 
kan hentes inspiration på emu.dk.  
 
Produktbeskrivelse  
Studieproduktet er en opgave på 5-7 normalsider, der består af undervisningsplanen samt begrundelser herfor. 
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Studieproduktet skal rumme en skematisk opsætning af undervisningsforløbet, hvoraf alle relevante didaktiske 
kategorier fremgår. Undervisningsforløbet må maksimalt fylde 2 sider.  
 
Fremlæggelse 
Studiegruppen skal fremlægge sit arbejde med studieproduktet på holdet. 
 
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester 
- 
Når modulet læses på den netbaserede læreruddannelse kan der dispenseres fra kravet om, at studieprodukter 
udarbejdes i grupper; fremlæggelser kan gennemføres virtuelt, og empiriindsamling og skolebesøg kan foretages i 
varierede kontekster. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 

MODUL 4 (PL3): Specialpædagogik (73603A) 
(Dette modul er i skema og strukturmodel benævnt PL3) 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for Pædagogik og lærerfaglighed findes i nærværende studieordning afsnit 9.2 

Modultype, -omfang og –sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet kvalificerer lærerens kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af differentierede 
undervisningsformer for elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og 
tilrettelæggelse af læringsmiljøer og forståelse af komplicerede vanskeligheder i spændingsfeltet mellem almen- og 
specialpædagogik. 
 Modulet indeholder følgende fire temaer: 

- Samfundsmæssige og institutionelle forudsætninger for det specialpædagogiske område i folkeskolen 
herunder lovgivning. 

- Inklusions- og eksklusionsprocesser herunder normalitetsbegrebet  
- Samarbejde og relationer i specialpædagogisk og almenpædagogisk virksomhed 
- Differentiering og metodekendskab 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forsknings-og udviklingsbaseret viden om specialpædagogik og om undervisning af elever 
komplicerede læringssituationer. 

Fagområder som modulet knytter sig til 
Modulet er en del af lærernes grundfaglighed og knytter an til uddannelsens undervisningsfag, praktik og 
bachelorprojekt. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt 
inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 
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analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i det 
specialpædagogiske arbejde, 

paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i 
komplicerede læringssituationer, herunder forståelser 
af normalitetsbegrebet, 

begrundet redegøre for specialpædagogikkens rammer, 
organisering og udvikling, 

internationale hensigtserklæringer, nationalt 
lovgrundlag samt bekendtgørelser og udmøntning og 
organisering af specialpædagogiske indsatser på 
kommunalt og institutionelt niveau, 

foretage strukturerede observationer af enkeltelever og 
grupper af elever, 

metoder til systematisk og løbende observation og 
evaluering af elevens deltagelses- og læringsprofil, 

udarbejde elev- og handlingsplaner, metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner, 

begrundet vælge specialpædagogiske og inkluderende 
indsatser og 

forebyggende, foregribende og indgribende indsatser 
samt brug af it og andre læremidler i den daglige 
undervisning og 

samarbejde med skolens interne og eksterne 
ressourcepersoner. 

kommunikation, kollegialt samarbejde, 
tværprofessionelt samarbejde og forældresamarbejde. 

differentiere undervisningen i henhold til elevernes 
forudsætninger og potentialer 

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og 
læringsmiljøer 

Modulets relation til praksis 
Modulet giver den studerende kompetence i at kunne planlægge, gennemføre samt evaluere og udvikle særligt 
tilrettelagt undervisning for elever i særligt komplicerede læringssituationer. 
- Den studerende observerer og beskriver interaktionen mellem de forskellige parter inden for undervisningen og 

øvrige læreropgaver i tilknytning til skolens dagligdag 

- Den studerende anvender forskellige metoder til dataindsamling: interview, casebeskrivelse m.v. 

- Den studerende afprøver så vidt muligt en undervisningsmetode med fokus på deltagelsesmuligheder for de 

enkelte elever i klassen 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder den 
studerende med analyse, diskussion og refleksion. Der inddrages IT. 

Kategori Arbejdstimer 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 65 lektioner 
49 at 

Holdundervisning, herunder  fælles oplæg  fra  lærer eller 
studerende,  gruppeøvelser, fremlæggelser med  respons, 
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,læringsmiljø og 
læring.  

Kategori 2 116 Studiegruppearbejde, herunder  øvelser, bearbejdelse af 
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning,udarbejdelse af 
studieprodukter, forberedelse af prøve. 

Kategori 3 100 Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt 
evaluering af egen læring og deltagelse. 

Kategori 4 10 Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden underviser.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder to studieprodukter, som godkendes af underviseren i forbindelse med aftalt respons.  
Studieprodukt 1: Læreres arbejde med undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger 
Emne: Undervisningsdifferentiering og elevforudsætninger 
Forventet arbejdstimeforbrug: 30 timer pr studerende. Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper med 2-4 
studerende 
Målet med studieprodukt 1 er, at den studerende viser, at han/hun har opnået kompetence til at planlægge en 
undervisningssekvens med inddragelse af didaktiske kategorier som mål, aktivitet og tegn på læring. 
I studieproduktet skal de studerende arbejde med: 

• Præsentation af lovgrundlag og nationale undersøgelser samt definitioner af undervisningsdifferentiering 
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• Observation af elever i undervisningssituationer med fokus på en eller flere elevers forudsætninger. 

Observationerne systematiseres og sammenfattes, evt. i form af en case. 

• Uddrag af en undervisningsplan, hvor differentiering med udgangspunkt i de beskrevne elevers forudsætninger er 

tænkt ind i forhold til f.eks. mål, evaluering og undervisnings- og arbejdsformer 

Indsamling af empiri i praksis 
Som en del af arbejdet med studieproduktet skal de studerende undersøge, hvordan lærere i praksis arbejder med 
differentiering med udgangspunkt i elevforudsætninger.  
Desuden skal de studerende beskrive en eller flere elevers forudsætninger for at deltage i et undervisningsforløb samt 
udarbejde en undervisningsplan for et undervisningsforløb eller en udvalgt undervisningssekvens. 
 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur 
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til  

• At bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet  

• At finde mindst et eksempel på supplerende litteratur og eventuelt nyere forskning, der uddyber undervisningens 

litteratur  

Anvendelse af IT 
De studerende skal i studieproduktets skriftlige del præsentere en undervisningsplan, hvor differentiering i forhold til 
konkrete elever er tænkt ind. Til udarbejdelse af denne plan kan hentes inspiration på emu.dk  
 
Produktbeskrivelse 
Studieproduktet er en opgave på 5 normalsider samt bilag på max 2 sider der dokumenterer observationsarbejdet og 
undervisningsplanen. 
 
Fremlæggelse  
Studiegruppen skal fremlægge deres arbejde med studieproduktet på holdet.  
 
 
Studieprodukt 2: Lærerens arbejde med differentiering og metodekendskab  
Forventet arbejdstimeforbrug: 40 arbejdstimer per studerende. Studieproduktet udarbejdes i grupper på max 4 
studerende.  
 
Studieproduktets mål er at observere og analysere en undervisningssekvens i skolepraksis med særlig fokus på børn i 
komplicerede læringssituationer. Der rettes opmærksomhed på muligheder og udfordringer forbundet med elevers 
deltagelsesmuligheder i folkeskolen. De studerende kan på baggrund af observationerne udarbejde en case med fokus 
på læringsmiljø, differentiering, in- og eksklusionsprocesser eller metodediske tilgange  
 
Studieproduktet indeholder: 
- Observation af udvalgte læringssituationer med fokus på børn i vanskeligheder  
- Problemafgrænsning og analyse i relation til begreberne læringsmiljø, deltagelse og undervisningsdifferentiering  
- Diskussion af udvalgte dilemmaer og udfordringer ved undervisning i skolen med inddragelse af egne perspektiver på 
inklusion 
- Observationsskemaer vedlagt som bilag 
 
Supplerende litteratur/ Modullitteratur/ forskningslitteratur: 
Den studerende skal i studieproduktet vise, at han eller hun har opnået kompetence til  
- at bruge litteratur der har været anvendt i undervisningen på modulet   
- selvstændigt at inddrage forskningsforankret og anden litteratur relateret til temaet  
 
Studieproduktets omfang: 5 normalsider, der dokumenterer den studerendes og studiegruppens arbejde med 
studieproduktet  
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Fremlæggelse: 
De studerende aftaler med underviseren hvordan produktet skal formidles over for deres medstuderende. De 
studerende får respons på studieproduktet fra holdets underviser og medstuderende. 
 
- 
Når modulet læses på den netbaserede læreruddannelse kan der dispenseres fra kravet om, at studieprodukter 
udarbejdes i grupper; fremlæggelser kan gennemføres virtuelt, og empiriindsamling og skolebesøg kan foretages i 
varierede kontekster. 
 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed.  

Forudsætninger for at læse modulet  
Adgangsgivende gymnasial uddannelse 
 
 

Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin (specialpædagogisk profil) 

MODUL 1: Mundtlighed og undervisning i mundtlighed (xxxxxx) Specialpædagogisk profil 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 10 og 11. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig fagdidaktisk viden og færdigheder i at planlægge, 
gennemføre og evaluere undervisning i og med mundtlighed for elever og specielt elever med særlige behov. 
Den studerende skal arbejde med at udvikle elevernes bevidsthed om mundtlighed og mundtlige genrer samt udvikle 
elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i mundtlige genrer. Samtidig skal den 
studerende arbejde med at udvikle elevernes mundtlige kompetencer som et centralt element i den kulturelle og 
personlige dannelsesproces. 
 
Genrer, der arbejdes med i modulet 
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige kontekster og medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret 
fortælling, fremlæggelse, interview, diskussion, argumentation, samtale samt skriftlige genrer med mundtligt 
potentiale, fx rim og remser, eventyr, sange, digte, dramatiske tekster og anekdoter samt argumenterende og 
evaluerende genrer 
 
Overordnede mål  
Den studerende skal kunne analysere og vurdere mundtlige tekster i forskellige genrer og kontekster.  
Den studerende skal kunne analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i mundtlighed. 
Den studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig kommunikation og mundtlige tekster. 
Den studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens form og 
indhold. 
Den studerende skal kunne anvende og udvikle læremidler og didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
Den studerende skal kunne anvende relevante digitale arbejdsformer i forbindelse med mundtlighed 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger nyere forskning og praksis i retorik, kommunikationsteori, pragmatik, mundtlighedsdidaktik og 
literacy. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet (se nationale beskrivelser) 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet (se nationale beskrivelser) 
Den studerende kan  
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene 

elevegrupper 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra 

forskellige tidsaldre, medier og genrer 
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed  

planlægge, gennemføre og evalueredifferentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

sprogdidaktik  

Vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog, elevers 
sproglige udvikling og deres beherskelse af dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

skabe hensigtsmæssige tekster til en given 
kommunikationssituation på baggrund af valg [mellem 
medier og] sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligtog 
skriftligt 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier  

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-10. klasse 

læremidler til sprogundervisning i skolen  

anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og 
andre former for fremføring af tekst i 
danskundervisning 

tekstperformance  

Modulets relation til praksis (aftales med praksisfelt)   
Der kan knyttes an til praksis gennem et eller flere af følgende tiltag og aktiviteter:  
- Den studerende observerer og analyserer forskellige former for mundtlighed i skolen, evt. gennem egne eller 

andres videooptagelser. 
- De studerende performer gruppevis for og/eller med en elevgruppe; fx forskellige former for oplæsning, 

fortælling eller drama. 
- De studerende underviser en gruppe elever i mundtlighed og/eller igangsætter gruppevis en mundtlig aktivitet 

med eleverne, fx oplæsning, læseteater og rollespil.  

Arbejdsformer i modulet 
Den studerendes arbejdsindsats: forventede arbejdstimer, studiekategori og primære arbejdsformer 

Kategori Arbejds-
timer, i alt 
275 timer 

Primære arbejdsformer 

Kategori 1 49 
(65 

lektioner) 
 

- Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,  øvelsesarbejde. 
- Laboratorie-/øvelsestimer/workshops med undervisers tilstedværelse 
- Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse 
- Vejledning  
- Evaluering og respons 
- Tematiske fagdage med oplæg og  workshops 
- Fællesforelæsninger 
- Ekskursioner  og studieture 
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Når 20 af modulets lektioner læses sammen med studerende på et tilsvarende modul, er 
der 70 lektioner i modulet. 
 

Kategori 2 
 

121 
(heraf 75 

til 
modulets 

studieprod
ukter) 

- Studerendes arbejde med tekster,øvelser og opgaver til undervisningen i modulet 
skriftligt, mundtligt, i grupper og individuelt 

- Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i grupper og 
individuelt 

- Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt og skriftligt 
- De studerendes forberedelse, gennemførelse  og evaluering af aktiviteter i 

forbindelse med praksissamarbejde og praktik 
- Projekt- og gruppearbejde 

Kategori 3 100 - Egen  forberedelse til undervisning, praksissamarbejde/praktik og 
prøver/eksamen;  

- Studiegruppearbejde initieret af de studerende og studerendes selvstændige 
arbejde med at udvikle færdigheder og fagbegreber i tilknytning til modulet 

- Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) 

Kategori 4 5 - Holdmøder 
- Debatarrangementer  
- Andet  initieret af studerende  med undervisers deltagelse  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der er mødepligt på modulet 
 
I løbet af modulet afleverer den studerende studieprodukter i et omfang svarende til mindst et af de nedenstående 3: 
- Performance af en eller flere mundtlige genrer fx indøvet oplæsning, fortælling, personlig beretning, tale. 

Refleksioner over produkt med anvendelse af relevante analytiske begreber vedlægges. 
- En skriftlig analyse og vurdering af en mundtlig tekst, fx debatter, taler og elevers mundtlige tekster.  
- Udvikling eller analyse af didaktisk design til undervisning i mundtlighed. 
 
Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne kan slås sammen til færre eller opdeles i flere små produkter. Studieprodukternes antal og 
overordnede indhold fremgår af modulplanen. 
Godkendelse af de ovennævnte studieprodukter er en betingelse for godkendelse af modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. 
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MODULBESKRIVELSER FOR SUPPLERINGSMODULER 
 
Se afsnit 51 i studieordningens generelle bestemmelser. 

Suppleringsmodul i undervisningsfaget fransk eller undervisningsfaget tysk 

Modultype, -omfang og -sprog 
Suppleringsmodul. Lokalt udarbejdet på 2,5 ECTS-point. Modulsproget er fransk/tysk eller dansk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Den studerende udarbejder en skriftlig suppleringsopgave på fransk/tysk eller dansk. Opgavens omfang er 5 
normalsider, og opgaven udarbejdes individuelt. 
Opgaven tager afsæt i et sprogrelevant emne i forhold til det specialiseringsmodul, den studerende har læst på 

Københavns Universitet (7,5 ECTS-point). 

Den studerende opstiller en problemstilling med et didaktisk fokus i relation til sit specialiseringsmodul i en 

grundskolekontekst.  

Kompetencemål, som indgår i modulet (Tysk) 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 
elevgrupper.  
 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Begrundet planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige 
metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer 
og evalueringsformer i relation til heterogene 
elevgrupper 

undervisningsdifferentiering og progression, 
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, 
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning 

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til 
planlægning af undervisning i samarbejde med eleverne 
og med inddragelse af data fra evalueringer 

Lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 
nationalt og internationalt, herunder viden om 
læremidler, om undervisning og evalueringsformer 

Kompetencemål, som indgår i modulet (Fransk) 
Den studerende kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og elevers sprog 
og sprogbrug 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- og 
kommunikationsprocesser. 
  

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og 
fransk ordforråd på grundlag af analyser af processer i 
sproglig reception og produktion 

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse gennem 
forskellige former for reception og produktion 

udvikle faktorer af betydning for 
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde 
bruge sproget 

undervisningstilganges betydning for motivation, 
æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser, 
tilegnelses- og kommunikationsstrategier 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den skriftlige suppleringsopgave bedømmes bestået/ikke bestået af en underviser i tysk eller fransk på KP. 
Der gives en skriftlig feedback. 
Omfang: 5 normalsider à 2600 tegn  
Opgaven skrives på tysk/fransk eller dansk. 
Tidspunkt for aflevering af opgaven aftales mellem underviser og studerende. Dog skal opgaven afleveres i samme 
semester, som den studerende læser modulet på 7,5 ECTS-point på Københavns Universitet.  
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk eller tysk.  

Forudsætninger for at læse modulet 
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Den 
studerende læser et specialiseringsmodul på 7,5 ECTS på Københavns Universitet. 
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MODULBESKRIVELSER FOR KOMPRIMEREDE FAGMODULER 

Billedkunst 

Komprimeret fagmodul 1: Billedkunst og innovative processer (74598E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget billedkunst findes i nærværende studieordning afsnit 8 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul, 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul omfatter udvikling af billedsproglige kompetencer i analog og digital billedproduktion, udvikling af 
kreative og analytiske kompetencer og visuel didaktik.  
Der er fokus på 

- billedsprog , visuel opmærksomhed og billedpraksis 
- billedsamtale, billedsproglig bevidsthed, analyse og billedkundskab samt billeders potentiale til at udvikle 

viden og erkendelse 
- faget billedkunst og visuel kulturkompetence  
- æstetisk læring, kreativitet og eksperimenterende og idé-udviklende processer  

Modulets indhold udfolder sig i et samspil mellem deltagernes egen billedpraksis og teori.   
Deltagernes egne erfaringer inddrages ift. planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i skolen. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger bl.a. på forskningsbaseret teori og viden om 

- Billedfaget og fagdidaktik 
- Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi  
- Æstetik og æstetisk læring 
- Visuel kommunikation og semiotik 
- Kreativitet og innovation 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder 
Kompetenceområde 2: Afkodning af analoge og digitale billeder 
Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer 
Kompetenceområde 4: Visuel didaktik   

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i 
praktisk billedproduktion og refleksion inden for forskellige billedkategorier samt at deltageren har 
bevidsthed om billeders bidrag til videnudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer. 
(1) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kompetencer i 
at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer ved hjælp af billedanalytiske metoder.(2) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers billedsproglige 
kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer i fysiske og digitale 
læringsmiljøer. (3) 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle billedkunstundervisning med inddragelse af viden om 
internationale visuelle uddannelser. (4) 

 
Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

anvende forskellige materialer og teknikker til 
billedfremstilling, (1) 

billedsproglige virkemidler, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Arbejdsformer i modulet 
Arbejdsformerne veksler mellem oplæg, værkstedsarbejde, øvelser, dialog, vejledning, gruppearbejde, procesarbejde 
og selvstændig fordybelse. Desuden arbejdes on location- fx i byrummet og i forbindelse med ekskursioner. Der 
anvendes skitsebog til udvikling af visuelle processer. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet indgår udarbejdelse af 2 studieprodukter: 

 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne 
billedproduktive erfaringer med henblik på 
differentieret undervisning i folkeskolen. (1) 

analoge og digitale produktions- og anvendelsesmetoder, 

anvende billeder og visualiseringer inden for et bredt 
repertoire af billed- og udtryksformer, (1) 

varierede billed- og udtryksformers mål inden for kunst, 
visuelle kulturer og visuelle lærings- og fagkulturer, 

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier, 
(2) 

visuel perception af analoge og digitale 
læringsomgivelser, 

identificere billeders og visualiseringers forskellige 
læringspotentialer, (2) 

visuel og æstetisk læring, 

analysere forskellige analoge og digitale billedmedier, 
(2) 

visuel perception af analoge og digitale 
læringsomgivelser, 

anvende forskellige strategier til at undersøge visuelle 
fænomener, og (2) 

visuel kultur og brugen af forskellige blikpositioner og  

forstå billeder og visuelle informationer i den visuelle 
kultur, de er en del af, (2) 

synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og 
udtryk, 

anvende konkrete skitseringsmetoder og 
modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling og 
facilitere forandringsprocesser, (3) 

visuelle notationsformers betydning i innovative 
processer, 

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og 
samarbejdsprocesser og (3) 

sociale mediers visuelle læringspotentialer og 

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med 
afsæt i egne æstetiske, innovative og entreprenante 
arbejdsformer med henblik på undervisning i 
folkeskolen. (3) 

metoder til udvikling af kreativitet og innovation samt 
æstetisk læring. 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et 
uddannelses- og dannelsesperspektiv og (4) 

fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner og 

udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs 
af genrer, metoder og billedformer og (4) 

billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige 
betydning, herunder billeder som sprog, og 

begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling 
og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning, (4) 

centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra 
fagdidaktisk forskning, 

analysere konkrete visuelle undervisnings- og 
læringsforløb som national tolkning af internationale 
strømninger. (4) 

fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et 
internationalt perspektiv. 

tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin og i 
forskellige typer billedforløb. (4) 

forskellige tilgange til undervisning i faget, herunder 
motivation, billedsproglig og verbalsproglig udvikling 
samt erkendelse. 
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Studieprodukt 1: 
Deltageren udarbejder en tematisk billedopgave, som både rummer analogt og digitalt billedarbejde. Opgaven skal 
indeholde en dokumenteret eksperimenterende og undersøgende proces samt minimum 7 færdige billeder.  
I relation til den tematiske billedopgave laves en fagdidaktisk opgave med et begrundet undervisningsforløb samt en 
billedsamling med minimum 5 eks. hentet fra den visuelle kultur til at understøtte forløbet. Opgaven udarbejdes 
individuelt og præsenteres på holdet, hvor der gives fagligt respons af hold og underviser.   
 
Studieprodukt 2: 
Deltageren udarbejder et visuelt kulturprojekt, der indeholder innovative elementer. Projektet skal indeholde 3 
færdige billeder eller produkter med dertil hørende digital præsentation af proces og idé på 10 slides.  
I tilknytning til det visuelle kulturprojekt udarbejdes en faglig, teoretisk begrundet opgave på 2-3 sider, hvor der 
reflekteres over relevante problemstillinger, og hvordan et tilsvarende projekt kan relatere sig til skolen. Arbejdet 
foregår i grupper og præsenteres på holdet, hvor der gives fagligt respons af hold og underviser.   
 
Produkterne skal godkendes af underviseren.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i billedkunst eller lokale P-fagslignende konstruktioner, hvori billedkunst 
indgår - samt beslægtede tilvalgsfag i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i en 
kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Billedkunst, digitale billeder og sociale medier (74598F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget billedkunst findes i nærværende studieordning afsnit 8 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul, 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul har fokus på digital og analog visuel produktion og kommunikation, forskellige digitale enheder som 
computer, tablets og mobiltelefoner, sociale digitale fora, visuel kulturkompetence, billedsamtale og udvikling af 
elevers kommunikative og analytiske kompetencer 
Modulet giver deltagerne undervisningskompetence til at anvende it og medier såvel alene som i samspil med analoge 
billedprocesser, at inddrage forskellige digitale enheder i produktive og kommunikative billedprocesser og udvikle 
elevers visuelle kommunikationskompetencer i forskellige sociale fora.  
Samspillet mellem praksis og teori er grundlæggende. Deltagerne arbejder praktisk med forskellige sociale platforme 
og anvender forskellige mobile enheder. I modulet udarbejdes individuelt et selvstændigt digitalt studieprodukt, 
baseret på fordybelse og undersøgelse, faglig refleksion og visuel udvikling. 
Modulets indhold og arbejdsform forholder sig fagligt og didaktisk til billedkunstfaget i folkeskolen med særlig 
opmærksomhed på et it – og medie perspektiv. Deltagernes egne praksiserfaringer inddrages. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om: 

- It og medier i læreprocesser 
- Visuel kommunikation og semiotik 
- Visuel kultur som billedfelt og refleksionsstrategi 
- Billedfaget og fagdidaktik  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
- Kompetenceområde 1: Visuel betydningsdannelse i analoge og digitale billeder  
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- Kompetenceområde 2: Visuel afkodning af analoge og digitale billeder 
- Kompetenceområde 3: Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer    
- Kompetenceområde 4: Visuel didaktik 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Deltagerne kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere visuel undervisning med henblik på at udvikle  

- elevers kompetencer i at producere og reflektere inden for forskellige billedkategorier samt billeders bidrag 
til vidensudvikling inden for forskellige fagområder, genrer og visuelle kulturer  

- elevers kompetencer i at afkode forskellige analoge og digitale billeder og visualiseringer 
- elevers kompetencer i at arbejde med æstetiske, innovative og entreprenante arbejdsformer  
- visuel undervisning med inddragelse af viden om internationale visuelle uddannelser 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i egne 
analoge og digitale anvendelses- og produktionserfaringer 
med henblik på undervisning i folkeskolen (1) 

Analoge og digitale anvendelses- og produktionsmetoder (1) 

producere analoge og digitale billeder tilpasset mål for 
elevers læring på det pågældende alderstrin og med afsæt 
i medieressourcer 

Billeder som sociale praksis- og udvekslingsformer inden for 
børne- og ungdomskulturer, herunder billedbrug og 
produktion i sociale medier (1) 

identificere billeder og visualiseringers forskellige 
læringspotentialer 

Visuel og æstetisk læring (2) 

forstå billeder og visuelle informationer i den visuelle 
kultur, de er en del af 

Synsmåders betydning for billeders skiftende indhold og 
udtryk (2) 

analysere visuelle didaktiske problemstillinger med afsæt i 
egne analoge og digitale se- og synserfaringer med henblik 
på undervisning i folkeskolen 

analoge og digitale se- og synserfaringer (2) 

anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og 
samarbejdsprocesser 

Sociale mediers visuelle læringspotentialer (3) 

analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i et 
uddannelses- og dannelsesperspektiv 

Fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner (4) 

Arbejdsformer i modulet 
Der veksles mellem læreroplæg, øvelser, individuelt arbejde, gruppearbejde, vejledning og selvstændig fordybelse. 
Desuden arbejdes on location (fx i byrum og på sociale fora) og i forbindelse med ekskursioner. Der anvendes logbog 
med henblik på at fastholde og dokumentere læring og samspil med meddeltagere og underviser undervejs i 
processen.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren udarbejder og præsenterer et individuelt, selvstændigt digitalt studieprodukt på minimum 20 slides, som 
omfatter formidling og visuel kommunikation. Arbejdet inkluderer brug af log undervejs i processen. I grupper på tre 
sparres undervejs, og grupperne yder gensidig faglig respons på hinandens produkt og præsentation 
Deltagerne udarbejder en fagdidaktisk opgave på 3-5 sider indeholdende et skitseret undervisningsforløb, refleksioner 
over fagdidaktiske problemstillinger, udvikling af elevers visuelle kompetencer med særlig vægt it- og 
mediekompetencer samt evaluering. Dertil udarbejdes en fælles billedsamling bestående af minimum 20 
billedeksempler. Det samlede produkt udarbejdes i grupper på tre deltagere 
Produkterne bedømmes bestået/ikke bestået, og bedømmelsen er individuel. Der er tale om en samlet bedømmelse 
af studieprodukterne. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget billedkunst. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i billedkunst eller lokale P-fagslignende konstruktioner, hvori billedkunst 
indgår samt beslægtede tilvalgsfag i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i en 
kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Dansk 1. - 6. klassetrin 

Komprimeret fagmodul 1: Skriftsprogstilegnelse og mundtlighed (74538E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning samt undervisning i og med mundtlighed for 1.-6. klassetrin.  

Indhold og genrer 
Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik. 
Kommunikation, genrer og tekstpraksis, talesprogets struktur og mundtlighedsdidaktik.  
Skriftsprogsundervisning på 1.-6. klassetrin med tekster skrevet af og til børn. 
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret fortælling, 
fremlæggelse, samtale samt skriftlige genrer med mundtligt potentiale, fx rim og remser, eventyr, sange.   
Receptivt 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i 
forhold til elevers proces og produkt. 
Deltageren skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens 
form og indhold. 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.  
Produktivt 
Deltageren skal modellere læse- og skrivestrategier. 
Deltageren skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til skriftsprogsundervisning og/eller 
mundtlighed. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere forskning i kommunikationsteori, læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling, 
skriftsprogstilegnelses- og mundtlighedsdidaktik og literacy. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation 
såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer. 
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i 
den faglige undervisning. 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning omhandler skriveundervisning og brug af viden om 
skriveprocesser i den faglige undervisning. 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog 
og tekster. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for 
heterogene elevgrupper. 
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Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning. 
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikleundervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter 
elevers læsning og læseudvikling i 1.-6. klassetrin  

teorier om læsning 

anvende teorier om elevers skriveprocesser og 
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og 
læringsaktiviteter 

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på 
mellemtrin 

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem 
læsning og skrivning i dansk og andre fag 

sammenhænge mellem læsning og skrivning 

vurdere eksempler på dansk tale og -skriftsprog, 
herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder 
tosprogede elevers skriveudvikling på andetsprog.  

skrivningens didaktik  

planlægge og gennemføre differentierede 
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling, herunder tosprogede elevers 
læseudvikling på andetsproget 

læsningens didaktik 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling 

test og evaluering 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- 
og fagtekster 

Læsestrategier 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-6. klasse 

læremidler i læseundervisningen 

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed 

vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og mundtlige 
udvikling på baggrund af intersprogsanalyse 

intersprog og intersprogsudvikling 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Deltagerne udvikler deres 
undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Deltagernes 
erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to produkter i løbet af modulet: 

-  Analyse af en eller flere elevers læsefærdigheder. Analysen danner baggrund for forslag til elevens eller 
elevernes fortsatte arbejde med læsning.  

- Produktion af læremiddel til undervisning i skriftsprogstilegnelse og mundtlighed. Produktet afsluttes med en 
mundtlig fremlæggelse, der ud fra kriterier fastsat af underviser bedømmes godkendt/ikke godkendt. 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten 
via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
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Komprimeret fagmodul 2: Sprog, litteratur og medier (74538F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 10 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul . 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er, at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere differentieret undervisning i sprog, genrer og tekstmodaliteter fortrinsvis for 1.- 3. klassetrin.  
Indhold og genrer 
Genrebestemt sprog, mono- og multimodale tekster og kommunikation.  
De enkelte modaliteters komponenter og samspillet mellem dem. 
Fiktive og faktiske genrer i forskellige medieteknologier, ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for 
børn. 
Receptivt 
Deltageren skal metodisk og genrebevidst analysere og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige kontekster og 
modaliteter. 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i tekster og 
tekstproduktion. 
Produktivt 
Deltageren skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og tekstundervisning i 
forskellige tekstmodaliteter. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i litteratur og sprog og tekstmodaliteter, litteratur- og sprogdidaktik, herunder 
genredidaktik. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation 
såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer. 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning omhandler skriveundervisning og brug af viden om 
skriveprocesser i den faglige undervisning. 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog 
og tekster. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning. 
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikleundervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

vurdere eksempler på dansk tale- og skriftsprog 
herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsregler 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og 
tilrettelægge undervisning i og med digitale medier 

sprog og medier  
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

Sprogdidaktik 

udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur 

Tekstdidaktik 

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til 
undervisning på 1.-6. klassetrin 

dansk børne- og ungdomslitteratur 

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i 
forskellige medier og med forskellige teknologier  

tekstproduktion i forskellige medier  

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekster til elever, elevers tekstbrug og børnelitteratur  

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv  

skabe hensigtsmæssige tekster til given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Deltagerne udvikler deres 
undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Deltagernes 
erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to produkter i løbet af modulet: 

- Analyse og vurdering af en eller flere elevtekster med begrundede vejledningsforslag 
- Produktion af didaktisk design til undervisning i sprog, genrer og tekstmodaliteter med fagdidaktiske 

begrundelser og refleksioner. 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk, 1.-6. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten 
via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Dansk 4. – 10. klassetrin 

Komprimeret fagmodul 1: Sprog og genrer i undervisningen - literacy for mellemtrin og udskoling (74548E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisning i literacy fra 7.-10. klassetrin. 
Indhold og genrer 
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Børn og unges tekstpraksis, læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik. 
Udvalgte mono- og multimodale tekster, fx informative, fiktive og argumenterende genrer samt elevtekster. 
Receptivt 
Deltageren skal analysere elevers skriftlige og mundtlige literacyudvikling, analysere forskellige tekster, herunder 
elevtekster med fokus på sproglige vejledningsstrategier.  
Produktivt 
Deltageren skal modellere literacystrategier. 
Deltageren skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacyundervisning. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere literacyforskning, herunder forskning i pragmatik og genredidaktik samt læse- og 
skriveforskning.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan: 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i sprog og tekster for 
heterogene elevgrupper 

- anvende viden om udfordringer og potentialer for fortsat differentieret læse- og skriveudvikling i en 
heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige 
udvikling, og deres beherskelse af dansk retskrivning, 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper, 

planlægge og gennemføre undervisning i nabosprog og 
nabokultur, 

nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik, 

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence, 

sprogdidaktik, 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
på , 

læremidler til sprogundervisning i skolen, 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i 
danskundervisning og 

mundtlig udtryksfærdighed og 

anvende teorier om literacy, 
literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden 
for fortsat læsning og skrivning, 

vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever 
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og 
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning, 

læseforståelse, 

vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse 
med skrivning af tekster i forskellige genrer og 
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning, 

skrivestrategier, 

planlægge og gennemføre undervisning i at analysere 
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og 
medier, 

argumentationsanalyse og kildekritik, 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
danskfaglige udvikling og 

test og evalueringsformer og 

forberede elever til Folkeskolens afgangsprøve i dansk. folkeskolens afgangsprøve i dansk 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af 
forskningsbaseret viden, 

læremiddelproduktion til danskundervisningen, 

kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i 
danskundervisning. 

digitale ressourcer og danskfaglig læring. 

Arbejdsformer i modulet er f.eks.: 
- underviser- og deltageroplæg 
- workshops og øvelser 
- udarbejdelse af studieprodukter  
- deltagelse i vejledning og respons 
- afprøvning i egen praksis 
- bidrag til gruppeprodukter 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to studieprodukter i løbet af modulet: 

- Analyse og vurdering af en eller flere elevtekster med begrundede vejledningsforslag. Opgaven er individuel 
og skriftlig. 

- Produktion af didaktisk design til undervisning i sprog, genrer og tekstmodaliteter på mellemtrinnet eller i 
udskolingen med fagdidaktiske begrundelser og refleksioner. Produktet afsluttes med en mundtlig 
fremlæggelse, der ud fra kriterier fastsat af underviser bedømmes godkendt/ikke godkendt. 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 4.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i  en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Fiktive tekster i undervisningen (74548F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 11 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere undervisning i analyse og fortolkning af fiktive tekster med fokus på teksterne i et kulturhistorisk og 
æstetisk dannelsesperspektiv. 
Indhold og genrer 
Litteratur-, fiktions- og genreteori, metodelære, litteratur- og kulturhistorie, litteraturpædagogik og –didaktik. 
Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer, herunder nyere børne- og ungdomslitteratur. 
Receptivt 
Deltageren skal metodebevidst analysere og fortolke fiktionstekster såvel skriftligt som mundtligt samt analysere og 
vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning i 4. – 10.klasse.  
Produktivt 
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Deltageren skal modellere fiktionsproduktion i et undervisningsperspektiv. 
Deltageren skal anvende og udvikle læremidler og eksperimentere med didaktisk design til undervisning i fiktion med 
brug af digitale ressourcer samt give eksempler på differentierede læringsaktiviteter til eleverne. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere national og international forskning og udviklingsarbejde inden for fiktions- og genreteori, 
litterær metodelære, litteraturpædagogik og – didaktik. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en differentieret og innovativ danskundervisning for 
heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning i tekster, herunder 
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer for heterogene elevgrupper. 

Arbejdsformer i modulet er f.eks.: 
- underviser- og deltageroplæg 
- workshops og øvelser 
- udarbejdelse af studieprodukter  
- deltagelse i vejledning og respons 
- afprøvning i egen praksis 
- bidrag til gruppeprodukter 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to obligatoriske studieprodukter i løbet af modulet. 

- Litterær analyse af fiktiv tekst/tekster med begrundelser for den valgte analysemetode og de didaktiske 
problemstillinger der knytter sig til metoden. Opgaven er individuel. 

- Produktion af didaktisk design til undervisning i fiktive tekster i udskolingen. Opgaven kan indeholde 
eksisterende eller selvproduceret læremiddel og skal indeholde didaktiske begrundelser for den valgte 
tekstpædagogik. Produktet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse, der ud fra kriterier fastsat af underviser 
bedømmes godkendt/ikke godkendt. 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne godkendes af underviseren 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk, 4.-10. klassetrin. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv, 

tekster, genrer og medier, 

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog, 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv, 

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner, tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur, 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, 

tekstdidaktik, 

begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til 
undervisning på 4.–10. klassetrin, 

Dansk litteraturs kanon, 

anvende forskellige evalueringsformer og resultater af 
evalueringer i tekstundervisning  

evaluering af tekstarbejde  
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 4.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Dansk 1. -6. og 4.-10. klassetrin. Samlæst 

Samlæst komprimeret fagmodul 1: Literacy og mundtlighed (xxxxxx) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for undervisningsfaget dansk 1.-6. 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 10 og 11. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere differentieret undervisning i læsning og skrivning samt undervisning i og med mundtlighed for 1.-10. 
klassetrin.  

Indhold og genrer 
Sprogets opbygning; fonetik, ortografi, morfologi, syntaks, semantik og tekstlingvistik. 
Kommunikation, genrer og tekstpraksis, talesprogets struktur og mundtlighedsdidaktik.  
Skriftsprogsundervisning på 1.-10. klassetrin med tekster skrevet af og til børn. 
Forberedte og spontane mundtlige genrer i forskellige medier, fx beretning, oplæsning, dramatiseret fortælling, 
fremlæggelse, samtale samt skriftlige genrer med mundtligt potentiale, fx rim og remser, eventyr, sange.   
Receptivt 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier samt vejlede i 
forhold til elevers proces og produkt. 
Deltageren skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere over vejledningens 
form og indhold. 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.  
Produktivt 
Deltageren skal modellere læse- og skrivestrategier. 
Deltageren skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til literacy/skriftsprogsundervisning 
og/eller mundtlighed. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på nyere forskning i kommunikationsteori, genredidaktik,  læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling, 
skriftsprogstilegnelses- og mundtlighedsdidaktik og literacy. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation 
såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer. 
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning omhandler undervisning i læsning og viden om læseprocesser i 
den faglige undervisning. 
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning omhandler skriveundervisning og brug af viden om 
skriveprocesser i den faglige undervisning. 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling. 
Derudover indgår kompetenceområdet Danskdidaktik som omhandler overvejelser over undervisning i dansk. 
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Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog 
og tekster. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for 
heterogene elevgrupper. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning. 
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge og gennemføre aktviteter, der understøtter 
elevers læsning og læseudvikling i 1.-10.. klassetrin  

teorier om læsning 

anvende teorier om elevers skriveprocesser og 
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings- og 
læringsaktiviteter 

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på 
mellemtrin 

anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem 
læsning og skrivning i dansk og andre fag 

sammenhænge mellem læsning og skrivning 

Avende teorier om literacy Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden 
for fortsat læsning og skrivning, 

vurdere eksempler på dansk tale og –skriftsprog, 
herunder elevers sproglige udvikling og beherske dansk 
retskrivning 

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og 
gældende retskrivningsprincipper 

understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder 
tosprogede elevers skriveudvikling på andetsprog.  

Skrivningens didaktik  

Forberede elever til Folkeskolens prøver i dansk Folkeskolens prøver 

planlægge og gennemføre differentierede 
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling, herunder tosprogede elevers 
læseudvikling på andetsproget 

læsningens didaktik 

anvende resultater af test og andre evalueringsformer 
med henblik på at understøtte den enkelte elevs 
læseudvikling 

test og evaluering 

vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktions- 
og fagtekster 

Læsestrategier 

kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog 
i 1.-10.. klasse 

læremidler i læseundervisningen 

Vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler i 
danskundervisning 

Mundtlig udtryksfærdighed 

planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig 
danskundervisning 

mundtlig udtryksfærdighed 

vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og mundtlige 
udvikling på baggrund af intersprogsanalyse 

intersprog og intersprogsudvikling 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Deltagerne udvikler deres 
undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Deltagernes 
erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to produkter i løbet af modulet: 

-  Analyse af en eller flere elevers læsefærdigheder. Analysen danner baggrund for forslag til elevens eller 
elevernes fortsatte arbejde med læsning (1.-6.klasse) 

- Analyse og vurdering af en eller flere elevtekster med begrundede vejledningsforslag (4.-10.klasse).  
- Produktion af læremiddel til undervisning i skriftsprogstilegnelse og mundtlighed. Produktet afsluttes med en 

mundtlig fremlæggelse, der ud fra kriterier fastsat af underviser bedømmes godkendt/ikke godkendt. 
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Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 1.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Samlæst komprimeret fagmodul 2: Litteratur og multimodalitet (xxxxxx) 
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk 1.-5. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget dansk 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 10 og 11. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
Læringskontekst i skolen 
Formålet med modulet er, at deltageren tilegner sig fagdidaktisk viden om og færdigheder i at planlægge, gennemføre 
og evaluere litteraturundervisning og undervisning i multimodale tekster i forskellige genrer..  
Indhold og genrer 
Genrebestemt sprog, mono- og multimodale tekster og kommunikation. 
Litteratur- og genreteori, litterær metode, litteratur og kulturhistorie, litteraturpædagogik- og didaktik  
De enkelte modaliteters komponenter og samspillet mellem dem. 
Fiktive og faktiske genrer i forskellige medieteknologier, ældre og nyere sprogligt udviklende tekster for børn og unge. 
Receptivt 
Deltageren skal metodisk og genrebevidst analysere, fortolke og kritisk vurdere tekster i forskellige kontekster og 
modaliteter. 
Deltageren skal metodisk analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til undervisning i tekster og 
tekstproduktion. 
Produktivt 
Deltageren skal udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design til sprog-, genre- og 
litteraturundervisning i forskellige tekstmodaliteter. 

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på nyere forskning i litteratur og sprog og tekstmodaliteter, litteratur- og sprogdidaktik, herunder 
genredidaktik. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning omhandler undervisning i sprog og kommunikation 
såvel som den studerendes egne kommunikative kompetencer. 
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning  
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik 
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning omhandler tekst og tekstformidling. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Kompetencemål 1: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog 
og tekster. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en 
heterogen elevgruppe på baggrund af aktuel forskningsbaseret viden om læsning og skrivning 
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Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for 
heterogene elevgrupper i et flerkulturelt og internationalt perspektiv 
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikleundervisning i tekster, 
herunder skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

  

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv 

kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk 
perspektiv 

tekster, genrer og medier 

kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og 
tilrettelægge undervisning i og med digitale medier 

sprog og medier  

planlægge, gennemføre og evaluere differentierede 
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs 
kommunikative kompetence 

Sprogdidaktik 

udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur 

Tekstdidaktik 

begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til 
undervisning på 1.-10. klassetrin 

dansk børne- og ungdomslitteratur 

Begrunde valg af tekster fra Dansk litteraturs kanon til 
undervisning på 1.-10.klassetrin 

Dansk litteraturs kanon 

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i 
forskellige medier og med forskellige teknologier  

tekstproduktion i forskellige medier  

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner tekster til elever, elevers tekstbrug og børnelitteratur  

kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk, 
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på 
nabosprog 

tekstanalyse og tekstreception i et dannelsesperspektiv  

skabe hensigtsmæssige tekster til given 
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem 
medier og sproglige virkemidler 

dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviser- og deltageroplæg, workshops og øvelser. Deltagerne udvikler deres 
undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over egne undervisningserfaringer. Deltagernes 
erfaringer kan dokumenteres gennem portfolioarbejde. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer to produkter i løbet af modulet: 

- Analyse og vurdering af en eller flere elevtekster med begrundede vejledningsforslag (1.-6.klassetrin) 
- Litterær analyse af fiktiv tekst/tekster med begrundelse for den valgte analysemetode og de didaktiske 

problemstillinger, der knytter sig til metoden (4.-10.klasse) 
- Produktion af didaktisk design til undervisning i sprog, genrer og tekstmodaliteter med fagdidaktiske 

begrundelser og refleksioner. 

Skriftlige studieprodukter har et omfang af 3-5 normalsider, når opgaven skrives individuelt, og 5-7 sider, når opgaven 
skrives i gruppe. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i dansk 1.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Engelsk 

Komprimeret fagmodul 1: Sprogbrug og sprogtilegnelse (74588E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 12 og 13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Hvordan bliver man en bedre engelsklærer, der kan udvikle både sin egen og elevernes sproglige 
kompetencer?  Hvordan kan viden om sprog og sprogtilegnelse bruges til at gøre engelskundervisningen mere varieret 
og kvalificeret? 
Modulet fokuserer på lærerens rolle som sproglig vejleder og betydningen af bevidsthed om sprogtilegnelse. 

Modulets videngrundlag 
Viden om engelskfaget i folkeskolen, herunder viden om sprogtilegnelse og kommunikation, de sproglige færdigheder, 
kommunikativ kompetence, sprog, sprogbeskrivelse og intersprog. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation  
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i 
elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier 
og processer.  

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt brug, 
herunder deltagelse i den internationale fagdidaktiske 
debat 

det engelske sprogs opbygning og anvendelse 

beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper metasprog om sprogs opbygning og anvendelse 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
kommunikativ kompetence og sproglige strukturer 

kommunikativ kompetence 

vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata 
som baggrund for sproglig vejledning 

Intersprogsudvikling  

planlægge og gennemføre undervisning med fokus på 
kommunikationsprocesser og-strategier 

kommunikationsprocesser, herunder receptive og 
produktive processer og strategier, diskurs- og 
kommunikationsstrategier  

inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af betydning 
for sprogtilegnelsesprocessen 

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs- og 
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering, 
lærerens rolle 

anvise differentierede læringsstrategier for elever med 
forskellige læringsforudsætninger 

Læringsstrategier 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

udvikle egen undervisning i samklang med det omgivende 
samfunds stadigt ændrede behov på basis af den 
relevante forskningsbaserede viden  

teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 
læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog  

orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som 
internationalt  

national og international forskning inden for 
fremmedsprogspædagogik og -didaktik  

Arbejdsformer i modulet 
Dialogisk undervisningsform, udvikling af eget materiale, cooperative & task based learning. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltagerne udarbejder følgende studieprodukter på engelsk i studiegrupper på højst fire deltagere: 

- En intersprogsanalyse af skriftligt og mundtligt selvindsamlet elevsprog. Omfang ca. 3 normalsider. 
- En undervisningsplan for etundervisningsforløb inkl. analyse af et undervisningsmateriale af relevans for 

forløbet. Omfang ca. 5 normalsider. 
- To oversigter over indhold til synopser, der kan anvendes til kompetencemålsprøven. Omfang ca. 4 

normalsider. 
 
Tidspunkter for gennemførelse og aflevering af studieprodukter fremgår af modulplanen. 
Produkterne godkendes på basis af objektive kriterier: De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold 
til tidsfrister og honorere krav om redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i engelsk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2 engelsk: Kommunikativ Kompetence og kulturforståelse (74588F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget engelsk 1.-6./4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 12 og 13 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Der arbejdes med følgende områder: 

- Interkulturel kompetence – teori og praksis 
- Sammenhæng mellem dannelse, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse 
- Analyse og evaluering af aktiviteter og materialer til undervisningsbrug 
- Læsefærdigheder og tekstforståelse; samt anvendelse af digitale læringsmidler 
- Viden om sprogtilegnelse og sproglig udvikling for forskellige alderstrin; 1.-6. klasse, samt 4.-10.klasse. 

Der arbejdes løbende med lærerens egen sproglige udvikling med udganspunkt i modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogtilegnelse og evaluering af læreprocesser, 
herunder sammenhæng mellem sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse samt evaluering af elevernes 
læreprocesser. Nationale bestemmelser og vejledninger om faget. 
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Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet: 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i 
elevers læringsforudsætninger og potentialer, herunder elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier 
og processer.  
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret og differentieret engelskundervisning 
med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige 
arbejde. 
 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

Beherske engelsk til undervisningsbrug og personlig 

brug, herunder deltagelse i den fagdidaktiske debat 

Det engelske sprogs anvendelse 

Inddrage elev-interne og - eksterne faktorer af 

betydning for sprogtilegnelsesprocessen 

Faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation, 

differentiering og forholdet mellem modersmåls, 

andetsprogs – og fremmedsprogstilegnelse 

Begrunde principper i egen og andres undervisning  Fagsyn, curriculum, herunder den historiske udvikling i 

fag- og læringssyn 

Udvikle egen undervisning innovativt i samklang med 

det omgivende samfunds  stadigt ændrede behov på 

basis af den relevante forskningsbaserede viden 

Teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse af 

læring og undervisning i engelsk som fremmedsprog. 

Planlægge og gennemføre undervisning med eksempler 

på forskelligartede kulturelle praksisser og kulturmøder 

Kultur og kulturmøder herunder samspillet mellem 

sprog, kultur og identitet 

Begrunde indhold omkring sprog, kultur og 

samfundsforhold af relevans for engelskundervisning 

Sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den 

engelsktalende verden samt forhold af relevans for 

globalisering 

Anvende relevante tekster, medier og it i 

engelskundervisningen 

Tekstkompetence, herunder it og medier 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer: bl.a. Dialogisk undervisningsform, 
udvikling af eget materiale, cooperative learning & task-based learning. 
Arbejdet med diverse cases og opgaver inddrager deltagerens refleksion over egen praksis.  
I arbejdet med modulets mål og indhold indtænkes den aldersspecialisering, som den enkelte deltager skal til 
kompetencemålsprøve i. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltagerne udarbejder følgende studieprodukter på engelsk i studiegrupper på højst fire deltagere: 
 

• Et skriftligt projekt på basis af en selvvalgt, lærergodkendt problemformulering  indenfor planlægning, 
gennemførelse, evaluering og/eller udvikling af (egen) praksis i arbejdet med kulturforståelse, tekster og sprog. 
Dokumentation af egen praksis, elevsprog, læremidler samt relevant teori inddrages.  Omfang 5-7 normalsider.  
Projektet fremlægges mundtligt og fastholdes digitalt. Feedback til medstuderende er en obligatorisk del af 
fremlæggelserne. 

• To oversigter over indhold til synopser, der kan anvendes til kompetencemålsprøven. Omfang ca. 4 normalsider. 
 
Tidspunkter for gennemførelse og aflevering af studieprodukter fremgår af modulplanen. 
Produkterne godkendes på basis af objektive kriterier: De skal honorere krav om indhold og form, afleveres i forhold 
til tidsfrister og honorere krav om redelighed. 
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Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin eller 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i engelsk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Fransk 

Komprimeret fagmodul 1: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som 2. fremmedsprog (74618E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fransk findes i nærværende studieordning afsnit 14 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er fransk og dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at deltageren tilegner sig sproglig viden og sproglige færdigheder for at kunne planlægge, 
gennemføre og evaluere sprogundervisning på fransk i faget i grundskoleregi fra 5.-10. klassetrin. 
Der arbejdes såvel teoretisk som praksisorienteret med områder som: 

- teorier om sprogsyn, sprog og sprogundervisning 
- læreprocesser og kommunikative processer af relevans for egen og elevers sprogtilegnelse og sproglig 

reception og produktion 
- sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone verden 

I modulet indgår arbejde med primært teoretiske og didaktiske tekster om sprogtilegnelse og sprogundervisning. De 
centrale indholdskategorier i disse tekster sættes i relation til franskundervisning i grundskolen, under hensyntagen til 
nationale bestemmelser og aktuelle fokusområder.  

Modulets videngrundlag 
Fremmedsprogspædagogisk relevante undervisningsteorier om sprog-, kultur- og læringssyn, herunder metoder og 
refleksioner i relation til elevers læring af fransk som 2. fremmedsprog i folkeskolen. 
Almen fagdidaktisk relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og 
relevans i relation til elevgruppen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og elevers 

sprog og sprogbrug 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- og 

kommunikationsprocesser 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og tværfagligt samarbejde med andre 

ressourcepersoner i fransk for elever på forskellige trin og med forskellige forudsætninger. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

beherske fransk til undervisningsbrug og personligt brug det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder 
sprogbrugsregler og sprogregistre 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

analysere egen og elevers sproglige produktion som 
intersprog i samarbejdet med  elever, forældre og 
fagfæller  

kommunikativ kompetence og intersprog  

give respons på intersprog Intersprogsudvikling 

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og fransk 
ordforråd på grundlag af analyser af processer i sproglig 
reception og produktion 

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse og 
tilegnelse gennem forskellige former for reception og 
produktion 

analysere  varierende former for elevdata i relation til 
den enkelte elevs udvikling i sprogtilegnelse 

analysemetoder med relevans for beskrivelse og 
vurdering af sproglige processer og strategier 

udvikle faktorer af betydning for 
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde 
bruge sproget  

undervisningstilganges betydning for motivation,  
æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser, 
tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder 
receptive og produktive  

planlægge og gennemføre lærings- og 
kommunikationsprocesser i forhold til elevers forskellige 
læringsforudsætninger 

modersmål-, andetsprogs-  og fremmedsprogstilegnelse 

anvende varierede undervisnings- og læringsformer 
gennem anvendelse af data fra evalueringer 

skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale retningslinjer, 
målsætning og evaluering og praktisk tilrettelæggelse af 
franskundervisning 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start af modulet introduceres deltageren til en portfolio som ’den røde tråd’ i deltagerens læreprocesser og 
dokumentation herfor, bl.a. i form af obligatoriske studieprodukter. 
Modulet indeholder forelæsninger om sprogsyn og relationer mellem sprogsyn, undervisning og læring samt 
holdundervisning i relation til to forløb i hhv. ’Funktionel grammatikundervisning’ og ’Fonetik’ med feedback på 
individuelle opgaver som afslutning på forløbene. 
I modulet inddrages fransklærerens egen praksiserfaring i relation til kompetencemålene gennem fx pædagogisk 
etnografisk arbejde med fokus på analyse og fortolkning af egen praksis, cases fra egen eller andres undervisning samt 
aktionslæring med henblik på udarbejdelse af og afprøvning af undervisningsforløb. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren fremlægger individuelt på fransk et refleksionsdokument på 2 normalsider. I dokumentet indgår en 
elevsprogsanalyse på dansk og en analyse på fransk af egen læreproces i relation til deltagerens sprogtilegnelse med 
henblik på at kunne undervise på fransk i faget fransk. I refleksionsdokumentet indgår empirisk arbejde: analyse af 
eget undervisningsforløb eller undervisningsforløb i anden sammenhæng. Der gives en uge til udarbejdelse af 
dokumentet. 
To studieprodukter i hhv. funktionel grammatik og fonetik indgår i deltagerens portfolio. 
Desuden skal ovennævnte fremlæggelse af refleksionsdokument være godkendt af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i fransk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Fransklærerens mundtlige og skriftlige sprogfærdighed (74618F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fransk findes i nærværende studieordning afsnit 14 
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Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er fransk og dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med modulet er, at deltageren arbejder med og fortsat udvikler egne mundtlige og skriftlige 
sprogfærdigheder med det mål at blive i stand til at planlægge og gennemføre undervisning på fransk i fransk som 
fremmedsprog i grundskolens 5.-10. klassetrin. 
Der arbejdes praksisorienteret med områder som: 

- Egen sprogtilegnelse 

- Egen reception og produktion såvel mundtligt som skriftligt 

- Egen mundtlige og skriftlige kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den 

frankofone verden 

I modulet indgår arbejde med primært deltagerens fokusering på egen sprogfærdighed såvel mundtligt som skriftligt 
gennem kommunikative aktiviteter og fokus på skriftsprog i forskellige genrer. 

Modulets videngrundlag 
Fremmedsprogspædagogisk relevante undervisningsteorier om sprog-, kultur- og læringssyn, herunder metoder og 
refleksioner i relation til egen fransksproglige kompetencer som fransklærer i grundskolen. 
Almen fagdidaktisk relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad og 
relevans i relation til elevgruppen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med afsæt i eget og 

elevers sprog og sprogbrug 

- deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning om lære- 

og kommunikationsprocesser. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

beherske fransk til undervisningsbrug og personligt brug det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder 
sprogbrugsregler og sprogregistre 

analysere egen og elevers sproglige produktion som 
intersprog i samarbejdet med elever, forældre og 
fagfæller 

kommunikativ kompetence og intersprog 

facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk og 
fransk ordforråd på grundlag af analyser af processer i 
sproglig reception og produktion 

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse gennem 
forskellige former for reception og produktion 

udvikle faktorer af betydning for 
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at turde 
bruge sproget 

undervisningstilganges betydning for motivation, 
æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser, 
tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder 
receptive og produktive 

Arbejdsformer i modulet 
Ved start af modulet introduceres deltageren til en portfolio som ’den røde tråd’ i deltagerens læreprocesser og 
dokumentation herfor, bl.a. i form af studieprodukter. 
I modulet indgår bl.a. fælles holdundervisning ved underviser samt individuelle mundtlige fremlæggelser ved 
deltagere samt feedback . De individuelle mundtlige fremlæggelser består af fremstilling af undervisningsforløb med 
fokus på bl.a. undervisningsdifferentiering og god klasseledelse i det mangesprogede og multikulturelle klasserum. 
Individuel skriftlighed i form af 2 studieemner. Omfang: 1 normalside 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Mundtlig prøve: præsentation af og samtale af 20 minutters varighed om et fiktivt eller afprøvet 14 dages 
undervisningsforløb på fransk med fokus på klasserumssprog. Undervisningsforløbet kan fx. bestå af en analyse af 
mundtlig elevaktivitet med fokus på dialog i en tekstdiskussion på 9. klassetrin. 
Skriftlig prøve: skriftlig fremstilling på fransk inden for et af de 2 studieemner om planlægning og gennemførelse af 
undervisningsforløb med fokus på deltagerens egne skriftlige færdigheder. Omfang: 2 normalsider. 
Ovenstående prøver skal være bedømt bestået. Der er tale om en samlet vurdering af deltagerens mundtlige og 
skriftlige kompetencer inden for modulets indholdsområder. 
De to studieemner indgår i deltagerens portfolio om planlægning og gennemførelse af undervisningsforløb i hhv. 
ordforrådstilegnelse og intersprogsanalyse og det tredje studieemne med fokus på deltagerens egen skriftlige 
færdighed inden for en selvvalgt skriftgenre. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fransk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i fransk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet 
 

Håndværk og design 

Komprimeret fagmodul 1: Håndværk og design (74668E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget håndværk og design findes i nærværende studieordning afsnit 18 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet vægtes opbygningen af en ny fælles faglighed for håndværk og design, hvor forskellige tilgange til læring 
afprøves. Deltagernes individuelle håndværksmæssige kompetencer udfordres, når der arbejdes under fælles 
overskrifter med idéudvikling og designprocesser frem til færdige produkter og forløb. Modulets indhold danner basis 
for inddragelse af nye teknikker, materialer og løsninger, som det er den enkelte deltagers ansvar at tilegne sig alt 
efter behov og interesse. 

Modulets videngrundlag 
Bygger på teori og forskning omkring  
- æstetiske læreprocesser og kreativitet 

- tavs viden og kropslig erfaringsdannelse  

- designteori og formsproglige virkemidler 

- forskning fra beslægtede fag i nordiske uddannelser 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 1 og 2. 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der er særligt fokus på mål vedr. håndværks- og udtryksmæssige færdigheder relateret til materialekendskab. Det 
håndværksmæssige arbejde vil altid relateres til designprocesser, materiel kultur og fagdidaktik. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål 1:Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varierede 
undervisningsforløb i faglige værksteder med relevante materialer og teknologier i forhold til fælles mål og elevernes 
forudsætninger. 
Kompetencemål 2: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, hvor 
designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, håndværksmæssigt arbejde. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende håndværksmæssige færdigheder og erfaringer 
i mesterlærestøttede processer med elever 

tavs viden og kropslig erfaringsdannelse  

anvende fagsprog knyttet til faget. om faglig terminologi 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle 
differentieret i forhold til mål og elevgruppe 

håndværksmæssige teknologier  

vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for 
elevers arbejde med formgivning og fremstilling af 
håndværksmæssige produkter i værkstedet 

Arbejdsgange og differentiering i håndværksmæssige 
teknikker og klasseledelse i værkstedet  

vurdere elevers kunnen og interesser som 
udgangspunkt for valg af håndværksmæssige 
teknologier og indhold 

elevers formsproglige udvikling  

udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i 
undervisningen 

materialers beskaffenhed og anvendelsesmuligheder, 
især træ, metal og tekstil  

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og 
sikkerhed i værkstedet 

planlægge og gennemføre undervisning, hvor oplevelse, 
analyse, udtryk, håndværk og kommunikation indgår 
varieret i undervisningen 

æstetiske læreprocesser  

planlægge og gennemføre forskellige former for 
ideudvikling som udgangspunkt for elevernes 
designprocesser i undervisning 

metoder til ideudvikling 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression i undervisning 

præsentation, dokumentation og evaluering af 
designprocesser  

analysere genstandes kommunikative betydninger 
relateret til tid og sted i undervisning 

materiel kultur i form af genstandes kommunikative 
betydning 

begrundet gennemføre  undervisning i håndværk og 
design 

Fagdidaktik og didaktisk forskning relateret til 
håndværk og design  

veksle mellem forskellige lærerroller og værkstedets 
særlige pædagogiske muligheder 

klasseledelse i værkstedsfag 

mestre håndværksmæssige teknologier, for at formidle 
differentieret i forhold til mål og elevgruppe 

håndværksmæssige teknologier  

planlægge og gennemføre undervisning, hvor der 
skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk og 
betydning, 

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve, 
funktion og komposition  
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

rammesætte varierede designprocesser med relevante 
materialer og teknologier, individuelt og i klassens 
fællesskab 

analytiske, eksperimenterende, problemløsende, 
innovative og fabulerende designprocesser  

Arbejdsformer i modulet 
Deltagerne er aktivt deltagende og arbejder håndværksmæssigt og eksperimenterende med forskellige former for 
materialer og kendte som nye teknikker og metoder. Arbejdsformerne vil veksle mellem oplæg, værkstedsarbejde, 
dialog, gruppearbejde og individuel fordybelse. Deltagerne får mulighed for at udarbejde en digital portfolio, hvor 
arbejdsprocesserne kan dokumenteres. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der indgår 1 obligatorisk studieprodukt, som skal godkendes af underviseren: 
Som oplæg til modulafslutningen udmeldes på holdet et konkret, fælles tema. 
Ud fra dette tema udarbejder og præsenterer deltageren et gennemført designprojekt, hvor den materielle kultur, 
eksperimenter og afprøvninger, samt produktfremstilling danner baggrund for refleksioner over metoder, udtryk og 
funktion.  
Produktets indhold og arbejdsformer reflekteres ligeledes didaktisk, med opstilling af læringsmål i forhold til faget i 
folkeskolen. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget Håndværk og design. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i sløjd eller håndarbejde i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design (74668F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget håndværk og design findes i nærværende studieordning afsnit 18 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
I dette modul skal deltagerne individuelt og i samarbejde med andre deltagere arbejde med anvendelse af forskellige 
former for designprocesser i håndværksmæssig produktfremstilling.  
Innovation og entreprenørskab i håndværk og design tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger i konkrete 
kontekster med fokus på den materielle kultur. Fagets muligheder i relation til den åbne skole indgår i modulet.  

Modulets videngrundlag 
Modulet bygger på teori og forskning omkring 
- innovation og designprocesser 
- designteori og formsproglige virkemidler 
- pædagogisk forskning om praktisk-æstetiske læreprocesser 
- tavs viden og kropslig erfaringsdannelse 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle kompetenceområder i modulet, dog med særlig tyngde i kompetenceområde 3 og 4. 
Kompetenceområde 1: Håndværk og teknologi 
Kompetenceområde 2: Design - proces og produkt 
Kompetenceområde 3: Innovation, entreprenørskab og materiel kultur 
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Kompetenceområde 4: Fagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem skabende, 
håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser. 
Kompetencemål 3: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med den 
materielle kultur som inspirationskilde og ramme for fortidige og nutidige kulturers teknologier og formudtryk i en 
innovativ produktudvikling. 
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og 
innovativ undervisning i håndværk og design. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende omverdenens praksisnære problemstillinger 
som udgangspunkt for brugerorienteret design  i 
undervisning 

aktuelle praksisnære problemstillinger 

anvende digitale læremidler til at understøtte lære- og 
designprocesser 

digitale læremidler  

anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante 
elevbetjente maskiner og værktøj 

maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og 
sikkerhed i værkstedet 

vejlede elever om ressourceudnyttelse og 
bæredygtighed i forskellige processer og materialer i 
undervisningen 

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse og miljø og 
bæredygtighed  

Arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende 
gennem praktiske håndværks- og designprocesser med 
udgangspunkt i materiel kultur 

Håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer 
og tidsperioder 

evaluere designprocesser med mål om stigende 
progression i undervisning 

præsentation, dokumentation og evaluering af 
designprocesser 

deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme 
faget i fremtiden. 

aktuelle fokusområder i national og international forskning 
indenfor fagområdet 

analysere design som udtryk for smag, behov og 
tidsånd med eleverne 

design i et æstetisk, funktionelt og kommunikativt 
perspektiv. 

arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende 
gennem praktiske håndværks- og designprocesser med 
udgangspunkt i materiel kultur 

håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige kulturer og 
tidsperioder 

Praktisk og teoretisk formidle undervisning i 
bæredygtigt design  

bæredygtigt design i henseende til miljø, klima, økonomi 
og etik 

Arbejde praktisk med innovative og entreprenante 
processer 

Innovation og entreprenørskab 

Tilrettelægge og fascilitere meningsfulde metoder til 
idéafprøvning og konceptudvikling 

Metoder til ideafprøvning og konceptudvikling 

 Samarbejde med værksteder, museer, virksomheder 
og institutioner i forhold til udvikling af materiel kultur 

Fagets muligheder i relation til den åbne skole 
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Udvikle undervisning, der giver en innovativ og 
entreprenant tilgang til problemløsning 

Innovation og entreprenørskab 

gennemføre differentieret og inkluderende 
undervisning med valg af varierede materialer, 
teknikker og processer 

inklusion og undervisningsdifferentiering i værkstedsfag 

anvende relevante metoder til evaluering af elevens 
læring, processer og produkter 

varierede evalueringsmetode 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Der indgår 1 obligatorisk studieprodukt, som skal godkendes af underviseren: 
Deltagerne udvikler et differentieret undervisningsforløb med udgangspunkt i en konkret problemstilling, hvor dele af 
forløbet afprøves i praksis. Designprocesser og håndværksmæssig udførelse skal være indeholdt i processen, hvor 
innovation og intreprenørskab vægtes.  
Forløbet fremlægges på holdet understøttet fx. af afprøvninger, billeder og undervisningsmateriale, samt vedlægges 
et skriftlig produkt på 3 sider, hvor praksis reflekteres i forhold til teori, faglige mål og rammebeskrivelser. 
Undervisningsforløbet kan udarbejdes i grupper på max. 3 deltagere. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget håndværk og design 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i sløjd eller håndarbejde i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Historie 

Komprimeret fagmodul 1: Historiebrug, historieundervisning og verdens historie (74648E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget historie findes i nærværende studieordning afsnit 17 

Modultype, -omfang og –sprog  
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk, dog forekommer tekster på norsk og svensk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvorfor har vi historie i skolen? Hvad bruger vi historie til – som 
samfund og som individer? Hvad skal eleverne lære i historie? Hvordan sætter man mål, vælger indhold og evaluerer 
elevernes læring? Hvordan kan man inddrage og kvalificere elevernes historiebevidsthed og historiebrug i 
undervisningen?  
Med afsæt i emner eller temaer fra dansk og verdens historie, som er relevante i forhold til folkeskolens læreplan, 
arbejder deltagerne med, hvordan historie kan fortolkes forskelligt ud fra lokale, nationale og globale perspektiver. 
Modulet sigter på at deltageren skal kunne anvende undervisnings- og formidlingsformer, der udvikler 
historieforståelse hos elever med forskellige forudsætninger. 
Målet med modulet er, at deltagerne videreudvikler deres kompetencer i at planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle undervisning i forhold til elevers differentierede læringsforudsætninger. 

Modulets videngrundlag 
- Læreplaner og styredokumenter relateret til undervisningsfaget historie 
- Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner og temaer. 
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- Teorier om og empiriske undersøgelser af historiebrug og historiekultur, herunder forskellige perioders 
historiebrug og historiekultur. 

- Fagdidaktiske teorier om læreprocesser i historie herunder børns og unges forståelser af tid og rum. 
- Forskningsbaseret viden om arbejds- og evalueringsformer, der er særligt anvendelige i en 

historieundervisning med elever med differentierede læringsforudsætninger. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 2: Historiekultur, historiebrug og historiebevidsthed 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 

elevernes varierede læringsforudsætninger 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med afsæt i histories samfundsmæssige og 

identitetsskabende betydning 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt formidler 

historiske emner, temaer og begivenheder  og  tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, livsverden og 

samtid. 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

begrunde historieundervisning med referenence til 
historiedidaktiske og historiefaglige begreber og 
positioner, 

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
historieundervisning med afsæt i gældende 
styredokumenter, 

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen, 

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes 
historiebevidsthed og historiebrug, 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers 
historiebevidsthed og historiebrug, 

planlægge og gennemføre handlingsrettede analyser og 
evalueringer af elevers differentierede 
læringsforudsætninger og læreprocesser i historie, 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers læring i 
historie, 

anvende forskellige former for læremidler i 
historieundervisningen, 

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede 
læremidler, herunder billed- og filmanalyse, 

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer begrundet 
i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og 
elevernes forskellige læringsforudsætninger og 

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i 
historiefaget og 

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem 
udformning af differentierede undervisningsopgaver. 

faglig læsning og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget. 

 

inddrage eksempler og perspektiver på historiekulturer, 
erindringspolitik og historiebrug fra fortid og nutid i 
historieundervisningen, 

historiekultur og historiebrug i forskellige former for 
erindringsfællesskaber, 

anvende varierede former for historieformidling i 
historieundervisningen, 

forskellige former for mediering af historie i et 
historiebrugsperspektiv, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers 
historiebevidsthed og 

teorier om historiebevidsthed og 

inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige 
identitetsbærende erindringsfællesskaber i 
historieundervisningen. 

samspil mellem historie, identitet og kulturer. 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

begrunde historieundervisning med referenence til 
historiedidaktiske og historiefaglige begreber og 
positioner, 

historiedidaktik og historie som livsverden og som fag, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
historieundervisning med afsæt i gældende 
styredokumenter, 

historiefagets udvikling og aktuelle status i folkeskolen, 

udvikle historieundervisning i samspil med elevernes 
historiebevidsthed og historiebrug, 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers 
historiebevidsthed og historiebrug, 

planlægge og gennemføre handlingsrettede analyser og 
evalueringer af elevers differentierede 
læringsforudsætninger og læreprocesser i historie, 

teorier om og empiriske undersøgelser af elevers læring i 
historie, 

anvende forskellige former for læremidler i 
historieundervisningen, 

varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede 
læremidler, herunder billed- og filmanalyse, 

anvende forskellige didaktiske arbejdsformer begrundet 
i et samspil mellem historiefaglige indholdsområder og 
elevernes forskellige læringsforudsætninger og 

didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i 
historiefaget og 

understøtte elevers læring og læsning i historie gennem 
udformning af differentierede undervisningsopgaver. 

faglig læsning og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget. 

 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra dansk historie med henblik på 
historieundervisning begrundet i nationale og lokale 
styredokumenter, 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner 
fra dansk historie med relevans for historieundervisning i 
folkeskolen, 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra europæisk og verdenshistorie med henblik 
på historieundervisning begrundet i nationale og lokale 
styredokumenter, 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og emner 
fra europæisk og verdenshistorie med relevans for 
historieundervisning i folkeskole, 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen planlægges for lærere med undervisningserfaring i historie. Derfor vil undervisningen veksle mellem 
underviseroplæg baseret på nyere historiedidaktisk og faghistorisk forskning, og inddragelse af deltagernes 
undervisningserfaringer med henblik på kvalificering og udvikling. Der arbejdes i modulet med undervisningsmetoder, 
der kan anvendes i praksis – fx museumsbesøg, historiske fortællinger, internetbaserede læremidler og Åben Skole. 
Deltagerne forventes at indgå i studiegrupper.  
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltagerne udarbejder tre produkter:  

- En mundtlig fremlæggelse af en selvvalgt analyse af historieformidling med afsæt i Danmarks historie i et 
historiebrugsperspektiv.  

- En mundtlig fremlæggelse af en empirisk undersøgelse af elevers læring i historie.  
- En undervisningsplan for et forløb på 4-6 uger, der tager udgangspunkt i Verdens historie. Der skal arbejdes 

med færdigheds- og vidensmål fra alle tre kompetenceområder i forløbet. Planen udarbejdes i grupper på 2-4 
deltagere og begrundes i en kort historiedidaktisk rapport. Omfang: 1 deltager: 5 normalsider, 2 deltagere: 8 
normalsider og 3-4 deltagere: 10 normalsider. Forløbsplanen vedlægges som bilag. 

Produkterne skal opfylde følgende objektive kriterier: 

- Produkterne honorerer krav til indhold og form 

- Produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 

- Produkterne honorerer krav til redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i historie i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Historiefortolkning, historieformidling og verdens historie (74648F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget historie findes i nærværende studieordning afsnit 17 

Modultype, -omfang og –sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ects-point. Modulsproget er dansk, dog forekommer tekster på norsk og svensk.  

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med følgende spørgsmål: Hvordan skabes historisk viden, og hvordan formidles historisk viden i 
forskellige formidlingsformer? Hvordan kan man udvikle elevernes kompetencer til at analysere og skabe historiske 
fortolkninger og fortællinger? Hvordan laves en læremiddelanalyse? Hvordan didaktiseres ikke-didaktiserede 
læremidler? 
Deltagerne arbejder med at gøre deres egne erfaringer med at skabe historisk viden gennem en undersøgelse af en 
historiefaglig problemstilling, hvor de gør brug af begreber og metoder fra videnskabsfaget historie. Deltagerne 
udvikler eget undervisningsmateriale/-metoder på baggrund af viden om innovativ og problemløsende undervisning 
og med anvendelse af IT. 
Målet med modulet er at fortsætte arbejdet fra modul 1 med at styrke deltagernes undersøgelses- og 
udviklingskompetence i undervisningsfaget historie.  

Modulets videngrundlag 
- Forskningsbaseret viden om de valgte historiefaglige emner og temaer 
- Historiografi, videnskabsteori og kildekritisk metode i videnskabsfaget historie 
- Fagdidaktisk viden om narrativitet og den historiske fortælling 

- Pædagogisk teori om innovativ og om problemorienteret undervisning 

- Forskningsbaseret viden om læremiddelanalyse 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Undervisning og læring i historie 
Kompetenceområde 3: Historisk overblik og sammenhængsforståelse 
Kompetenceområde 4: Kildearbejde, fortolkning og formidling 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan  

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sigter på at imødekomme 
elevernes varierede læringsforudsætninger. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der fagligt og tværfagligt 
formidler historiske emner, temaer og begivenheder og tilgodeser heterogene elevgruppers forudsætninger, 
livsverden og samtid. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle historieundervisning, der sætter eleverne i stand til 
at indkredse problemstillinger, analysere kilder og formidle begrundede bud på historiske fortolkninger og 
fortællinger 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra dansk historie med henblik på 
historieundervisning begrundet i nationale og lokale 
styredokumenter, 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og 
emner fra dansk historie med relevans for 
historieundervisning i folkeskolen, 

udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt 
indhold fra europæisk og verdenshistorie med henblik 
på historieundervisning begrundet i nationale og lokale 
styredokumenter, 

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og 
emner fra europæisk og verdenshistorie med relevans 
for historieundervisning i folkeskole, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med perspektivskifte i synet på 
begivenheder, sammenhænge og udviklingsforløb, 

lokale, regionale, nationale, globale sammenhænge og 
perspektiver på historie, 

vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige 
perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen, 

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og 
samspil mellem aktører og strukturer, 

vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske, 
økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske 
perspektiver, 

historievidenskabelige perspektiver, 

inddrage sociale kategoriers betydning i historiske 
begivenheder og forløb og 

sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet 
og religiøsitet og 

inddrage historiske eksempler på menneskers 
kreativitet i mødet med forskellige former for 
samfundsudfordringer med henblik på at udvikle 
elevernes egen handlekompetence og historiske fantasi. 

innovation i et historisk perspektiv. 

analysere historiske fremstillinger med henblik på at 
udpege forskellige fortolkningsrammer og 
forklaringstyper, 

videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af 
historisk viden, 

anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i 
historieundervisning, 

historievidenskabelige metoder, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

inddrage it og digitale medier i historieundervisning til 
styrkelse af historisk erkendelse og formidling, 

it og digitale medier i erkendelse og formidling, 

udvikle egne og elevernes forudsætninger for at 
analysere historiske scenarier, fortællinger og 
fremstillinger i forskellige udtryksformer og 

narrativitet i konstruktion og formidling af historie og 

udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe 
historiske fortolkninger og fortællinger. 

forskellige historiske fremstillingsformer. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen planlægges for lærere med undervisningserfaring i historie. Derfor vil undervisningen veksle mellem 
underviseroplæg baseret på nyere historiedidaktisk og faghistorisk forskning, og inddragelse af deltagernes 
undervisningserfaringer med henblik på kvalificering og udvikling. Der arbejdes i modulet med undervisningsmetoder, 
der kan anvendes i praksis – fx museumsbesøg, historiske fortællinger, internetbaserede læremidler og Åben Skole. 
Deltagerne forventes at indgå i studiegrupper.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Modulet godkendes på baggrund af godkendelse af projektarbejde med følgende elementer: 

- Skriftlig projektrapport udarbejdet i grupper med afsæt i selvvalgt historiefaglig problemformulering (1 
deltagere: 5 normalsider; 2 deltagere: 8 normalsider; 3-4 deltagere: 10 normalsider) 

- Mundtlig gruppefremlæggelse af undersøgelse af selvvalgt fagdidaktisk problemstilling med afsæt i 
projektrapporten. 

- Gruppevis gennemførelse af undervisningsaktivitet i praksis med afsæt i projektarbejdets problemstillinger og 
resultater, om muligt i praksis, alternativt som undervisning af medstuderende. 

Produkterne skal opfylde følgende objektive kriterier: 

- Produkterne honorerer krav til indhold og form 
- Produkterne er afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 
- Produkterne honorerer krav til redelighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget historie. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i historie i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Idræt 

Komprimeret fagmodul 1: Idrætsfagets basis (xxxxx) 
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget idræt 1.-6. og 4.-10. klasstrin findes i nærværende studieordning 
afsnit 19 og 20. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kort beskrivelse af modulet 
Et modul, hvor deltageren arbejder med fagets indhold og arbejdsformer med fokus på grundlæggende viden, 
færdigheder og kropslige kompetencer. Indholdet vil bl.a. være leg, løb, spring, og kast, redskabsgymnastikkens basis, 
boldbasis og basis indenfor dans og udtryk. Emnerne vil bl.a. omhandle idrættens fællesskab og relationer, idrættens 
historie og mangfoldighed, grundlæggende anatomi og fysiologi, kropserfaring og læring samt fagdidaktisk refleksion 
med udgangspunkt i nye Fælles Mål for faget. 

Modulets vidensgrundlag 
Modulet bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning vedrørende børn og 
unges kropserfaring og læring, på teorier om idrættens kvaliteter og mangfoldighed og om idrætsfagets historie og 
grundlæggende idrætsdidaktik. Derudover udgør forskning vedrørende idrætsfaget i folkeskolen et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet: 
Kompetenceområde 1: Elevers kropslige muligheder og alsidighed 
Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt 
Kompetenceområde 3: Idrætsfaget i indskoling, på mellemtrinnet og i udskolingen 

Kompetencemål, som indgår i modulet:  
Deltageren kan 
- udføre, beskrive og analysere bevægelser indenfor et alsidigt bevægelsesrepertoire med henblik på at udvikle 

elevers alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer i idræt gennem leg, sport, æstetiske 

bevægelsesaktiviteter samt aktiviteter i og på vand og i naturen 

- anvende, vurdere og analysere viden om elevers psykiske, fysiske, sociale og kognitive udvikling med henblik på 

udvikling af elevers handlekompetence i tværvidenskabelige sammenhænge mellem sundhed, livskvalitet, fysisk 

aktivitet og kroppens varierede kommunikationsmuligheder 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle alsidig, inkluderende og differentieret idrætsundervisning 

i folkeskolen med henblik på udvikling af elevers personlige, sociale, kropslige og idrætslige færdigheder og 

kompetencer 

 

Vidensmål: Deltageren har viden om Færdighedsmål: Deltageren kan 

alsidige idrætsdiscipliner og bevægelsesaktiviteter anvende det alsidige, brede idrætsbegreb 

undervisning forbundet med det kropslige, det fysiske 
og det kognitive 

Udvikle idrætsundervisning 

kropslige udtryk og erkendelse gennem kroppen på 
baggrund af mestringen, kampen, legen, dansen og 
fordybelsen 

beherske alsidige bevægelsesmønstre og kropsudtryk 

 gennemføre undervisning i forskellige fysiske omgivelser 

fagbegreber af relevans for undervisning i idræt analysere elevers læring med begreber fra fagets praksis 
og teori 

  

varierede evalueringsformer, formativ og summativ 
evaluering 

anvende varierede evalueringsmetoder til afdækning af 
mål og hensigter  

officielle anbefalinger om fysisk aktivitet og sundhed  anvende idrætslige aktiviteter samt træningsplaner og 
træningsformer 

handlemuligheder i forhold til livslang fysisk aktivitet, 
udvikling og læring  

 
 

  

elevforudsætninger i indskoling, på mellemtrin og i 
udskoling 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
undervisning i idræt, der tager hensyn til den 
enkelte elevs læring og medbestemmelse i 
fællesskabet 
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Vidensmål: Deltageren har viden om Færdighedsmål: Deltageren kan 

progression og kontinuitet i idrætsundervisningen i hele 
skoleforløbet 

Planlægge, gennemføre og evaluere idrætsundervisning, 
der fordrer progression 

skolefagets begrundelse, form og indhold i et historisk, 
kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv 

 

resultater af nationalt og internationalt forsknings- og 
udviklingsarbejde 

Udvikle idrætsundervisnnig på grundlag af anerkendt 
forsknings- og udviklingsarbejde 

Modulets relation til praksis 
Der kan inddrages erfaringer og materialer fra professionens praksis, eksempelvis i form af årsplaner, eksemplariske 
forløb, undersøgelser af egen og andres praksis. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer følgende studieprodukter: 
- Et studieprodukt indenfor fagdidaktik. I form af fx et begrundet undervisningsforløb, workshop, praksisanalyse. 

Det skriftlige arbejde har et omfang af 3-5 normalsider. 

- Et studieprodukt indenfor grundlæggende færdigheder og kropslige kompetencer. I form af fx præsentations 

video, performance, test. I dette produkt inddrages it og teknologi dels som analyseredskab og dels til at 

fastholde deltagerens kropslige praksis. 

- Et studieprodukt indenfor grundlæggende anatomi og fysiologi fx i form af bevægelsesanalyse, videoproduktion, 

installation, læremiddel, skriftlig opgave (omfang 3-5). 

Alle studieprodukter afleveres i grupper på 2-4 deltagere. 
 
Studieprodukterne bedømmes af underviseren med bestået eller ikke bestået. Bedømmelsen sker på baggrund af de 
mål og faglige krav, som knytter sig til de enkelte studieprodukter. Der er tale om en samlet bedømmelse af 
studieprodukterne. 
Deltageren har opfyldt krav om aktiv deltagelse, som er aftalt med de deltagere på det enkelte modul, og som er 
indskrevet i modulplanen. 
Deltageren har deltaget i et obligatorisk natur/udelivsforløb. 

Modulet godkendes til følgende fag 
Undervisningsfaget idræt 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i idræt i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Kristendomskundskab/religion 

Komprimeret fagmodul 1: Kristendomskundskab/religion 1 (74668E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i nærværende studieordning 
afsnit 21. 

Modultype, -omfang og – sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog.  

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at deltageren tilegner sig kompetencer til at undervise i kristendomskundskab i en 
folkeskole præget af kulturel og religiøs mangfoldighed. I modulet vil der derfor både blive arbejdet med 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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religionsfagligt indhold samt med religionsdidaktik og faget i folkeskolen, herunder med inklusions- og 
eksklusionsspørgsmål i fagspecifik kontekst.  
Foruden arbejde med islam og få andre udvalgte religioner/religiøse strømninger (fx jødedom, hinduisme/buddhisme 
eller New Age) vil der blive arbejdet med religionsfaglige kategorier og begreber. De valgte religioner vil blive belyst i 
forhold til både fortid og nutid, samt i et globalt og et lokalt perspektiv med inddragelse af et udefra- og et indefra-syn 
på religion. 
Der vil introduceres til forskellige fagdidaktiske tilgange og fagsyn. 

Modulets videngrundlag 
- Aktuel forskningsbaseret baggrundslitteratur til de behandlede religioner 
- Udvalgte primærkilder 
- Religionsfaglige metoder, herunder kvalitative metoder og arbejdet med primærkilder 
- Udvalgte religionsdidaktiske tilgange såsom for eksempel komparativ, antropologisk og narrativ tilgang 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling 
af religionsundervisning. 
Kompetenceområde 3: Undervisning i emnet islam og andre religioner omhandler islam og andre religioner i nutid og 
fortid, lokalt og globalt, religiøs innovation og som undervisningsemne. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i emnet islam og andre religioner 
samt religiøs innovation. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

redegøre for centrale træk ved islams oprindelse, 
hovedbegivenheder og forskellige udgaver, 

islam som verdensreligion, 

formulere opfattelser af islam i Danmark og dens 
betydning som religion i Danmark, 

islam som nutidig religion i Danmark, 

analysere eksempler på grundbegreber samt brug og 
betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og 
visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur 
og musik i islam, 

centrale myter, forestillinger, ritualer, tekster samt 
visuel kultur i islam, 

analysere brug og betydning af myter, forestillinger, 
ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder, 
påklædning, arkitektur og musik, fra andre religioner 
samt deres placering og betydning i verden i dag, 

andre religioner, herunder religioner i Danmark, 

beskrive eksempler på religiøs innovative strømninger i 
verden og i Danmark, deres oprindelse og nutidige 
omfang og betydning, 

religiøse og spirituelle forandringer, 

vurdere religion og livsanskuelsers forskellige 
betydninger afhængig af kulturel og historisk kontekst, 

religion og livsanskuelser som dynamiske kulturelle 
udtryk, 

beskrive, hvordan mennesker med forskellige religioner 
forholder sig til udfordringer i nutiden, og 

religioner i mødet med andre religioner og 
tilværelsesopfattelser og 

formulere menneskers brug af virtuelle rum til 
kommunikation og mission med udgangspunkt i en 
religiøs verdens- og tilværelsesopfattelse. 

religioner og religiøse strømninger i det virtuelle rum. 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med 
religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb, 

fælles mål, religionsdidaktik og tværfaglig undervisning, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it, 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udvikler elevens kompetencer i forhold til fagsprog og 
faglig læsning. 

elever og elevgruppers fagsprog og læsning af fagtekster 
og tosprogede elevers begrebsudvikling på 
andetsproget, 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation, 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan 
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad religion 
kan være, 

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og 
livsanskuelsesundervisning i folkeskolen, 

skolefaget kristendomskundskabs 
bestemmelsesgrundlag og dets indhold i historisk og 
aktuelt perspektiv, 

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og udviklingstendenser i faget såvel fagligt som pædagogisk 
og 

  

 

Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, deltageroplæg, vejledning og evaluering. 
Endvidere arbejdes der i modulet med undervisningsmetoder, der kan anvendes i praksis. 
I løbet af modulet arbejder deltageren med underviserinitieret aktiviteter med særlig henblik på analyse af 
deltagernes praksis, brug af læremidler og elevers tilgang til fagene. I modulet indgår et praksisforløb, hvor deltageren 
opstiller og begrunder læringsmål for et undervisningsforløb med fokus på elevernes udvikling af sproglig 
kompetence. 
I den individuelle forberedelse forventes deltageren blandt andet at læse baggrundslitteratur vedrørende modulets 
indhold, at læse tekster og på anden måde at forberede sig til undervisningen samt på eget initiativ at opsøge viden, 
som deltageren vurderer, vil være nødvendig for at kunne leve op til modulets kompetencemål. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal udarbejde mindst to af nedenstående studieprodukter: 
- En mundtlig fremlæggelse, som indeholder en præsentation af et undervisningsforløb med fokus på sprog og fag 
- En fagdidaktisk refleksionstekst og en undervisningsplan for en selvvalgt klasse (max 5 normalsider) 
- En læremiddelanalyse der tager afsæt i, at læremidlet er afprøvet i deltagerens egen praksis (max 5 normalsider) 

Specifikke krav til studieprodukternes form og indhold fremgår af bilag til Modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 3 deltagere. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen 
Produkterne skal godkendes af underviseren og skal 

- honorere krav til indhold og form 
- være afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 
- honorere krav til redelighed 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificere til kompetencemål i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i kristendomskundskab i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Kristendomskundskab/religion 2 (74668F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i nærværende studieordning 
afsnit 21. 
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Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Formålet med dette modul er, at deltageren tilegner sig kompetencer til at undervise i kristendomskundskab i en 
folkeskole præget af kulturel og religiøs mangfoldighed. I modulet vil der derfor både blive arbejdet med 
religionsfagligt indhold samt med religionsdidaktik og faget i folkeskolen, herunder med inklusions- og 
eksklusionsspørgsmål i fagspecifik kontekst. 
I modulet vil der blive arbejdet med tre hovedområder: 
- Kristendom herunder kristendommens oprindelse, udvalgte perioder i kristendommens historie samt 

kristendommens nutidige situation og betydning for både individ og samfund i Danmark og globalt. 
- Filosofi, etik og ikke religiøse livsanskuelser herunder forskellige filosofiske og etiske positioner. 
- Religionsdidaktik herunder fagsyn, faget i skolen og forskellige fagdidaktiske tilgange. 

Modulets videngrundlag 
- Aktuel forskningsbaseret baggrundslitteratur til kristendom, filosofi og ikke-religiøse livsanskuelser 

- Udvalgte primærkilder 

- Religionsfaglige metoder og begreber 

- Udvalgte religionsdidaktiske tilgange såsom for eksempel historisk kritisk, narrativ, livsfilosofisk og fagfilosofisk 

tilgang 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling 
af religionsundervisning. 
Kompetenceområde 2: Undervisning i emnet kristendom omhandler kristendom i nutid og fortid, lokalt og globalt og 
som undervisningsemne. 
Kompetenceområde 4: Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser omhandler filosofi, 
etik og ikke-religiøse livsanskuelser i nutid og fortid, lokalt og globalt og som undervisningsemne. 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning. 
Deltageren kan begrundet gennemføre undervisning i filosofi, etik og ikke-religiøse livsanskuelser. 
Deltageren kan begrundet planlægge, gennemføre undervisning i emnet kristendom. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

redegøre for eksempler på centrale begivenheder og 
personer for kristendom i Danmark, historisk og nutidigt, 

kristendom i Danmark, historisk og nutidigt, 

formulere opfattelser af kristendom og dens betydning 
som religion i Danmark, 

kristendom som nutidig religion i Danmark, 

beskrive centrale træk ved kristendommens oprindelse, 
og dens tekster, hovedbegivenheder og forskellige 
udgaver af religionen, herunder ortodoks, katolsk og 
protestantisk kristendom samt udvalgte sekter og 
frikirker, 

kristendom som verdensreligion i historie og nutid, 

analysere forståelser af kristne grundbegreber samt brug 
og betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og 
visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur, 
salmer og musik, 

kristne myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel 
kultur, 

give eksempler på hvordan bibelske fortællinger kan 
bruges til tydning af grundlæggende 
tilværelsesspørgsmål, 

Bibelen og livstydning, 

give eksempler på brugen af bibelske fortællinger 
kulturelt i sprog, kunst og samfund, 

Bibelen og kultur, 
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beskrive eksempler på kristnes forskellige udfordringer i 
nutiden og 

kristendom i mødet med andre religioner og 
verdensopfattelser og 

formulere eksempler på kristnes brug af det virtuelle rum 
til kommunikation og mission. 

kristendommen i det virtuelle rum. 

 

give eksempler på, hvad filosofi beskæftiger sig med, filosofiens historie, forskellige traditioner og nutidige 
filosofiske diskussioner, 

give eksempler på drøftelser af etiske problemer og 
dilemmaer, 

forskellige etiske positioner, 

redegøre for opfattelser af livsfilosofi, livsfilosofi og dansk filosofisk tradition, 

begrunde redegøre for forskellige opfattelser af filosofi 
med/for børn og tilrettelægge forløb, hvor eleverne 
filosoferer i undervisningen, 

filosofi for børn, 

redegøre for forskellige livsopfattelser funderet i en ikke-
religiøs tænkning og 

livsopfattelser uden religion og 

formulere spørgsmål vedrørende tro og tvivl samt 
værdigrundlag og moralsk praksis. 

filosofiske og etiske spørgsmål i kristendom, andre 
religioner og livsopfattelser. 

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
tager udgangspunkt i elevernes forskellige 
forudsætninger med hensyn til religion og livsanskuelse, 

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde med 
religiøse og filosofiske spørgsmål, 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
faget og i tværfaglige forløb, 

fælles mål, religionsdidaktik og tværfaglig undervisning, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
udfordrer eleverne til handlekraft, foretagsomhed og 
fantasi, 

entreprenørskab, kreativitet og innovation, 

anvende en variation af undervisningsmetoder, 
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og it, 

undervisningsmetoder, læremidler, praktisk-musiske 
erkendemåder og digitale medier, 

beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er 
relevante for tilrettelæggelse af en konkret 
undervisningssituation, 

faglige teorier og metoder, hvormed religion kan beskrives 
og analyseres, og teorier om, hvad religion kan være, 

analysere aktuelle bestemmelser af religions- og 
livsanskuelsesundervisning i folkeskolen, 

skolefaget kristendomskundskabs bestemmelsesgrundlag 
og dets indhold i historisk og aktuelt perspektiv, 

udvikle faget i konkrete handlingsforslag og udviklingstendenser i faget såvel fagligt som pædagogisk 
og 

 

 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen kan blandt andet bestå af holdundervisning, ekskursioner, vejledning, samt fremlæggelser ved 
deltagerne. 
I løbet af modulet arbejder deltageren med underviserinitieret aktiviteter med særlig henblik på analyser af 
deltagernes praksis, brug af læremidler og elevers tilgang til fagene.  
I den individuelle forberedelse forventes deltageren blandt andet at læse baggrundslitteratur vedrørende modulets 
indhold, at læse tekster og på anden måde at forberede sig til undervisningen samt på eget initiativ at opsøge viden, 
som deltageren vurderer, vil være nødvendig for at kunne leve op til modulets kompetencemål. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren udarbejder to obligatoriske produkter: 

- Deltageren fremstiller et læremiddel, som afprøves i praksis. Læremidlet præsenteres og deles på holdet.  
Det vælges ét af følgende produkter: 

- Deltageren udarbejder en didaktisk begrundet undervisningsplan med elevprodukter, der implicerer f.eks. 
feltarbejde, praktisk-musiske arbejdsformer, IT, fortælleværksted eller innovationsdidaktik. 
Undervisningsplanen præsenteres og deles på holdet. 
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- En gruppe af deltagere (2-3 personer) vælger en lærerfaglig problemstilling som danner fokus for gensidig 
iagttagelse og supervision af kristendomskundskabsundervisning i selvvalgte klasser. Den lærerfaglige 
problemstilling skal være godkendt af underviser. Refleksion over problemstilling og observationer 
præsenteres på holdet.  

Specifikke krav til studieprodukternes form og indhold fremgår af bilag til Modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max. 3 deltagere. 
Tidspunkter for aflevering og redegørelse for respons på produkterne fremgår af modulplanen. 
Produkterne skal godkendes af underviseren og skal 

- honorere krav til indhold og form 
- være afleveret jf. tidsfrister i modulplanen 
- honorere krav til redelighed 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificere til kompetencemål i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i kristendomskundskab i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Samfundsfag 

Komprimeret fagmodul 1: Undervisning i politik, magt og demokrati i et sociologisk perspektiv – i Danmark 
og i verden (74717E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget samfundsfag findes i nærværende studieordning afsnit 27. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul, 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver deltageren kompetence i at undervise i politik, magt og demokrati; lokalt, nationalt, regionalt og 
globalt. Det sociologiske felt indgår som en del af det teoretiske og praktiske arbejde med relevante problemstillinger. 
Formålet er, at deltageren kan forestå en undervisning, der fremmer elevernes demokratiske og politiske dannelse. 
Der arbejdes med, hvordan man kan forestå en undervisning, der understøtter elevernes udvikling af en sociologisk og 
kulturel samfundsmæssig forståelse, der sætter dem i stand til at se sig selv som en del af samfundet. Et samfund, som 
de påvirker og påvirkes af.  
Der lægges vægt på sociologiske teorier om forholdet mellem individ og fællesskab.  
Med udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige discipliner og fagdidaktisk teori og praksis arbejdes der med, hvordan 
man begrundet planlægger, gennemfører, udvikler og evaluerer undervisning i og med demokrati i samfundsfag i 
folkeskolens 8.-10. klasse. 
Der arbejdes med, hvordan man samfundsvidenskabeligt kan analysere relevante problemstillinger inden for området 
politik, magt, demokrati og sociale og kulturelle forhold.  
- Demokratiske grundspørgsmål – hvad er demokrati? belyst samfundsfilosofisk, sociologisk og politologisk 
- Analyser af det danske politiske system og dets funktion i forhold til forskellige idealer om demokratiet 
- Analyser af sociale og kulturelle forhold der har betydning for deltagelse i demokrati 
- Analyser og diskussion af demokratiet på europæisk plan 
- Globale problemstillinger i forhold til demokratiet. 

Samtidig arbejdes der med hvordan eleverne i skolen kan forholde sig til og selv analysere samfundsmæssige 
problemstillinger inden for det politologiske og sociologiske område.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets vidensgrundlag  
Modulet bygger på empirisk forskning inden for elevers samfundsfaglige kompetencer. Forskning og undersøgelser 
omkring samfundsfagsundervisning samt politisk og demokratisk dannelse i dansk og international kontekst.  

- Fagdidaktisk og pædagogisk teori om undervisningsplanlægning og læring.  
- Politologisk forskning og teori, herunder fx valgundersøgelser. 
- Politisk filosofi, fx demokratiteori. 
- Sociologisk teoriudvikling, fx klassiske, nutidige sociologiske teoretikere.  
- Globaliseringsteori, både sociologiske og mere politologiske retninger.  
- Samfundsfilosofi, med vægt på forholdet mellem individ og fællesskab. 
- Sociologi, fx teorier om mediernes rolle i demokrati eller undersøgelser af vælgeradfærd.  
- Samfundsvidenskabelig videnskabsteori. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Politik, demokrati og deltagelse 
Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering 
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode og samfundsfagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

inddrage elevers demokratiske handle- og 
deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning 

demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske 
processer 

motivere elever til deltagelse i det danske folkestyre 
gennem samfundsfagsundervisning 

politiske systemer, magtformer, ideologier, interesser, 
ressourcer og indflydelse 

analysere den aktuelle parlamentariske situation med 
anvendelse af relevante teorier og empiriske 
undersøgelser, 

den aktuelle parlamentariske situation, politiske 
partiers adfærd og vælgeradfærd, 

inddrage elektronisk kommunikation, herunder it, til 
styrkelse af elevernes demokratiske deltagelses- og 
beslutningsmuligheder, 

forskellige former for demokratisk deltagelse, herunder 
gennem brug af it, 

styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns 
indvirkning på hverdagsliv og levevis i et 
velfærdssamfund 

samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver på 
forholdet mellem menneske og samfund, 

analysere udvalgte aktuelle politiske problemstillinger 
på europæisk plan og diskutere hvordan disse kan indgå 
i samfundsfagsundervisningen i folkeskolen, 

aktuelle europæiske politiske problemstillinger i EU, 

styrke elevernes færdigheder i at reflektere over 
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt 
samarbejde 

Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og globalt 
samarbejde, herunder begreberne suverænitet og 
interdependens og 

styrke elevers muligheder for at reflektere over politisk, 
kulturel og økonomisk globalisering og 

teori og empiriske undersøgelser af politisk, økonomisk 
og kulturel globalisering og 

inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af 
sammenhænge mellem kulturbegreber, normer, 
værdier, levevis og deltagelsesformer, 

sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem 
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer 

inddrage elevers eget it- og medieforbrug med henblik 
på udviklingen af deres kritiske tænkning 

massemedier i et globalt perspektiv, herunder 
Internettet og it, samt betydningen for lokale 
fællesskaber 

foretage enkle empiriske undersøgelser og analysere 
forskellige datatyper, herunder ved brug af it, og 
diskutere de videnskabsteoretiske problemstillinger i 
forhold til en undersøgelse, 

kvantitativ og kvalitativ metode samt 
samfundsvidenskabelig videnskabsteori, 

tilrettelægge undervisning med fokus på faglige 
begreber og læsning af faglige tekster, 

elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i 
samfundsfag, herunder faglig læsning,  
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Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, deltageroplæg, vejledning og evaluering. 
Endvidere arbejdes der i modulet med undervisningsmetoder, der kan anvendes i praksis – fx rollespil, storyline, 
udeundervisning, ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. Deltagerens egen praksis inddrages og deles 
med de øvrige på holdet. 
I løbet af modulet arbejder deltageren med underviserinitieret studiegruppeaktiviteter fx 
- Problemorienteret projektarbejde og deltagelse i ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer 
- Analyser af brug af læremidler, deltagernes praksis og elevers tilgang til samfundsfag 
- Forskellige politiske holdninger i samfundet  
- Forskellige sociologiske og politologiske teoretikere  
- Formidlingsteknikker der kan styrke deltagerens argumentationsevner 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder minimum to synopser, der bearbejder en selvvalgt faglig og fagdidaktisk problemstilling 
inden for de af fagets kompetenceområder, der indgår i modulet.  
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En anmeldelse af et samfundsfagligt værk  
- En vurdering af original tekst forfattet af en for samfundsfagets betydningsfuld tænker 
- En analyse og diskussion af en aktuel politisk problemstilling med udgangspunkt i et eller flere af 

modulets faglige begreber 
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En undervisningsplan for en selvvalgt klasse og i tilknytning dertil en fagdidaktisk refleksionstekst 
- En undersøgelse af elevers holdning inden for et af fagets discipliner/modulets kompetenceområder  

Krav til studieprodukternes form og indhold er nærmere beskrevet i bilag til Modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 4 studerende.  
Synopsens omfang: max 5 normalsider pr. synopsis. 
Den studerende skal have godkendt ovenstående studieprodukter jf. de specifikke krav til studieprodukterne i 
modulplan og opgaveformuleringer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i samfundsfag i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse 
af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi i et sociologisk perspektiv – 
fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden (74717F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget samfundsfag findes i nærværende studieordning afsnit 27. 

Modultype, -omfang og –sprog 
Komprimeret fagmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekommer 
litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet giver deltageren kompetence til at undervise i samfundsøkonomiske problemstillinger i folkeskolen. I 
modulet arbejder vi med problemstillinger, der knytter sig til fordelingen af ressourcer i samfundet først og fremmest 
ud fra et økonomisk og sociologisk perspektiv. Kernen i modulet er økonomiske og sociologiske problemstillinger og 
knytter sig til livet i velfærdssamfund og -stat både nationalt og internationalt. 
Det betyder, at vi arbejder med at planlægge, udføre og evaluere kvalificeret samfundsfagsundervisning, der 
- Giver eleverne forståelse for deres rolle som forbrugere og borgere, fx ved at inddrage elevers forbrugeradfærd 

og evne til sociologisk refleksion over privatøkonomiske dispositioner 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 549 af 608 

- Har fokus på økonomiske og/eller politiske og sociologiske aspekter af velfærdssamfund og -stat fx at forstå 

sammenhænge mellem politisk observans og makroøkonomiske dispositioner i samfundsfagsundervisning 

Der er således fokus på undervisningsaktiviteter, der styrker elevernes handlekompetence og deres økonomiske og 
demokratiske dannelse, så de kan være aktive medborgere i deres samfund.  
Både arbejdsformer og undervisningsformer er problemorienteret, det vil fx sige at de økonomiske og sociologiske 
teorier tematiseres i forhold til aktuelle problemstillinger og den økonomiske, politiske og/eller sociologiske debat i 
samfundet. 
Samlet skaber det grundlag for at diskutere samfundsfaglige problemstillinger, eleverne møder i deres hverdag. 
Motto for modulet er: "Økonomi er mit yndlingsemne". 

Modulets vidensgrundlag 
- Makroøkonomisk teori 
- Mikroøkonomisk teori 
- Økonomisk politik og velfærdsmodeller 
- Undersøgelser i forhold til det økonomiske område, herunder forbrug og bæredygtighed  
- Empirisk forskning omkring elevers sociale og kulturelle forståelse, identitetsdannelse og udvikling 
- Sociologiske undersøgelser og forskning 
- Problemorientering som princip og metode  
- Kvantitative og kvalitative metoder 
- Fag- og almendidaktisk teori om undervisningsplanlægning og læring 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Demokrati, deltagelse og medbestemmelse 
Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering 
Kompetenceområde 3: Økonomisk adfærd 
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglig arbejdsmetode og samfundsfagdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet  

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

inddrage elevers forbrugeradfærd og forståelse for 
prisdannelse, herunder gennem brug af it, 

markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel, 

styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen og 
andre aktørers økonomiske adfærd og samfundsmæssig 
udvikling, herunder skitsere muligheder for 
entreprenørskab, 

sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi, 

sætte eleverne i stand til at anvende det økonomiske 
kredsløb som model for økonomisk aktivitet, 

arbejdsmarkedet og det økonomiske kredsløb samt 
sammenhænge mellem forbrug, produktion, 
produktivitet, vækst og beskæftigelse, 

anvende sammenhænge mellem politisk og ideologisk 
observans og makroøkonomiske dispositioner i 
samfundsfagsundervisning, 

forskellige økonomiske skoler, herunder keynesianisme 
og monetarisme, 

styrke elevernes muligheder for at reflektere over 
økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund 
samt over forskellige velfærdsmodeller i et 
fordelingsperspektiv, 

velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem 
forsørgelse og stat, marked og civilt samfund, 

inddrage elevers forbrug og forståelse af 
samfundsøkonomiske sammenhænge i arbejdet med 
bæredygtig udvikling, innovation og økonomisk vækst, 

sammenhænge mellem forbrug, miljøpåvirkning, 
bæredygtig udvikling, vækst og innovation, 

inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til sociologisk 
refleksion over privatøkonomiske dispositioner og 

sammenhænge mellem forbrug, segment, livsstil og 
status og 

Inddrage unges økonomi og økonomiske forståelse i 
undervisning i privatøkonomi i et samfundsfagligt 
perspektiv. 

privatøkonomiske begreber og unges privatøkonomi. 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

identitetsdannelse, socialisering, fællesskaber og 
ligestilling på lokalt og globalt niveau samt sociologiske 
teorier om modernitet og senmodernitet, 

fremme elevernes forståelse for egen og andres 
identitetsdannelse og socialisering i et etnisk, kulturel og 
religiøst heterogent Danmark 

sociologisk teori og undersøgelser af social 
differentiering og samfundsmæssig integration, 

inddrage begreber om social differentiering til 
beskrivelse af sociale forskelle i Danmark og i verden i 
undervisningen, 

sammenhænge mellem lokale, nationale, regionale, 
europæiske og globale begivenheder og udviklingsforløb 
og sociologiske teorier om migration  

styrke elevers færdigheder i at analysere 
sammenhænge mellem regionale, europæiske samt 
globale processer og lokale kulturelle og etniske udtryk, 

sammenhænge mellem identitetsdannelse, 
gruppedannelse og stillingtagen, 

fremme elevernes forståelse for sammenhænge mellem 
identitet, gruppedannelse og deres egen stillingtagen, 

Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, deltageroplæg, vejledning og evaluering. 
Endvidere arbejdes der i modulet med undervisningsmetoder, der kan anvendes i praksis – fx rollespil, storyline, 
udeundervisning, ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer. Deltagerens egen praksis inddrages og deles 
med de øvrige på holdet. 
I løbet af modulet arbejder deltageren med underviserinitieret studiegruppeaktiviteter fx 
- Problemorienteret projektarbejde og deltagelse i ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer 
- Analyser af brug af læremidler, deltagernes praksis og elevers tilgang til samfundsfag 
- Forskellige økonomiske forståelser af hvordan samfundet og staten kan indrettes 
- Forskellige sociologiske og økonomiske teoretikere  
- Formidlingsteknikker der kan styrke deltagerens argumentationsevner 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Den studerende udarbejder minimum to synopser der bearbejder en selvvalgt faglig og fagdidaktisk problemstilling 
inden for de af fagets kompetenceområder, der indgår i modulet 
En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 

- En produktion af et digitalt læremiddel med fokus på en aktuel økonomisk case  
- En anvendelse og analyse af et selvvalgt digitalt læremiddel  

En synopsis skal tage udgangspunkt i én af nedenstående muligheder: 
- En undervisningsplan med fokus på en aktuel økonomisk problemstilling og i tilknytning dertil en 

fagdidaktisk refleksionstekst 
- Bedømmelse af elevtekst 

Krav til studieprodukternes form og indhold er nærmere beskrevet i bilag til Modulplanen. 
Alle studieprodukter kan afvikles individuelt eller i studiegrupper på max 4 studerende. 
Synopsens omfang: max 5 normalsider per synopsis 
Den studerende skal have godkendt ovenstående studieprodukter. Se specifikke krav i modulplan og 
opgaveformuleringer. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål: 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget samfundsfag. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i samfundsfag i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse 
af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Madkundskab 

Komprimeret fagmodul 1: Madkundskab som naturfagligt basisfag – køkkenet som laboratorium 
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget madkundskab findes i nærværende studieordning afsnit 22.  
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Modultype, -omfang og -sprog 

Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet ’Madkundskab som naturvidenskabeligt basisfag – køkkenet som laboratorium’ arbejdes med 
problemstillinger og indholdsområder der omhandler sammenhæng mellem naturfaglig viden og udfordrende 
hverdagspraksis, herunder viden om sundhed, fødevarer, ernæring og hygiejne således at der opstår synergi mellem 
viden om sundhed og viden om fødevarer. Dette kobles til madlavningspraksis med molekylære gastronomiske 
forklaringer og didaktiske modeller, herunder forandringsprocessernes vanskeligheder i praksis. 
Der arbejdes med: 
- Analyse af forskellige sundhedsbegreber, deres videnskabelige baggrund samt deres sammenhæng med 

sygdomsmønstre i forskellige befolkningsgruppers livsstil og levevilkår 

- Analyse af forskellige gruppers kostvaner i relation til de officielle anbefalinger og kostråd 

- at kombinere viden om ernæring, viden om fødevarer og viden om kostvaner med en pædagogisk 

tilrettelæggelse, der fremmer lysten til det sunde og ansvarsfulde liv 

- Hygiejne og mikroorganismers betydning for sundhed og livskvalitet herunder mikroorganismers betydning i 

forhold til gunstige og skadelige virkninger 

- Bæredygtighed, fra ‘jord til bord’ og etisk stillingtagen 

- Fødevarefremstilling og tilberedningsmetoder 

- Fødevarelovgivning og mærkningsordninger 

- Undersøgelse af kreativitetens muligheder i forhold til madlavning, og hvordan madlavningen kan bruges i 

læringsrummet 

- Innovation og kreativitet i forhold til viden og holdning både i teori og i det praktiske 

- Sammenhængen mellem krop, sanser og valg i et naturvidenskabeligt, humanistisk og samfundsvidenskabeligt 

perspektiv 

- Planlægning af undervisning, der kan fremme et reflekteret kritisk forbrugsvalg 

- Forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab 

- Fagets virksomhedsformer i et naturvidenskabeligt og i et samfundsmæssigt perspektiv 

- Fagets betydning i skolen i forhold til værdier, dannelsessyn og maddannelse  

Modulets vidensgrundlag 
- Nyeste forskningsbaseret viden på sundhedsområdet  

- Teori om og empiriske undersøgelser på sundhedsområdet 

- Viden om metoder inden for natur-, samfunds- og humanistisk videnskab med relation til sundhedsundervisning 

- Sammenhængen mellem krop, sanser og valg i et naturvidenskabeligt, humanistisk og samfundsvidenskabeligt 

perspektiv 

- Teori og forskning indenfor madlavningens fysisk-kemiske processer 

- Udvikling af forskellige undervisningsøvelser, der fremmer refleksionen over sammenhænge mellem de kropslige 

registreringer og de valg og smagsdomme, vi træffer 

- Undervisningstilrettelæggelse, der skaber sammenhænge mellem æstetiske, etiske og videnskabelige tilgange til 

mad, madfremstilling og madvalg. 

- Nyeste forskningsbaseret viden inden for æstetik, innovation, kreativitet og entreprenørskab 

- Madlavning som eksemplarisk for en selvoverskridende læring. 

- Digitale læremidler. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Sundhed, helbred og livskvalitet  
Kompetenceområde 3: Fødevarer, madlavning, forbrug og ressourcer 
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik  
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan  
- begrundet planlægge, gennemføre og evaluere en materielt tilknyttet undervisning i grundlæggende begreber og 

sammenhænge indenfor ernæring, kost, hygiejne og sundhed 

- analysere og vurdere fødevareproduktion, fødevareforbrug og fødevarekvalitet og omsætte dette i en 

fagdidaktisk begrundet undervisningspraksis 

- omsætte fagets kundskaber i en begrundet undervisningspraksis, der forener viden og kunnen med det etisk 

handlingsorienterede, kritisk vælgende, reflekterende lystorienterede liv 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

anvende det alsidige brede sundhedsbegreb sundhedsbegreber og teorier om sundhed og kost- og 
sundhedsanbefalinger 

beherske en sundhedsundervisning, der motiverer 
eleverne til med lyst at søge viden om 
ernæringsfaglige begreber og sammenhænge 

begreber indenfor ernæringslæren, herunder 
teoretisk forståelse af energibehov, energigivende 
stoffers, fibres, vitaminers, mineralers og sekundære 
stoffers betydning for sygdom og sundhed 

mestre sammensætning og vurdering af måltider ud 
fra forskellige kostanbefalinger og digitale 
kostberegninger 

kost, kostberegninger, kostvaner, 
kostundersøgelsesmetoder og kostanbefalinger og 
deres anvendelse samt om de fejlkilder, der er 
forbundet med disse 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
undervisning med inddragelse af it-baserede 
kostanalyseprogrammer, der motiverer eleverne til 
at gøre brug af sundhedskompetencer. 

de officielle anbefalinger og kostråd, deres 
videnskabelige baggrund samt deres sammenhæng med 
sygdomsmønstre i forskellige 
befolkningsgruppers livsstil og levevilkår 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning 
i fødevarers kvalitet i forhold til smagsmæssige og 
madtekniske egenskaber, sundhed, miljø, etik, 
æstetik og pris 

forskellige veje for fødevarer fra jord til bord til jord 
i forhold til det brede kvalitetsbegreb herunder 
bæredygtighed, økologi, funktionelle fødevarer, 
klimaaftryk etc. 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
at bedømme varer ud fra en varedeklaration og 
diverse mærkningsordninger i forhold til funktion, 
hygiejne og miljøaspektet 

fødevareforarbejdning, husholdning og 
mærkningsordninger samt kendskab til forbruger- og 
fødevarelovgivning og til institutioner på 
området 

beherske tilberedning af fødevarer efter 
grundlæggende madlavningsteknikker og  -metoder 
til afdækning af industriens fremstillingsmåder 

fødevarefremstillingsteknikker og metoders fysisk-
kemiske betydninger for sensoriske kvaliteter, 
holdbarhed og tilberedningsmåder 

beherske indkøb, arbejdsprocesser, fremstilling, 
produktønsker og oprydning 

madlavningsmetodik og teoretiske baggrund, samt 
logistik og overvejelser for 
madfremstillingsprocesser 

Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, dialog mellem undervisere og deltagere, øvelser, eksperimenter, i 
deltageres fremlæggelser med feedback, kommenterede praktiske øvelser. 
Arbejde med afprøvning af fødevarer, grundmetoder og undervisningmateriale i et æstetisk, videnskabeligt og etisk 
perspektiv i relation til egen undervisning og med henblik på fremtiden og brugen af nye undervisningsmaterialer. 
Udflugter, besøg og erfaringsudvekslinger med relevante partnere, arbejde med at skabe synergi mellem de enkelte 
fagområder i madkundskab, deres tilknytning til praksis og til en engagerende undervisning i skolen. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Skriftlig rapport (max 10 normalsider) om en udvalgt fødevaregruppe, dens produktion, sundhedssammenhænge, 
ernæringskarakteristika, samfundsvilkår og etiske problemstillinger knyttet hertil. Opgaven udarbejdes i grupper på 2-
3 deltagere. 
Deltagelse i to praktiske forløb hvor håndværk og viden tydeliggøres i en begrundet praksis. Omfanget at et forløb kan 
strække sig over to gange og aftales ved modulets begyndelse 
Et begrundet undervisningsforløb (5-8 normalside) i grupper på maks. 4 deltagere. 
Ovenstående obligatoriske studieprodukter skal godkendes af underviseren 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab  

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i madkundskab i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
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Deltagere i nyere ordninger som ’madskoler’ med anden madrelevant baggrund (kok, ernærings/husholdnings 
økonom), deltagere i nye heldagsskoletilbud hvor personer med anden faglighed sættes til at organisere faget i 
eftermiddagstimerne og personer med pædagoguddannelsesbaggrund og erfaringer fra skolens liv kan indstille sig til 
kompetenceafklaring. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Madkundskab – et fag med kulturelle og didaktiske muligheder i både teori og 
praksis 
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget madkundskab findes i nærværende studieordning afsnit 22. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet ’madkundskab – et fag med kulturelle og didaktiske muligheder i både teori og praksis ’ arbejdes med 
problemstillinger og indholdsområder der omhandler sammenhæng mellem madkultur og madlavning i gennem flere 
tider og med flere geografiske tilhørsforhold. Med fokus på både videnskaber knyttet til mad i kobling med 
madlavning og måltider arbejdes der med maddannelse, didaktisk overvejelser og begrundet 

undervisningsplanlægning. 
Der arbejdes med 
- Analyse af, hvad der har indflydelse på måltider og måltidssammensætninger 

- Madtilberedning i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt og internationalt 

- Forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab 

- Analyse af måltider, madvaner og madvalg i et samfundsmæssigt, teknologisk og kulturelt perspektiv 

- Forskellige tilgange til læring og klasserumsledelse i madkundskab 

- Fagets betydning i skolen i forhold til værdier og maddannelse samt kritisk stillingtagen 

- Sammenhængen mellem krop, sanser og valg i et naturvidenskabeligt, humanistisk og samfundsvidenskabeligt 

perspektiv 

- Undervisningstilrettelæggelse, der skaber sammenhænge mellem æstetiske, etiske og videnskabelige tilgange til 

mad, madfremstilling og madforbrug. 

- Madlavning som eksemplarisk for en selvoverskridende læring. 

- Børn, smag og præferencer 

- Sammenhæng mellem lyst og vaner, sundhed og smag. 

- Fagets betydning i skolen i forhold til værdier og dannelsessyn  

Modulets vidensgrundlag 
- Nyeste forskningsbaseret viden inden for æstetik, innovation, kreativitet og entreprenørskab 

- Teori om læring og virksomhedsformer 

- Viden om sensorik 

- Viden om smag inden for natur-, samfunds- og humanistisk videnskab. 

- Viden om sammenhænge mellem viden, lyst og handling. 

- Viden om syn på håndværk og husholdning i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 

- Viden om måltidet i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv 

- Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til forbrugerundervisning 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Måltider og madkultur    
Kompetenceområde 3: Fødevarer, madlavning, forbrug og ressourcer 
Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 555 af 608 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
- begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende og differentieret undervisning, der udvikler elevernes indsigt i 

den kulturelle forankrings betydning for madvalg  

- omsætte fagets kundskaber i en begrundet undervisningspraksis, der forener viden og kunnen med det etisk 

handlingsorienterede, kritisk vælgende, reflekterende lystorienterede liv 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i 
sammensætning og tilberedning afretter og måltider, 
der er kendetegnende forforskellige situationer, 
historiske perioder og kulturer 

måltidernes fremtrædelse inden for forskellige 
tidsperioder samt parametre, der har indflydelse på 
måltidets udvikling både lokalt og globalt og tidsmæssigt 

vurdere mad, madlavningsmetoder, smagspræferencer 
og måltider i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv 

forskelle og ligheder i madvaner, madlavning, 
smagspræferencer og måltidsmønstre i forskellige 
befolkningsgrupper og om forhold af samfundsmæssig, 
teknologisk og kulturel art som påvirker dem 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
viser tydelig sammenhæng mellem dannelsessyn, 
undervisningens indhold og tilrettelæggelse under 
hensyntagen til den enkelte elevs læring, progression og 
medbestemmelse i fællesskabet 

dannelsessyn og deres betydning for menneskets 
håndtering af mad som livsområde og skolens 
fortolkning heraf 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
madkundskab på baggrund af en overordnet plan 
baseret på menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og 
læringssyn i en undervisningspraksis organiseret og 
tilrettelagt under hensyntagen til skolen og dens 
rammer 

organisation af undervisning og læring, klasseledelse, 
måltidsledelse, faglig læsning,  undervisningsmaterialer, 
læremidler og metoder 

beherske en eksemplarisk undervisning i madkundskab, 
der medtænker læringsrumstilrettelæggelse og 
stofudvælgelse i såvel faglig som tværfaglig 
undervisning 

fagets betydning og placering i skolen i forhold til 
værdier og dannelsessyn herunder betydningen for 
fagets udfoldelse i skolens liv 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
eksemplarisk udfolder maddannelse i forhold til lærings- 
og fagsyn i madkundskab 

maddannelse, fortolkninger heraf og betydning for 
sammenhæng med livslang læring, sundhedssyn og 
menneskets stadige forpligtigelse til at skulle vælge og 
dømme 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
forhold til mad, barrierer, måltider, forbrug og 
husholdning i et ansvar for sig selv og andre 

mennesket som reflekteret kritisk vælgende æstetisk 
orienteret individ med etiske intentioner, 
omsorgsfuldhed og ansvarlighed med eget og andres liv 

beherske fremstilling af undervisning i madkundskab, 
metoder og læremidler (herunder brug af digitale 
medier) i forhold til forskellige dannelses- og fagsyn 

analyse og fortolkning af fagsyn, refleksion og vurdering 
af eget fagsyn og omsætning af dette gennem 
kommunikation 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
madkundskab på baggrund af en overordnet plan 
baseret på menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og 
læringssyn i en undervisningspraksis organiseret og 
tilrettelagt under hensyntagen til skolen og dens 
rammer 

organisation af undervisning og læring, klasseledelse, 
måltidsledelse, faglig læsning, undervisningsmaterialer, 
læremidler og metoder 

Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, dialog mellem undervisere og deltagere, øvelser, eksperimenter, 
deltageres fremlæggelser med feedback, kommenterede praktiske øvelser. 
Arbejde med afprøvning af fødevarer, grundmetoder og undervisningmateriale i et æstetisk, videnskabeligt og etisk 
perspektiv i relation til egen undervisning og med henblik på fremtiden og brugen af nye undervisningsmaterialer. 
Udflugter, besøg og erfaringsudvekslinger med relevante partnere, arbejde med at skabe synergi mellem de enkelte 
fagområder i madkundskab, deres tilknytning til praksis og til en engagerende undervisning i skolen. 
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Betingelser for godkendelse af modulet 
Individuel skriftlig rapport (max 10 normalsider) om fagdidaktiske problemstillinger og fagsyn, læreprocesser og 
maddannelse. 
Deltagelse i to praktiske forløb hvor håndværk og viden tydeliggøres i en begrundet praksis. Omfanget at et forløb kan 
strække sig over to gange og aftales ved modulets begyndelse 
Et begrundet undervisningsforløb (5-8 normalsider) i grupper på max 4 deltagere. 
Ovenstående obligatoriske studieprodukter skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget madkundskab 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i madkundskab i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Deltagere i nyere ordninger som ’madskoler’ med anden madrelevant baggrund (kok, ernærings/husholdnings 
økonom), deltagere i nye heldagsskoletilbud hvor personer med anden faglighed sættes til at organisere faget i 
eftermiddagstimerne og personer med pædagoguddannelsesbaggrund og erfaringer fra skolens liv kan indstille sig til 
kompetenceafklaring. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Matematik 1. – 6. klassetrin 

Komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal og geometri, 1.-6. klassetrin (74558E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri på 1.- 6. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på nutidige forståelser af matematiklæring og på forskellige 
tilgange til matematikundervisning.  
I praksisperspektivet indgår deltagernes udvikling af matematikundervisning, observationer af elevers matematiske 
læring og forestillinger om samt holdninger til matematik. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter talbegrebet, regneprocesser, tidlig algebra, plangeometri og rumgeometri 
herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed, argumentation og bevisførelse. Desuden indgår alsidige 
matematiske kompetencer med særligt fokus på matematisk problembehandling, symbolbehandling, tankegang og 
ræsonnement. 
It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse  
- inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik 

- inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling 

af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser. 

- undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer og 

matematik 
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- forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 

undervisningsforløb  for matematikundervisning på 1.-6. klassetrin. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i vidensmål og færdighedsmål.  
Deltageren kan 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af Matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med 
og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring, 

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget 
og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt 
elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling, 

anvende gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning, 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid, 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne 
mellem forskellige matematiske udsagn, 

matematisk tankegang, 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken, 

matematisk symbolbehandling- og formalisme, 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i talbegrebet, 

talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, 
talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra 
de natulige tal over de hele tal til de rationale tal,  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
regneprocesser og tidlig algebra, herunder anvendelse 
af digitale værktøjer, 

regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af digitale 
værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
i matematik på 1. -6 klassetrin ud fra et begrundet 
læringssyn, 

matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring og faglige progression, herunder samspillet 
mellem elev, lærer og matematik med induktive og 
deduktive arbejdsmåder, 

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed, 

undervisningsmetoder, læringspotentialet i en 
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ 
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen, 

udforme mål for undervisning og elevens læring modeller til planlægning af undervisning i matematik, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

problembehandle ved at detektere, formulere, 
afgrænse og løse matematiske problemer ved 
systematisk valg af strategier og værktøjer, 

matematisk problembehandling, 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse, 

matematisk ræsonnement, 

begrunde sammenhænge inden for plan- og 
flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser og 
eksperimenter som baggrund for undervisningen og 

plangeometri med inddragelse af digitale værktøjer, 
konstruktions- og tegnemåder, beskrivelser af 
positioner og retning, flytningsgeometri med analyse af 
symmetri og mønstre samt undersøgende virksomhed 
og bevisførelse og 

anvende rumlige figurers egenskaber samt deres 
gengivelse i undervisningen i rumgeometri bl.a. med 
inddragelse af digitale værktøjer. 

rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber, 
eksempler på enkle tegneformer fra tre til to 
dimensioner samt mulige anvendelser af digitale 
værktøjer. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 
faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisningen kan med fordel ske i studiegrupper. 
Modulet er inddelt i tre forløb, der hver har et matematikfagligt og et didaktisk perspektiv. To af forløbene 
kombinerer hhv. tal og algebra og geometri med et perspektiv inden for matematiklæring og -undervisning, der er 
relevant for deltagernes praksis. Det tredje forløb er et projekt, der tager udgangspunkt i deltagernes egen 
undervisning. Projektets form kan, efter aftale, indrettes som fx aktionslæring, supervision eller lektionsstudie.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren. 

- I forbindelse med forløbet om tal, algebra og matematiklæring udarbejder deltagerne, i grupper på en til fem, 
et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller 
problemstillinger i relation til tal og algebra og til matematiklæring. Efter aftale mellem underviseren og 
deltagerne kan produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

 
- I forbindelse med forløbet om matematikundervisning planlægger deltagerne, i grupper på en til fem, en 

undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for geometri, tal eller algebra på 1.-6. klassetrin. Om muligt 
gennemføres aktiviteten med elever inden afleveringen. Underviseren på holdet udspecificerer hvilken form 
produktet skal have, dette kan fx være en Screencast, en rapport  eller en fremlæggelse for holdet.  

 
- I forbindelse med forløbet, om geometri udarbejder deltageren individuelt et skriftligt produkt på basis af 

underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i 
relation til geometri og matematikundervisning. Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan 
produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering, 1.-6. klassetrin (74558F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
23 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for matematisk modellering og fagområdet 
stokastik. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på evaluering af læring og på elevers tilegnelse af viden gennem 
mundtlige og skriftlige matematikholdige tekster. Der fokuseres desuden på elever med særlige behov og tosprogede 
elever. 
I praksisperspektivet lægges vægten på evalueringsmetoder og -redskaber, læremidler, på samarbejdet i skolen og på 
matematiklærerens professionelle udvikling. 
Det matematikfaglige perspektiv fokuserer på stokastik og matematisk modellering. I opstillingen og analysen af 
modellerne gøres brug af variabelbegrebet, enkle funktioner og udvalgte emner fra diskret matematik. 
I de matematiske kompetencer arbejdes systematisk med repræsentationskompetencen, 
kommunikationskompetencen, modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen. 
It benyttes som redskab til analyse og præsentation af data og til simulering af stokastiske processer. Der arbejdes 
desuden med digitale læringsmidler til folkeskolen. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter erfaringer med og teorier om evalueringsmetoder og –principper, forskellige forståelser af 
matematisk begrebsdannelse og læringsvanskeligheder i matematik og af elevers særlige forudsætninger og særlige 
behov. I videngrundlaget indgår kendskab til, hvordan der arbejdes med disse problemer i professionens praksis. 
Der indgår empiriske undersøgelser af og fagdidaktiske teoridannelser om elevers forståelse af sandsynlighed og 
chance og viden om elevers udvikling af det matematiske fagsprog, herunder om tosprogede elevers sprog- og 
læseudvikling på andetsproget. Desuden omfatter det viden om tekster og andre læremidler i skolens praksis, og 
viden om begreber og metoder i arbejdet med læremidler, bl.a. om faglig læsning. 
Fra praksisfeltet indgår viden om de formelle rammer og praksis i lærerens samarbejde med andre, og 
matematiklærerens professionelle udvikling behandles i tilknytning til emnerne. 
Det matematikfaglige videngrundlag omfatter begreber og metoder fra sandsynlighedsteori og statistik samt viden om 
matematisk modellering som beskrivelses- og analyseredskab. Desuden indgår viden om funktioner, variable og 
diskret matematik indgår. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Deltageren kan 
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- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af Matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med 
og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers 
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser, 
forestillinger om og holdninger til matematik, 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer, evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for 
matematikundervisningen, 

vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder 
deres muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger, herunder forskellen på summativ og 
formativ evaluering, 

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder, 

matematiske repræsentationer, 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret, 

matematisk kommunikation, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer, 
bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer 
i blandt andet spil og med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på 
undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, 
spredning og sammenhænge samt brug af digitale 
værktøjer til analyse og præsentation, 

vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af 
et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen 
af digitale værktøjer, 

matematiske hjælpemidler, 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 
undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, 
hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler, 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har 
særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, som 
medtænker elevers tilegnelse af viden såvel gennem 
mundtlige som skriftlige og visuelle matematikholdige 
tekster,  

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som 
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder 
autentiske tekster og læremidler,  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med 
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 1.-6. 
klasse,  

elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, 
fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling 
på andetsproget. 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik, 

læremidler til aldersgruppen 1.-6.- klassetrin, herunder 
digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, 
supplerende materialer og lærebøger, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med 
forældre, administration og myndigheder om rammer 
for undervisning,  

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde 
med kolleger, formelle og uformelle 
samarbejdsrelationer med forældre, administration og 
myndigheder  

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, at identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med 
matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt 
følge nye tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, ajourføring 
med matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde, 
veje til nye tendenser, nye materialer og ny litteratur 

benytte variable og enkle funktioner samt diskret 
matematik som middel til problemløsning og 
modellering i undervisningen med anvendelse af digitale 
værktøjer, 

variabelbegrebet, enkle funktioner, udvalgte emner 
inden for diskret matematik, fx talteori og kombinatorik, 
og anvendelse af digitale værktøjer til visualisering, 
beregning og analyse, 

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger 
og 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 1.- 6. klassetrin og 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller. 

matematisk modellering. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 
faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisning kan med fordel ske i studiegrupper. 
Modulet er inddelt i tre forløb, der hver har et matematikfagligt og et didaktisk perspektiv. To af forløbene 
kombinerer hhv. stokastik og modellering med et perspektiv inden for matematiklæring og -undervisning, der er 
relevant for deltagernes praksis. Det tredje forløb er et projekt, der tager udgangspunkt i deltagernes egen 
undervisning. Projektets form kan, efter aftale, indrettes som fx aktionslæring, supervision eller lektionsstudie.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
  
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren. 

- I forbindelse med forløbet om stokastik og evaluering udarbejder deltagerne individuelt et produkt på basis 
af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger. 
Efter aftale mellem underviseren og deltagerne kan produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af 
en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion. Hvert produkt skal have et omfang svarende 
til en til tre normalsider 

 
-  På baggrund af observationer i praksis udarbejder deltagerne i grupper på en til tre deltagere en skriftlig 

rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever med særlige behov i 
matematikundervisningen på et klassetrin fra 1.-6. klasse. Rapporten skal have et omfang svarende til fire til 
seks normalsider samt evt. bilag  

 
- I forbindelse med forløbet om matematik i anvendelse (sammenhænge og modellering) udarbejder 

deltagerne i grupper et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske 
opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger. Efter aftale mellem underviseren og deltagerne kan 
produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion. Hvert produkt skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin. 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Matematik 4. – 10. klassetrin 

Komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal og geometri, 4.-10. klassetrin (74568E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri på 4.- 10. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på nutidige forståelser af matematiklæring og på forskellige 
tilgange til matematikundervisning.  
I praksisperspektivet indgår deltagernes udvikling af matematikundervisning, observationer af elevers matematiske 
læring og forestillinger om samt holdninger til matematik. 
Det matematikfaglige perspektiv omfatter talbegrebet, regneprocesser, tidlig algebra, plangeometri og rumgeometri 
herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed, argumentation og bevisførelse. Desuden indgår alsidige 
matematiske kompetencer med særligt fokus på matematisk kommunikation, symbolbehandling, tankegang og 
ræsonnement. 
It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse  

- inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik 
- inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers 

udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser. 
- undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer 

og matematik 
- forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 

undervisningsforløb  for matematikundervisning på 4.-10. klassetrin. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Deltageren kan:  

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og 
om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 
klassetrin 
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- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring, 

forskellige syn på elevers matematiklæring, herunder 
sprogets og dialogens betydning for indsigt og forståelse, 

anvende gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning, 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid, 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske 
læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og 
holdninger til matematik, 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik, 

læremidler til aldersgruppen 4.-10. klassetrin, herunder 
digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer, 
supplerende materialer og lærebøger, 

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i tal og talteori, 

talbegrebet, talsystemets opbygning og historie, 
elementære talmængder samt talteori og dets anvendelse, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning 
med anvendelse af digitale værktøjer, 

regneprocesser og algebra med beregninger og løsning af 
ligningssystemer, anvendelse af digitale værktøjer i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og ligningsløsning, 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret,  

matematisk kommunikation, 

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken, 

matematisk symbolbehandling - og formalisme, 

begrunde sammenhænge inden for plangeometri, 
herunder benytte matematisk argumentation og 
bevisførelse med i anvendelse i af digitale værktøjer som 
baggrund for undervisningen i plangeometri, 

plangeometri, flytninger og geometriske mønstre, 
tegneformer, analytisk geometri, herunder position og 
retning, trigonometri og dens anvendelse samt anvendelse 
af digitale værktøjer til konstruktion, undersøgende 
virksomhed og bevisførelse, 

beskrive egenskaber ved og sammenhænge mellem 
rumlige figurer, blandt andet med anvendelse af digitale 
værktøjer, med henblik på undervisning i rumgeometri, 

rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige 
figurer, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer, 

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab 
i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse, 

matematisk ræsonnement, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
i matematik på 4.-10. klassetrin ud fra et begrundet 
læringssyn, 

matematikundervisning, som kan facilitere elevers læring 
og faglige progression, herunder samspillet mellem elev, 
lærer og matematik med induktive og deduktive 
arbejdsmåder, 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde samt følge med i nye 
tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 
refleksion over egen undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye 
materialer og ny litteratur, 

udforme mål for undervisning og elevens læring  modeller til planlægning af undervisning i matematik og 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår planlægning af en undervisningsaktivitet på et klassetrin fra 4. - 10. Det tilstræbes, at den planlagte 
aktivitet gennemføres og evalueres. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 
faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisning kan med fordel ske i studiegrupper. 
Modulet er inddelt i tre forløb, der hver har et matematikfagligt og et didaktisk perspektiv. To af forløbene 
kombinerer hhv. tal og algebra og geometri med et perspektiv inden for matematiklæring og -undervisning, der er 
relevant for deltagernes praksis. Det tredje forløb er et projekt, der tager udgangspunkt i deltagernes egen 
undervisning. Projektets form kan, efter aftale, indrettes som fx aktionslæring, supervision eller lektionsstudie.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren.  

- I forbindelse med forløbet om tal, algebra og matematiklæring udarbejder deltagerne, i grupper på en til fem, 
et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller 
problemstillinger i relation til tal og algebra og til matematiklæring. Efter aftale mellem underviseren og 
deltagerne kan produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider.  

- I forbindelse med forløbet om matematikundervisning planlægger deltagerne i grupper på en til fem, en 
undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for geometri, tal eller algebra på 4.-10. klassetrin. Om muligt 
gennemføres aktiviteten med elever inden afleveringen. Underviseren på holdet udspecificerer hvilken form 
produktet skal have, dette kan fx være en screencast, en rapport eller en fremlæggelse for holdet.  

- I forbindelse med forløbet om geometri udarbejder deltageren individuelt et skriftligt produkt på basis af 
underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i 
relation til geometri og matematikundervisning. Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan 
produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 4.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering, 4.-10. klasse (74568F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor 
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin findes i nærværende studieordning afsnit 
24. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed. 

undervisningsmetoder, læringspotentialet i en engageret 
og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed, 
aktiviteter i og uden for klassen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for matematisk modellering og fagområdet 
stokastik. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på evaluering af læring og på elevers tilegnelse af viden gennem 
mundtlige og skriftlige matematikholdige tekster. Der fokuseres desuden på elever med særlige behov og tosprogede 
elever. 
I praksisperspektivet lægges vægten på evalueringsmetoder og -redskaber, læremidler, på samarbejdet i skolen og på 
matematiklærerens professionelle udvikling. 
Det matematikfaglige perspektiv fokuserer på stokastik og matematisk modellering. I opstillingen og analysen af 
modellerne gøres brug af funktionsbegrebet. 
I de matematiske kompetencer arbejdes systematisk med repræsentationskompetencen, 
problembehandlingskompetencen, modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen. 
It benyttes som redskab til analyse og præsentation af data og til simulering af stokastiske processer. Der arbejdes 
desuden med digitale læringsmidler til folkeskolen. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter erfaringer med og teorier om evalueringsmetoder og –principper, forskellige forståelser af 
matematisk begrebsdannelse og læringsvanskeligheder i matematik og af elevers særlige forudsætninger og særlige 
behov. I videngrundlaget indgår kendskab til, hvordan der arbejdes med disse problemer i professionens praksis. 
Der indgår empiriske undersøgelser af og fagdidaktiske teoridannelser om elevers forståelse af sandsynlighed og 
chance og viden om elevers udvikling af det matematiske fagsprog, herunder om tosprogede elevers sprog- og 
læseudvikling på andetsproget. Desuden omfatter det viden om tekster og andre læremidler i skolens praksis, og 
viden om begreber og metoder i arbejdet med læremidler, bl.a. om faglig læsning. 
Fra praksisfeltet indgår viden om de formelle rammer og praksis i lærerens samarbejde med andre, og 
matematiklærerens professionelle udvikling behandles i tilknytning til emnerne. 
Det matematikfaglige videngrundlag omfatter begreber og metoder fra sandsynlighedsteori og statistik samt viden om 
matematisk modellering som beskrivelses- og analyseredskab. Desuden indgår viden om funktioner. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.  
Deltageren kan: 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og svar i med og 
om matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 4.-10. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
- planlægge, gennemføre og vurdere matematikundervisning i praksis med faglig og fagdidaktisk overblik og 

dømmekraft. 
 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har særligt 
talent i matematik samt deres mulige kendetegn, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

undervisning afpasset ud fra fx differentiering i mål, tid, 
hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med 
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 4.-10. 
klasse, 

Elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog, 
fagsprog og tosprogede elevers sprog- og læseudvikling på 
andetsproget, 

samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om 
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt emne 
eller et fagdidaktisk problemfelt samt samarbejde med 
forældre, administration og myndigheder om rammer for 
undervisning, 

fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde med 
kolleger, formelle og uformelle samarbejdsrelationer med 
forældre, administration og myndigheder, 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik, 

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske 
læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om og 
holdninger til matematik, 

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til 
problemløsning og modellering i undervisningen med 
inddragelse af digitale værktøjer, 

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og 
vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt 
anvendelse af digitale værktøjer til beregning, analyse og 
visualisering, 

anvende matematik som beskrivelses- og analyseredskab 
i tværfaglige temaer/problemstillinger, 

matematiks muligheder og begrænsninger som 
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin, 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller, 

matematisk modellering,  

problembehandle ved at detektere, formulere, afgrænse 
og løse matematiske problemer ved systematisk valg af 
strategier og værktøjer, 

matematisk problembehandling, 

anvende gældende mål og læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning, 

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over tid, 

vurdere forskellige evalueringsformer, herunder deres 
muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte, 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 
begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ 
evaluering, 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer, evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 
aldersgruppen og af relevans for matematikundervisningen, 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde samt følge med i nye 
tendenser, nye materialer og ny litteratur, 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 
refleksion over egen undervisning, identifikation af 
udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye 
materialer og ny litteratur, 

anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer og 
arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder 
anvendelse af it, 

sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 
sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i blandt 
andet stikprøver samt eksempler på 
sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it, 

analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
statistiske deskriptorer og diagrammer samt vurdere 
usikkerheden i stikprøveundersøgelser, bl.a. med 
anvendelse af digitale værktøjer, 

statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 
vurdering af data, blandt andet med digitale værktøjer og 
anvendelsen af deskriptorer for beliggenhed, spredning og 
sammenhænge samt usikkerhed i stikprøveundersøgelser, 

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres indbyrdes 
sammenhænge, styrker og svagheder og 

matematiske repræsentationer og 

tage stilling til muligheder og begrænsninger i 
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, 
herunder anvendelsen af digitale værktøjer. 

matematiske hjælpemidler. 
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Modulets relation til praksis 
I modulet indgår den deltagerens udarbejdelse af beskrivelse, analyse og forslag til mulige tiltag for en eller flere 
elever med særlige behov på baggrund af observationer fra matematikundervisning på et klassetrin fra 4.-10. 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 
faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisning kan med fordel ske i studiegrupper. 
Modulet er inddelt i tre forløb, der hver har et matematikfagligt og et didaktisk perspektiv. To af forløbene 
kombinerer hhv. stokastik og modellering med et perspektiv inden for matematiklæring og -undervisning, der er 
relevant for deltagernes praksis. Det tredje forløb er et projekt, der tager udgangspunkt i deltagernes egen 
undervisning. Projektets form kan, efter aftale, indrettes som fx aktionslæring, supervision eller lektionsstudie. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren. 

- Deltageren udarbejder individuelt et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og 
fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til stokastik og/eller modellering i 
matematikundervisningen. Efter aftale mellem underviseren og deltagerne kan produkterne antage 
forskellige former. De kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion. Hvert 
produkt skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

- I grupper på en til tre deltagere på baggrund af observationer i praksis udarbejder deltageren en skriftlig 
rapport med beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever med særlige behov i 
matematikundervisningen på et klassetrin fra 4.-10. Rapporten skal have et omfang svarende til fire til seks 
normalsider samt evt. bilag 

- Deltageren afslutter forløbet knyttet til egen praksis med en skriftlig refleksion over deltagerens læreproces i 
forbindelse med deltagelse i forløbet. Det skriftlige produkt skal have et omfang svarende til en til tre 
normalsider  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 4.-10. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Matematik 1. – 6. klasse og 4.-10. klassetrin samlæst  

Samlæst komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal, algebra og geometri (74569E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i nærværende 
studieordning afsnit 23 og 24 

Modultype, -omfang og -sprog  
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme litteratur på andre sprog. 
Modulet er et særligt tilrettelagt Modul, hvor de to aldersspecialiseringer samlæses. Der indgår emner fra både 
matematik rettet mod 1.-6. klassetrin og matematik rettet mod 4.-10. klassetrin.  

Kort beskrivelse af modulet  
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri på 4.- 6. 
klassetrin. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på nutidige forståelser af matematiklæring og på forskellige 
tilgange til matematikundervisning. I praksisperspektivet indgår deltagernes udvikling af matematikundervisning, 
observationer af elevers matematiske læring og forestillinger om samt holdninger til matematik.  
Det matematikfaglige perspektiv omfatter talbegrebet, regneprocesser, algebra, plangeometri og rumgeometri 
herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed, argumentation og bevisførelse.  
Desuden indgår alsidige matematiske arbejds- og tænkemåder med særligt fokus på matematisk problembehandling, 
symbolbehandling, tankegang og ræsonnement.  
It indgår som en integreret del af arbejdet på modulet. 

Modulets videngrundlag  
Videngrundlaget omfatter national og international forskning samt teoridannelse  

• inden for forskellige forståelser af matematiklæring og faget matematik  

• inden for sproget og dialogens betydning for udvikling af matematisk indsigt og forståelse og om elevers udvikling 
af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser.  

• undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem elever, lærer og 
matematik  

• forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af 
undervisningsforløb for matematikundervisning på 4.-6. klassetrin.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Deltageren kan 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af Matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med 
og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 
klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 
 

Færdighedsmål: Deltageren kan  Vidensmål: Deltageren har viden om  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb 
i matematik på 4.-6 klassetrin med forskellige syn på, 
hvordan matematikundervisning kan facilitere elevers 
læring  

matematikundervisning, som kan facilitere elevers 
læring, herunder samspillet mellem elev, lærer og 
matematik med induktive og deduktive arbejdsmåder  

planlægge, gennemføre og evaluere motiverende og 
inspirerende matematikundervisning, som får elever til 
at engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ 
virksomhed  

undervisningsmetoder og -principper, 
læringspotentialet i en engageret og indlevet lærerrolle, 
motivation, kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for 
klassen  

tage stilling til undervisning, som bygger på forskellige 
syn på elevers matematiske læring  

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget 
og dialogens betydning for indsigt og forståelse samt 
elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling  

anvende gældende læseplaner for 
matematikundervisning i relation til at planlægge og 
gennemføre differentieret undervisning  

skiftende læseplaners sammenhæng med 
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over 
tid  

begrunde talsystemets opbygning og anvendelse af tal 
med henblik på undervisning i talbegrebet  

talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, 
talsystemets opbygning og historie med udvidelsen fra 
de naturlige tal over de hele tal til de rationale tal  
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Færdighedsmål: Deltageren kan  Vidensmål: Deltageren har viden om  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
regneprocesser og algebra, herunder ved brug af it  

regneprocesser, algebra, anvendelse af it i 
regneprocesser, algebraisk omsætning og 
ligningsløsning  

udforme mål for undervisning og elevens læring  systematiske modeller til planlægning af 
undervisningsforløb i matematik  

anvende rumlige figurers egenskaber samt deres 
gengivelse i undervisningen i rumgeometri, bl.a. med 
inddragelse af it  

rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber, 
eksempler på enkle tegneformer fra tre til to 
dimensioner, samt mulige anvendelser af it  

begrunde sammenhænge inden for plan- og 
flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser og 
eksperimenter som baggrund for undervisningen  

plangeometri, konstruktions- og tegnemåder, 
beskrivelser af positioner, retning og mønstre herunder 
symmetri og flytning, supplerende anvendelse af it til 
konstruktion, undersøgende  
virksomhed og bevisførelse  

problembehandle ved at detektere, formulere, 
afgrænse og løse matematiske problemer ved 
systematisk valg af strategier og værktøjer  

matematisk problembehandling  

ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme et 
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre 
matematisk argumentation ved visualisering og 
bevisførelse  

matematisk ræsonnement  

stille karakteristiske matematiske spørgsmål og skelne 
mellem forskellige matematiske udsagn  

matematisk tankegang  

anvende symbolholdige udsagn gennem afkodning, 
oversættelse og behandling med bevidsthed om den 
særlige rolle, effektiv symbolbehandling spiller i 
matematikken.  

matematisk symbolbehandling - og formalisme  

Arbejdsformer i modulet  
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 
faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisningen kan med fordel ske i studiegrupper.  
Modulet er inddelt i to parallelle forløb, der hver har et matematikfagligt og et didaktisk perspektiv. Hvert forløb 
kombinerer hhv. tal/algebra og geometri med fagdidaktik, der er relevant for deltagernes praksis.  
I modulet indgår desuden et projekt, hvor deltagerne planlægger, gennemfører og evaluerer et kort målstyret 
undervisningsforløb knyttet til deres egen praksis. I forbindelse med dette projekt gives der vejledning. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren.  

- I forbindelse med forløbet om tal, algebra og matematiklæring udarbejder deltagerne i grupper på en til fem, 
et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller 
problemstillinger i relation til tal og algebra og til matematiklæring. Efter aftale mellem underviseren og 
deltagerne kan produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse 
og/eller en medieproduktion. Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider.  

- I forbindelse med forløbet om matematikundervisning planlægger deltagerne, i grupper på en til fem, en 
undervisningsaktivitet i et selvvalgt emne inden for geometri, tal eller algebra på 1.-10. klassetrin alt efter 
specialisering. Om muligt gennemføres aktiviteten med elever inden afleveringen. Underviseren på holdet 
udspecificerer hvilken form produktet skal have, dette kan fx være en Screencast, en rapport eller en 
fremlæggelse for holdet. 

- I forbindelse med forløbet, om geometri udarbejder deltageren individuelt et skriftligt produkt på basis af 
underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i 
relation til geometri og matematikundervisning. Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan 
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produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Samlæst komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering (74569F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til 
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget matematik 1.-6. og 4.-10. klassetrin findes i nærværende 
studieordning afsnit 23 og 24 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 12 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. Der kan forekomme litteratur på andre 
sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet er en samlæsning af det komprimerede fagmodul 2 1. - 6. klassetrin og det komprimerede fagmodul 2 4. - 10. 
klassetrin. Dette medfører at undervisningen tager udgangspunkt i 1. - 10. klasse, der hvor det er muligt, men at der 
også er store dele af modulet, hvor undervisningen bliver aldersspecialiseret, og der derfor skal være to undervisere 
på samtidigt.  
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence inden for matematisk modellering og fagområdet 
stokastik. Denne kerne belyses i et samspil mellem et matematikdidaktisk perspektiv, et praksisperspektiv og et 
matematikfagligt perspektiv.  
I det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på evaluering af læring og på elevers tilegnelse af viden gennem 
mundtlige og skriftlige matematikholdige tekster. Der fokuseres desuden på elever med særlige behov og tosprogede 
elever. 
I praksisperspektivet lægges vægten på evalueringsmetoder og -redskaber, læremidler og på matematiklærerens 
professionelle udvikling. 
Det matematikfaglige perspektiv fokuserer på stokastik og matematisk modellering. I opstillingen og analysen af 
modellerne gøres brug af variabelbegrebet, enkle funktioner og udvalgte emner fra diskret matematik. 
I de matematiske arbejds- og tænkemåder arbejdes systematisk med repræsentationskompetencen, 
kommunikationskompetencen, modelleringskompetencen og hjælpemiddelkompetencen. 
It benyttes som redskab til analyse og præsentation af data og til simulering af stokastiske processer. 

Modulets videngrundlag 
Videngrundlaget omfatter erfaringer med og teorier om evalueringsmetoder og –principper, forskellige forståelser af 
matematisk begrebsdannelse og læringsvanskeligheder i matematik og af elevers særlige forudsætninger og særlige 
behov. I videngrundlaget indgår kendskab til, hvordan der arbejdes med disse problemer i professionens praksis. 
Der indgår empiriske undersøgelser af og fagdidaktiske teoridannelser om elevers forståelse af sandsynlighed og 
chance og viden om elevers udvikling af det matematiske fagsprog, herunder om tosprogede elevers sprog- og 
læseudvikling på andetsproget. Desuden omfatter det viden om tekster og andre læremidler i skolens praksis, og 
viden om begreber og metoder i arbejdet med læremidler, bl.a. om faglig læsning. 
Fra praksisfeltet indgår viden om de formelle rammer og praksis i lærerens samarbejde med andre, og 
matematiklærerens professionelle udvikling behandles i tilknytning til emnerne. 
Det matematikfaglige videngrundlag omfatter begreber og metoder fra sandsynlighedsteori og statistik samt viden om 
matematisk modellering som beskrivelses- og analyseredskab. Desuden indgår viden om funktioner, variable og 
diskret matematik indgår. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Matematiske emner  
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer  
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik  
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis  

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål. 
Deltageren kan 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner gennem 
indsigt i videnskabsfaget og dets anvendelse og historiske udvikling relateres til elever, undervisning og 
læreplaner 

- stimulere elevernes udvikling af Matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne spørge i, med 

og om matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til undervisning på 1.- 6. 

klassetrin 

- beskrive, analysere og vurdere undervisning i og læring af matematik med støtte i matematikdidaktisk teori 

-  

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til 

aldersgruppen og af relevans for 

matematikundervisningen 

vurdere forskellige evalueringsformer herunder deres 
muligheder og begrænsninger for at diagnosticere 
elevers faglige udbytte 

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder og 

begrænsninger samt forskellen på summativ og formativ 

evaluering 

observere elevers matematiske læring, begrebsmæssige 
misopfattelser samt forestillinger om og holdninger til 
matematik 

observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske 

læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om 

og holdninger til matematik 

tage stilling til særlige tiltag, mulig forebyggelse af 
vanskeligheder samt mulighederne for en inkluderende 
undervisning afpasset ud fra f.eks. differentiering i mål, 
tid, hjælp, emne, undervisningsform eller læremidler 

elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har særligt 

talent i matematik samt deres mulige kendetegn 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i 
fagsprog og faglig læsning i matematik på  henholdsvis 
1.-6. og 4.-10. klassetrin 

hverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers sprog- og 

læseudvikling på andetsproget 

begrunde undervisning, som medtænker elevers 
tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som 
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster 

elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som 

skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder 

autentiske tekster og læremidler med særlig 

opmærksomhed på brug af hverdagssprog og fagsprog 

anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til 
matematik  

læremidler til henholdsvis 1.-6. og 4.-10. klassetrin , 

herunder digitale læremidler, konkrete materialer og 

værktøjer, supplerende materialer og lærebøger 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
benytte variable og enkle funktioner samt diskret 
matematik som middel til problemløsning og 
modellering i undervisningen med inddragelse af it 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
variabelbegrebet, enkle funktioner, udvalgte emner inden 

for diskret matematik fx talteori og kombinatorik, og 

anvendelse af it til visualisering, beregning og analyse 

Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: 
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Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen organiseres som en kombination af oplæg, fælles dialog, gruppearbejde, it-kurser og øvelser. I 
modulet lægges vægt på, at deltagerne bl.a. gennem dialog undersøger, konstruerer og ræsonnerer sig frem til ny 

anvende funktioner og vækstmodeller som middel til 
problemløsning og modellering i undervisningen med 
inddragelse af it 

funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og 

vækstmodeller og anvendelser i f.eks. økonomi, samt 

anvendelse af IT til beregning, analyse og visualisering 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer, 
bl.a. med anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 

sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer i 

blandt andet spil og med anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: 
anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i 
undervisningen samt simulere stokastiske processer og 
arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder 
anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: 
sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk 

sandsynlighed, simulering af stokastiske situationer i 

blandt andet stikprøver samt eksempler på 

sandsynlighedsfordelinger og anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
deskriptorer og grafiske illustrationer med henblik på 
undervisning i statistik bl.a. med anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 1. - 6. klasse: 
statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 

vurdering af data, deskriptorer for beliggenhed, spredning 

og sammenhænge samt brug af it til analyse og 

præsentation 

Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: 
analysere systematisk indsamlede data ved hjælp af 
statistiske deskriptorer og diagrammer samt 
anvendelsen af test som baggrund for undervisningen i 
statistik bl.a. med anvendelse af it 

Aldersspecialisering mod 4. - 10. klasse: 
statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og 

vurdering af data, blandt andet med it og anvendelse af 

deskriptorer for beliggenhed, spredning og sammenhænge 

samt test og deres anvendelse 

anvende matematik som beskrivelses- og 
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger 

matematiks muligheder og begrænsninger som 

beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige 

sammenhænge af relevans for henholdsvis 1.-6. og 4.-10. 

klassetrin 

udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at 
reflektere over egen undervisning, identificere 
udviklingsbehov, holde sig ajour med 
matematikdidaktisk forskning og udviklingsarbejde samt 
følge med i nye tendenser, nye materialer og ny 
litteratur 

kompetenceudvikling som matematiklærer, analyse og 

refleksion over egen undervisning, identifikation af 

udviklingsbehov, ajourføring med matematikdidaktisk 

forskning og udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye 

materialer og ny litteratur 

kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig 
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og 
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og 
varieret. 

matematisk kommunikation  

anvende matematiske repræsentationsformer ved at 
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige 
repræsentationsformer, herunder forstå deres 
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder 

matematiske repræsentationer 

tage stilling til muligheder og begrænsninger i 
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler, 
herunder it 

matematiske hjælpemidler 

modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere, 
fortolke og kritisere matematiske modeller 

matematisk modellering 
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faglig viden. Dertil kommer vejledning og selvstændigt arbejde med fordybelse i litteratur, it-værktøjer og forskellige 
øvelser. En del af arbejdet uden for undervisning kan med fordel ske i studiegrupper. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren skal afvikle nedenstående tre studieprodukter inden for den i modulplanen fastsatte tidsfrist. Produkterne 
skal godkendes af underviseren.  
Deltageren skal 
- individuelt udarbejde et produkt på basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, 

spørgsmål og/eller problemstillinger i relation til stokastik og/eller modellering i matematikundervisningen. Efter 
aftale mellem underviseren og deltagerne kan produkterne antage forskellige former. De kan fx bestå af en 
rapport, en opgavebesvarelse og/eller en medieproduktion. Hvert produkt skal have et omfang svarende til en til 
tre normalsider. 

- i grupper på en til tre deltagere på baggrund af observationer i praksis udarbejde en skriftlig rapport med 
beskrivelse, analyse og forslag til tiltag for en eller flere elever med særlige behov i matematikundervisningen på 
et klassetrin fra 1.-6. Rapporten skal have et omfang svarende til fire til seks normalsider samt evt. bilag 

- I forbindelse med forløbet om stokastik eller funktioner udarbejder deltageren individuelt et skriftligt produkt på 
basis af underviserformulerede matematikfaglige og fagdidaktiske opgaver, spørgsmål og/eller problemstillinger i 
relation til stokastik eller funktioner, og evaluering. Efter aftale mellem underviseren og de studerende kan 
produktet antage forskellige former. Det kan fx bestå af en rapport, en opgavebesvarelse og/eller en 
medieproduktion.  
Produktet skal have et omfang svarende til en til tre normalsider. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget matematik, 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin. 

Forudsætninger for at læse modulet  
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i matematik 1.-6. klassetrin i grundskolen. Dertil kompetencevurdering 
enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale 
om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Musik 

Komprimeret fagmodul 1: Musikfagets kreative læringsrum 
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget musik findes i nærværende studieordning afsnit 25 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Deltageren arbejder selvstændigt med sine praksisfærdigheder med brugsklaver og sang, opfrisker sin hørelære og 
teori samt får øget indsigt i forskellige strategier til egen øvning til brug for sin videre udvikling. 
Der vil i modulet være fokus på forskellige praktisk musiske arbejdsformer i området musikalsk skaben og du får 
værktøjer til at organisere, instruere og lede mange former for musikalske aktiviteter.  
Deltageren vil videreudvikle sit kendskab og praksiserfaring med forskellige sammenspilsinstrumenter samt sine 
kompositionsfærdigheder til at arrangere for elever med forskellige forudsætninger. Vi vil i studiegrupper arbejde med 
musikprogrammer som Garageband og Sibelius med særligt fokus på improvisation og komposition.  
Med udgangspunkt i Fælles Mål diskuteres og afprøves undervisningsforløb og cases med særlig fokus på 
indholdsdimensionen, progression, differentiering, mål og evaluering. Deltageren vil blive bedre til at begrunde og 
perspektivere de pædagogiske og didaktiske forhold, der ligger til grund for god musikundervisning og innovative 
læringsmiljøer. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Modulets vidensgrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet 
bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 
kvaliteter og mangfoldighed. 
Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan: 

- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 
anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 

- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

anvende egen stemme musikalsk og nuanceret stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling 

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med 
forståelse for genre og teknik 

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, 
musikalsk fortolkning 

lede stemmearbejde, fællessang og én- eller 
flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer 
 

udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik, 
indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer og 
traditioner 

lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og 
dramatisering med øje for elevers potentialer og 
forudsætninger. 

kroppens, bevægelsens og legens betydning for 
musikalsk udvikling og læring og 
 

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt 
udvalg af stilarter for varierede målgrupper med 
forskellige pædagogiske formål 

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og 
satslære og musikalske læremidler 

skabe musik på baggrund af egne vokale og 
instrumentale færdigheder med musikalsk 
nysgerrighed, autenticitet og overblik 

kreative processer, musikalsk interpretation og 
varierede udtryksformer  
 

anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab og 
kreativt værktøj 

lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it og  
internetressourcer  

lede kreative musikalske processer i vokal-, bevægelses- 
og instrumentalaktiviteter, herunder såvel komposition 
som improvisation 

kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier om 
improvisation og komposition samt musikkens 
æstetiske og innovative potentialer 

perspektivere musik som kulturelt og historisk fænomen musik i forskellige musikkulturer, børne- og 
ungdomskulturer samt musik og medier 

fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer musikteori og musikalsk analyse 

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og 
instrumental udøvelse 

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og 
stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter 

formulere differentierede mål for musikundervisning og 
elevens læring 

musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk, 
kulturbærende og identitetsskabende fænomen, 
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål og 
indhold 
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udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter 
som længere forløb differentieret og inkluderende 

musikalsk læring og progression, 
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og 
læremidler i musikfaget 

varetage undervisning med øje for elevernes musikalske 
forudsætninger, udvikling og potentialer 

musikpædagogisk teori, elevernes musikalske udvikling, 
æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori 

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i 
musikfaget og på skolen generelt 

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, 
socialt og kulturelt fænomen 

Arbejdsformer i modulet 
- Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning samt forberedelse af tilhørende litteratur og musikalsk skabende 

aktiviteter.  
- Deltagelse i individuel vokal og instrumental undervisning i et omfang der tilpasses den enkelte deltagere samt 

forberedelse og evaluering af egen læring 
- Evaluering af egen læring og deltagelse i såvel hold-, som individuel undervisning. 
- Fælles lektioner med projektarbejde i forbindelse med kreative vokale/ instrumentale aktivitetsformer herunder 

udvikling af børnestemmer samt stemme/kormetodikker.  
- Lærerinitieret projektarbejde med fælles oplæg i forbindelse med området musik og bevægelse herunder 

musikledelse, instrumental musikudøvelse samt stemmearbejde med børn. 
- Studiegruppearbejde med organisering og udøvelse af ekspressive aktiviteter samt vejledning i musikudøvelse, 

satsarbejde og IT-baseret nodeskrivning med tilhørende studieprodukter 
- Aktiv deltagelse i institutionens koncerter, kor og evt. orkester, overværelse og deltagelse i faglige relevante 

musiktilbud, workshop, kurser, forelæsninger samt studieture. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet skal deltageren skabe og lede mindst én musikalsk ekspressiv vokal/bevægelses aktivitet som fx: 
lydformning, stomp, bodypercussion improvisation/komposition eller lignende.  
I løbet af modulet skal deltageren udfærdige én IT-nodeskreven sats/arrangement relateret til modulets 
indholdsområde  
Mod slutningen af modulet udformer deltageren en fagpædagogisk opgave relateret til området musikalsk skaben. 
Deltageren demonstrerer indsigt i begrebet musikalsk skaben, faghæftets anvendelse af begrebet, reflekterer 
musikalsk skaben, som det fremstår i læreruddannelsen og perspektiverer til folkeskolen. Opgaven skal være på 1-3 
normalsider. Teksten skal forstås som en procestekst, der kan danne baggrund for eller inspiration til en fagdidaktisk 
synopsis i forbindelse med eksamen i musikfaget. 
Som afslutning på modulet organiseres en matinékoncert med de deltagere med vokal og instrumental optræden. Der 
lægges vægt på såvel det kunstneriske udtryk, de spille- og sangtekniske elementer som de skabende og 
improvisatoriske elementer, individuelt og/eller i grupper. 
Ovenstående studieprodukter skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i musik i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Komprimeret fagmodul 2: Musikfagets formidlende og udøvende læringsrum 
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget musik findes i nærværende studieordning afsnit 25 

 Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kort beskrivelse af modulet 
Der vil på modulet være fokus på brugsklaveret som musikledelses, - og akkompagnementsværktøj, hvor deltageren 
videreudvikler stilkendskab, rytmisk flow og arbejder med melodispil, herunder improvisation og melodispil. 
Deltageren vil igangsætte og lede processer i og med musik og agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige 
leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende igangsætter. 
Med udgangspunkt i mere eller mindre kendte værker og værkdele fra musikhistorien, vil deltageren øge sit kendskab 
til metoder med aktiverende musiklytning i skolens 1.-6. klassetrin. Vi vil afprøve forskellige strategier til aflytning 
(plankning) af musik samt arrangere den hensigtsmæssigt i forhold til en relevant elevgruppe/klasse (fortrinsvis på 
mellemtrinnet og valgfag).  
Igennem praktisk arbejde med computeren som arrangementsværktøj vil vi undersøge, hvilke 
musikalske/instrumentale roller, der er i spil, hvilket formål de tjener, og hvordan de gøres anvendelige i 
skolesammenhæng. Vi vil udvælge undervisningsmaterialer hensigtsmæssigt i forhold til undervisningens mål og 
centrale indhold og analysere og afprøve dem igennem eksemplariske undervisningsforløb. Hertil vil vi anvende viden 
om forskellige musikpædagogiske retninger og metoder samt diskutere deres aktuelle anvendelse i folkeskolen i dag.  

Modulets vidensgrundlag 
Faget har sin basis fra to forskellige videns- og færdighedsdimensioner, en kunstnerisk og en vidensbaseret. Modulet 
bygger på teori og forskning vedrørende børn og unges musikalske udvikling og læring samt på teorier om musikkens 
kvaliteter og mangfoldighed. 
Forskning vedrørende musikfaget i folkeskolen udgør et centralt grundlag. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Musikudøvelse 
Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben 
Kompetenceområde 3: Musikforståelse 
Kompetenceområde 4: Musikdidaktik  
Kompetencemål, som indgår i modulet 
 
Deltageren kan: 
- begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og 

anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik 
- varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen 
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

lede og akkompagnere fællessang og musikaktiviteter 
på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter 

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter, instruktion 
og ledelse i forbindelse med klaverspil 

anvende egen stemme som hjælpemiddel og 
arbejdsredskab i undervisningen  

stemmearbejde i relation til  udvikling af egen og andres 
stemmer 

udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil med 
forståelse for genre og teknik 

musikalske genrer, motoriske/tekniske øveprocesser, 
musikalsk fortolkning 

vejlede og lede sammenspil differentieret på baggrund 
af egen beherskelse af relevante instrumenter 

sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt 
analog og digital teknologi 

arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt 
udvalg af stilarter for varierede målgrupper med 
forskellige pædagogiske formål 

musikteori, notation, arrangement, instrumentation og 
satslære og musikalske læremidler 

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk, kulturelt 
og historisk fænomen 

musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, 
æstetisk og samfundsmæssig perspektiv 

fortolke musik i et bredt udvalg af stilarter og genrer musikteori og musikalsk analyse 

udtrykke musikalsk forståelse gennem vokal og 
instrumental udøvelse 

hørelære, musikalsk frasering, instrument- og 
stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske stilarter 

formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra 
forskellige historiske perioder 

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere varieret og 
aktiverende undervisning i musiklytning og 
musikoplevelse 

metoder til musiklytning og musikalsk udvikling 

udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter 
som længere forløb differentieret og inkluderende 

musikalsk læring og progression, 
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og 
læremidler i musikfaget 

agere i forskellige musiklærerroller fra den myndige 
leder og dirigent til den lydhøre og inspirerende 
igangsætter i og med musik 

undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, 
formidlingsstrategier samt formelle og uformelle 
læreprocesser 

analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i 
forhold til undervisningens mål og centrale indhold 
samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde 

læremidler samt resultater fra forskning og 
udviklingsarbejde  

bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i 
musikfaget og på skolen generelt 

musikkens betydning som motorisk/fysisk, psykologisk, 
socialt og kulturelt fænomen 

Arbejdsformer i modulet 
- Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning samt forberedelse af tilhørende litteratur og musikudøvende 

aktiviteter.  
- Deltagelse i individuel vokal og instrumental undervisning i et omfang der tilpasses den enkelte deltagere samt 

forberedelse og evaluering af egen læring 
- Fælles lektioner med projektarbejde i forbindelse med områderne musikledelse, musikudøvelse, satsarbejde samt 

stemmeteknisk arbejde og udvikling af børnestemmer.  
- Projektarbejde i forbindelse med forberedelse og fremlæggelse af et undervisningsforløb med musiklytning og 

musikhistorie samt udarbejdelse af tilhørende studieprodukt 
- Lærerinitieret projektarbejde med fælles oplæg i forbindelse med vokal og instrumental musikledelse, herunder 

instruktion af sammenspil i formelle og uformelle læreprocesser samt indstudering og ledelse af sangligt 
repertoire med klaveret som ledelsesværktøj. 

- Studiegruppearbejde i sammenspil og rotation samt vejledning i organisering/ledelse af musikudøvelse, 
aktiverende musiklytningsaktiviteter med henblik på fortolkning og udtryk samt satsarbejde og IT-baseret 
nodeskrivning med tilhørende studieprodukter. 

- Projektarbejde i forbindelse med forberedelse og fremlæggelse af et undervisningsforløb med musiklytning og 
musikhistorie samt udarbejdelse af tilhørende studieprodukt. 

- Aktiv deltagelse i institutionens koncerter, kor og evt. orkester, overværelse og deltagelse i faglige relevante 
musiktilbud, workshop, kurser, forelæsninger samt studieture. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I løbet af modulet skal deltageren udfærdige én IT-nodeskreven sats/arrangement relateret til modulets 
indholdsområde. 
I løbet af modulet udformer deltageren to fagpædagogiske opgaver relateret til området musikudøvelse og 
musikforståelse. Deltageren demonstrerer indsigt i begrebet musikudøvelse, faghæftets anvendelse af begrebet, 
reflekterer musik udøvelse, som det fremstår i læreruddannelsen og perspektiverer til folkeskolen. Opgaven skal være 
på højst 1-3 normalsider. Teksten skal forstås som en procestekst, der kan danne baggrund for eller inspiration til en 
fagdidaktisk synopsis i forbindelse med eksamen i musikfaget. Tilsvarende for området musikforståelse. 
Deltagerne skal i grupper fremlægge og formidle et værk fra en musikhistorisk periode. I fremlæggelsen skal indgå et 
undervisningsforløb med perspektivering og udøvelse af metoder til formidling af varieret og aktiverende musiklytning 
i skolen. Fremlæggelsen er mundtlig og varer ca. 45 min pr. gruppe (inkl. feedback). Til fremlæggelsen skal der 
udfærdiges et skriftligt brugbart undervisningsmateriale tilgængeligt for alle deltagere på holdet. 
Som afslutning på modulet skal deltageren individuelt indstudere, lede og akkompagnere en fællessang fra en 
godkendt fællessangs repertoireliste på 10 sange med vægt på stilarter, genreformidling og håndværksmæssige 
færdigheder. 
Ovenstående studieprodukter skal godkendes af underviseren. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget musik 
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Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i musik i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Naturfag: biologi, fysik/kemi og geografi 

Komprimeret fagmodul 1: Biologiundervisning (74608E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget biologi findes i nærværende studieordning afsnit 9 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan indgå nordiske og engelske 
tekster  

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet har fokus på hvordan deltagerne kan varetage og videreudvikle en varieret og fagligt udbytterig 
biologiundervisning i skolen og hermed udvikle elevernes interesse og nysgerrighed over for biologifaget. 
Undervisningen er tilrettelagt i tre hovedområder 

- Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde 
- Evolution, genetik og bioteknologi – fra hverdagsforståelse til naturfaglig forståelse 
- Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevernes handlekompetence. 

Inden for alle områderne arbejdes med fagdidaktiske problemstillinger i tilknytning til faget i skolen herunder elevers 
læring og målstyret undervisning i eksemplariske undervisningsforløb. Gennem arbejdet med de tre hovedområder får 
deltagerne et bredt fagligt og fagdidaktisk fundament baseret på aktuel forskning, som gør dem i stand til at 

- tage deres elever med ud i naturen – og naturen ind i skolen 
- bruge praktisk arbejde kvalificeret i undervisningen 
- tage udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger – og udfordre dem 
- perspektivere til medieaktuelle emner 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som 
international) samt grundskolepraksis indenfor undervisningsfagets mål. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biologiundervisning 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi 
Kompetenceområde 4: Undervisning i biologis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til atplanlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle differentieret undervisning i biologi  

- begrundet planlægge, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med naturvidenskabelige 
perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologiundervisning med 
kernebegreber fra biologiens verden. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

udvikle undervisning i biologi på et naturfags-didaktisk 
grundlag 

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge og gennemføre undervisningssituationer, der 
udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og 
formulere hypoteser samt designe, gennemføre og 
evaluere undersøgelser i biologi, 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der er 
afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige 
progression, 

didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige 
progression i forhold til biologiske begreber og 
naturfaglige kompetencer, 

anvende forskellige undervisningsressourcer  naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og web-baserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it  

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger og 

elevers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, 
fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene og 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere biologiundervisning og  
fremme den enkelte elevs faglige udbytte  

formativ og summativ evaluering i biologiunder-visning  

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forsk-
ning i undervisningen 

nyere forskning inden for naturvidenskab 

planlægge og gennemføre biologiundervisning med  
praktisk-eksperimentelt arbejde og andre 
undersøgelser, der udvikler elevers begreber 
vedrørende levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder og livsbetingelser  

evolution, herunder eksemplarisk udvalg af forskellige 
grupper af levende organismer, deres systematiske 
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til 
levesteder og livsbetingelser 

planlægge og gennemføre undervisning, der udvikler 
elevers begrebsapparat til forståelse af evolution, 
artsdannelse og adfærdsteori, levende organismers 
systematiske tilhørsforhold samt det 
videnskabshistoriske grundlag for evolutionsteorien,  

evolution, herunder artsdannelse og adfærd, biologisk 
klassifikation og systematik samt indsigt i den historiske 
udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets 
oprindelse og udvikling 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der gør 
elever i stand til at undersøge samt beskrive 
karakteristika og sammenhænge i udvalgte danske 
økosystemer og gør dem i stand til at perspektivere til 
udenlandske økosystemer, 

økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske 
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem 
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske 
undersøgelser, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning som en 
vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk-
eksperimentelt arbejde, så elever kan tilegne sig viden 
om og indsigt i opbygning og omsætning af organisk 
stof, stofkredsløb og energistrømme samt anvende og 
udvikle naturfaglige modeller og 
repræsentationsformer, 

økosystemer, herunder opbygning og omsætning af 
organisk stof, fødekæder og fødenet, væsentlige 
stofkredsløb og energistrømme i terrestriske og 
akvatiske økosystemer samt viden om, hvordan 
komplekse biologiske sammenhænge kan formidles 
gennem modeller og repræsentationsformer, 

planlægge og gennemføre undervisning med henblik på 
elevernes forståelse af og forholden sig til 
grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø og 
bioteknologi, 

Bioteknologi, herunder genetik og genteknologi,  DNA, 
RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt 
etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv 
og miljø 

planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør 
elever i stand til at forklare biologiske processer i 
produktionen og perspektivere dem i forhold til 
omverdenen, 

bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder 
biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til 
sundhed, miljø og naturforvaltning, 
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planlægge og gennemføre undervisning, der fremmer 
elevers forståelse af sammenhænge mellem form og 
funktion hos levende organismer, herunder 
menneskekroppens anatomi og fysiologi samt gør elever 
i stand til aktivt at benytte den tilegnede viden og 
indsigt i forhold til egen og andres sundhed og 

krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem 
form og funktion hos levende organismermed vægt på 
menneskets anatomi og fysiologi samt 
sundhedsbegreber og 

sikre eleverne et almendannende grundlag for 
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv, 
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig 
udvikling 

anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale 
eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje, 
naturgenopretning og naturforvaltning, 
dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt 
lokale/globale aktører. 

Arbejdsformer i modulet 
Ekskursioner, feltarbejde, it og laboratoriearbejde er væsentlige elementer i modulet, og arbejdet med det faglige og 
fagdidaktiske stof tilrettelægges i en vekselvirkning mellem oplæg, gruppe- og parsamarbejde, vejledning, afprøvning 
af undervisningsforløb, selvstændigt studiearbejde og fremlæggelser. En del af det selvstændige arbejde er 
udarbejdelse af herbarium, selvstændige naturundersøgelser og præsentation af et fagligt eller undervisningsfagligt 
tema for holdet.  En del af undervisningen vil foregå som aktionslæring, hvor deltagerne arbejder med koblingen 
mellem teori og praksiserfaringer. I løbet af modulet afholdes et antal halvdagsekskursioner fx til naturområder, 
naturskoler, museer, virksomheder/ landbrug, samt et kort laboratoriekursus. Inddragelse af deltagernes egen praksis 
og fremlæggelser og andre former for vidensdeling udgør en væsentlig del af modulet. Der må påregnes forberedelse 
hjemme til undervisningen og i forhold til modulets obligatoriske studieprodukter. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren afleverer og fremlægger følgende 3 studieprodukter for hold og underviser: 

- Studieprodukt 1 i form af en rapport (7-10 normalsider) og fremlæggelse af egne undersøgelser på en 
selvvalgt dansk lokalitet (biotop) på lærerfagligt niveau samt forslag til minimum to relevante, begrundede 
elevaktiviteter på lokaliteten. Valg af lokaliteten skal godkendes af underviseren. 

- Studieprodukt 2 i form af en synopsis (7-10 normalsider) og fremlæggelse af selvvalgt problemstilling, inden 
for krop/sundhed, miljø/økologi/natur/bæredygtighed eller genetik/bioteknologi på lærerfagligt niveau, der 
er godkendt af underviseren – samt fagdidaktiske refleksioner over selvproduceret eller iagttaget 
undervisningsforløb for en folkeskoleklasse med inddragelse af indhold fra den selvvalgte problemstilling og 
med særligt fokus på målsætning og evaluering. 

- Studieprodukt 3 i form af en rapport (7-10 normalsider) eller et digitalt produkt med tilhørende synopsis. I 
fremlæggelsen indgår egne undersøgelser af elevers forståelse af begreber indenfor evolution (fra en skole) 
samt fagdidaktiske overvejelser over undervisning, der kan fremme den enkelte elevs faglige udbytte i 
forhold til undersøgelsens begreber. Undersøgelsens resultater og den lærerfaglige baggrund for de faglige 
begreber fremlægges for hold og underviser 

Form og indhold for digitale produkter skal på forhånd godkendes af underviseren. 
Produkterne kan skrives og fremlægges i grupper på maks. 3deltagere.  
Bedømmelsen af studieprodukter/fremlæggelser er individuel, og hvis de skriftlige produkter udarbejdes i gruppe, skal 
det fremgå hvilke sider den enkelte studerende har ansvaret for 
Godkendelse efter objektive kriterier (opfyldelse af krav vedr. indhold, form, afleveringsfrister samt faglig redelighed) 
af de tre studieprodukter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget biologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i biologi i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse 
i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 



Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 581 af 608 

Komprimeret fagmodul 1: Undervisning i fysik/kemi (74628E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget fysik/kemi findes i nærværende studieordning afsnit 15. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, og der kan forekomme litteratur på nordiske 
sprog og engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Det faglige område dækker 

- stoffers og partiklers opbygning, egenskaber, vekselvirkning og omdannelser 

- energi og energistrømme 

- elektriske og magnetiske fænomener i hverdag og samfund 

- lys og lyd 

- stoffers kredsløb i naturen 

- astronomi og astrofysik 

 
I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder 

- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-undervisning 

- elevers hverdagsforståelser af naturvidenskabelige fænomener 

- læring gennem praktisk arbejde 

- elevers udvikling af naturfaglige begreber og naturfaglig viden 

- elevers læringsmæssige udvikling i sociale og kulturelle kontekster 

- fagets almendannende karakter i forhold til at udvikle handlekompetence og bæredygtighedsforståelse hos 

elever såvel som hos deltagere 

- udvalgte dele af naturvidenskabernes historiske og filosofiske udvikling med henblik på at udvikle elevernes 

(og de deltageres) forståelse for naturvidenskabens kulturelle og samfundsmæssige rolle 

- anvendelse af modeller og teorier i læringssammenhænge og til udvikling af elevernes (og de deltageres) 

evne til at beskrive fænomener og processer omkring os  

Studiet tilrettelægges som praktisk og eksperimentelt arbejde i laboratoriet såvel som i eksterne og virtuelle 
læringsmiljøer samt arbejde med både fagdidaktisk og faglig teori. Dele af undervisningen i modulet vil foregå som 
aktionslæring, for på denne måde at kvalificere og udvikle deltagernes forhold til egen undervisning i faget. 

Modulets videngrundlag 
Modulets videngrundlag baseres på 

- ny national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om undervisningsfaglighed inden for 

modulets temaer 

- teori om og empiriske undersøgelser af praktiske og eksperimenterende arbejdsformer, 

undervisningsressourcer, interesse og motivation, modellering, begrebsdannelse herunder 

hverdagsopfattelser og parallelindlæring, læring i naturfag, evaluering og entreprenørskab 

- teori om kommunikation og formidling i fysik/kemi, herunder faglig læsning, skrivning og IKT-værktøjer 

- teori om naturvidenskabshistorie og -filosofi 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevernes læring i fysik/kemi 
Kompetenceområde 2: Naturfaglige kompetencer i relation til fysik/kemi-undervisning 
Kompetenceområde 4: Undervisning i fysikkens og kemiens kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Den studerende kan 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218


Studieordning 2021-2023 (Modulbeskrivelser)   
Læreruddannelsen Campus Carlsberg 
Læreruddannelsen Bornholm 
Gældende til og med vinteroptag 2019 

 

Side 582 af 608 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre og evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret 

fysik/kemi-undervisning med henblik på at udvikle elevernes naturfaglige kompetencer og almendannelse 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikkens og kemiens verden 

 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

  

forskellige syn på læring i fysik/kemi, herunder 
betydningen af sprog og dialog samt elevernes 
forkundskaber og hverdagsforestillinger, 

tage stilling til undervisning, der bygger på forskellige 
syn på elevers læring i fysik/kemi,  

didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige 
progression i forhold til fysiske og kemiske begreber og 
naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses-, 
modellerings-, perspektiverings- og 
kommunikationskompetence, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der er afpasset elevernes faglige og 
udviklingsmæssige progression,  

skrivning og læsning i faget, herunder kildekritisk 
læsning, mundtlige og skriftlige genrer i naturfagene 
samt formidling gennem digitale medier, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med varieret brug af mundtlige og 
skriftlige arbejdsformer,  

naturfaglige undervisningsressourcer såsom lærebøger, 
laboratorier, multimodale og webbaserede læremidler, 
science centre, uderum, erhvervsvirksomheder, museer 
og it, 

anvende forskellige undervisningsressourcer og 

didaktisk viden om klasseledelse, målsætning, 
læringsledelse, evalueringsmetoder og didaktiske 
muligheder og begrænsninger i fysik/kemi, og 

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
fysik/kemi-undervisning på et naturfagsdidaktisk 
grundlag og 

formativ og summativ evaluering i fysik/kemi-
undervisning 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere fysik/kemi-undervisning og 
fremme den enkelte elevs udbytte 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevernes egne undersøgelser 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevers evne til at undre sig, 
stille spørgsmål , formulere hypoteser og udføre 
undersøgelser samt vurdere, konkludere og generalisere 
ud fra egne undersøgelser 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
og vurdere modeller til forståelse af fysiske og kemiske 
fænomener og sammenhænge 

naturfagenes sproglige kendetegn og elever og 
elevgruppers hverdagssprog, fagsprog og 
begrebsdannelse i naturfagene 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes evne til at anvende 
fagsprog til at kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk, viden om inddragelse af omverdenen i 
undervisningen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, som inddrager eksempler på 
naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i 
samfundet 
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interessemodsætninger, handlekompetence og 
bæredygtig udvikling i forhold til produktion og 
menneskets samspil med natur, samfund og teknologi 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, der udvikler elevernes handlekompetence 
i forhold til menneskets samspil med natur og teknologi 

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi og planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning med historiske og filosofiske aspekter af 
naturvidenskaben og 

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og 
forståelse af omverdenen 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning, hvor naturvidenskab og teknologi 
fremstår almendannende 

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og 
kredsløb i naturen, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om stof og stofkredsløb, 

partiklers opbygning, egenskaber, og vekselvirkninger 
samt lys, lyd og andre bølgefænomener, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om partikler, bølger og stråling,  

energi, energiomsætninger og energistrømme samt 
elektriske og magnetiske fænomener, 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om energiomsætning,  

astronomi og astrofysik, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om Jorden og Universet,  

produktions- og forædlingsprocesser samt teknologisk 
udvikling, herunder digital styring og 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning om produktion og teknologi, og 

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed. planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fysik/kemi-
undervisning i overensstemmelse med gældende 
sikkerhedsbestemmelser 

Modulets relation til praksis 
Undervisningen i modulet relateres til grundskolen og evt. forskellige eksterne formelle og uformelle læringsmiljøer, 

erhvervsvirksomheder og virtuelle undervisningsplatforme. 

Der arbejdes bl.a. med (evt. som en del af aktionslæringen): 

- undervisning i faget, hvor deltageren direkte interagerer eller har interageret med elever 
- udarbejdelse af egne læremidler 
- eksperimentelle forløb, hvor forskellige arbejdsformer og –metoder afprøves 

Arbejdsformer i modulet 
Der arbejdes både teoretisk og praktisk/eksperimentelt. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Deltageren udarbejder efter nærmere anvisninger fra underviseren 2 studieprodukter á 7-10 normalsider, der 
indeholder fagligt stof, relevant eksperimentelt arbejde, skitse til et UV-forløb og didaktiske overvejelser med relation 
til egen praksis. 
Studieprodukterne kan være et gruppeprodukt(-er). Max. 3 deltagere pr. gruppe. 
Et af studieprodukterne skal fremlægges på holdet med demonstration af skole-relevante aktiviteter. 
Studieprodukterne skal afleveres til det af underviseren fastsatte tidspunkt og skal i øvrigt leve op til kravene i den 
produktbeskrivelse, som præsenteres tidligt i modulet. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget fysik/kemi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i fysik/kemi i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
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Komprimeret fagmodul 1: Geografi – en verden i forandring (74637E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget geografi findes i nærværende studieordning afsnit 16. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, og der kan forekomme litteratur på nordiske 
sprog og engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler planlægning, gennemførelse og evaluering af geografiundervisningen. Planlægges konkret med 
den enkelte underviser i samarbejde med deltagerne. Der lægges vægt på en indledende brainstorm og aftale. 
Modulet tager udgangspunkt i geografiske forhold globalt, regionalt og lokalt. Genstandsfeltet er natur- og 
kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre og problemstillinger, der lader sig eksemplificere med 
udgangspunkt i globale, regionale og lokale forhold, og hvor menneskets samspil med naturen, i både et økologisk og 
økonomisk perspektiv, er i centrum. 
Deltageren skal kunne planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en geografiundervisning hvor eleverne udvikler 
handlekompetence og omverdensforståelse i forhold til væsentlige befolkningsmæssige, økonomiske og miljømæssige 
problemfelter i en globaliseret verden, og desuden anvende fagets mange repræsentationsformer i egen 
undervisning, med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og it. 
Centralt i modulet indgår bæredygtighed, levevilkår, rumlige udbredelsesmønstre, omverdensforståelse samt 
menneskets samspil med naturen, som det ofte kommer til udtryk gennem modsætninger mellem økologiske og 
økonomiske interesser. 
Med afsæt i ovenstående er det målet, at deltageren videreudvikler sine kompetencer til at planlægge, gennemføre 
og evaluere geografiundervisning, der er tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus 
på anvendelse af praktisk arbejde i undervisningen. 
Der arbejdes med følgende dele af geografien: 

- Energikilder - fordeling og forbrug. DK og globalt. 
- Udvinding og forbrug af Jordens resurser herunder geopolitik og geologiske råstoffers opståen og fordeling. 
- Det globale klima. Vejr, klima og hydrologi. Herunder naturkatastrofer. 
- Bæredygtig udvikling og levevilkår herunder udnyttelse af naturgrundlaget. 
- Befolkningsudvikling. Globalisering, erhvervsgeografi og ulighed i verden. 
- Landskabsdannelse og pladetektonik. Herunder naturkatastrofer. 
- Danmark – landskab og befolkning. Danmarks geologi og samspil med naturen - herunder den 

erhvervsmæssige og befolkningsmæssige udvikling i Danmark og dens sammenhæng med samfundets 
generelle udvikling. De danske byers placering, funktion og udvikling. Fysisk planlægning og Danmarks 
udvikling i et regionalt og globalt perspektiv. 

- Principper for udarbejdelse af kort, samt forskellige korttypers anvendelse. Børn og kort. 
- Regionalgeografi. 

Modulets videngrundlag 
Modulets geografifaglige videngrundlag bygger på humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og 
forskning. Modulets fagdidaktiske videngrundlag baseres på geografi- og almendidaktisk viden, som fortrinsvis bygger 
på forsknings- og udviklingsarbejder i en dansk og nordisk skoletradition med fokus på skolefaget geografi. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagdidaktiske perspektiver i geografi 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi 
Kompetenceområde 3: Geografi i tværfagligt samarbejde 
Kompetenceområde 4: Undervisning i geografis kerneområder 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet anvende naturfags- og geografididaktisk viden og færdigheder til at tilrettelægge, gennemføre, 
evaluere og udvikle undervisning i geografi 
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning med naturfaglige perspektiver 
og med henblik på udvikling af den enkelte elevs faglighed og almendannelse 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med andre 
fag 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret geografiundervisning med natur- og 
kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der udvikler elevernes handle-
kompetence i forhold til menneskets samspil med natur 
og teknologi 

handlekompetence og bæredygtighed i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning vedrørende faglige diskussion af politiske 
og økonomiske interessekonflikter 

argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der får eleverne til at reflektere over 
konsekvenser af forskellige natur- og samfundssyn, 
herunder arealanvendelse og fysisk planlægning 

naturfaglig og samfundsfaglig viden og metoder til 
geografiske analyser af samspillet mellem natur, kultur 
og mennesker 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver 
på strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen 

strukturer, mønstre, systemer og processer i naturen 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver 
på stofkredsløb samt energiformer, - strømme, -kilder 
og -udnyttelse 

stofkredsløb, energiformer, energistrømme, 
energikilder og energiudnyttelse 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, som inddrager tværfaglige per-spektiver 
på menneskets udnyttelse af natur-grundlaget 

menneskets udnyttelse af naturgrundlaget 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der udfordrer elevernes holdninger og gør 
dem i stand til at forstå og argumentere for forhold 
vedrørende bæredygtig udvikling, bl.a. ved at inddrage 
aktuelle miljøspørgsmål og cases 

bæredygtig udvikling i et globalt, regionalt og lokalt 
perspektiv samt samspillet mellem økologi, økonomi og 
sociale forhold 

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning om rumlige mønstre som følge af 
demografisk udvikling og indbyrdes relationer mellem 
befolkninger, samt politiske beslut-ningsprocesser 

kulturgeografiske strukturer og mønstre som resultat af 
den teknologiske udvikling, sociale forhold samt 
politiske og økonomiske interesser og beslutninger 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
inddrager ressourcernes dannelse, fordeling og 
udnyttelse, samt konsekvenser for miljø og levevilkår, 
bl.a. med udgangspunkt i elevernes egne roller som 
forbrugere og samfundsborgere 

dannelse, fordeling og udnyttelse af fossile og fornybare 
energiresurser samt geologiske råstoffer samt 
konsekvenser for miljø og levevilkår. 

vælge eksemplariske regionale eksempler og 
problemstillinger, der giver eleverne forståelse af 
naturgrundlagets betydning for levevilkårenes 
forskellighed og globalt overblik 

samspillet mellem atmosfære, hydrosfære, lithosfære 
og biosfære 

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, 
der kan give eleverne overblik over og forståelse for 
ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og 
politiske forhold 

planlægge, gennemføre og evaluere differentieret 
geografiundervisning, der er afpasset den enkelte elevs 
faglige og udviklingsmæssige progression 

geografifaglige kompetencer, herunder modellerings-, 
undersøgelses-, repræsentations- og 
perspektiveringskompetence samt elevers faglige og 
udviklingsmæssige progression  
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

anvende forskellige undervisningsressourcer geografifaglige undervisningsressourcer såsom 
lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede 
læremidler, science centre, uderum, 
erhvervsvirksomheder, museer og it  

planlægge, gennemføre og evaluere geografi-
undervisning, der får eleverne til at reflektere over 
konsekvenser af forskellige natur- og samfundssyn, 
herunder arealanvendelse og fysisk planlægning 

naturfaglig og samfundsfaglig viden og metoder til 
geografiske analyser af samspillet mellem natur, kultur 
og mennesker  

anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til 
bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige mønstre 
vha. forskellige korttyper 

geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper 
som GIS-kort, satellitbilleder og GPS  

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
forklarer landskabers dannelse og geologiens betydning 
for levevilkårene blandt andet med udgangspunkt i 
feltundersøgelser i lokalområdet 

geologiske processer på Jorden i et historisk, nutidigt og 
fremtidigt perspektiv 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
gør eleverne i stand til at forstå klimatiske forhold og 
deres betydning for levevilkårene, f.eks. gennem 
elevernes egne målinger, iagttagelser og fortolkninger, 
herunder brug af it 

klimatiske og meteorologiske forhold, deres forandring 
og betydning for levevilkår  

anvende kort, modeller, statistik, film og skriftlige kilder, 
der kan give eleverne overblik over og forståelse for 
ulighed i levevilkår og sætter dem i stand til at diskutere 
løsningsmuligheder 

verdens befolkning, opdeling, interaktion og udvikling 
på grundlag af naturforhold, samt økonomiske og 
politiske forhold 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
sætter eleverne i stand til at forstå årsager til og 
konsekvenser af globalisering, herunder inddragelse af 
elevernes roller som verdensborgere 

globaliseringen og dens indflydelse på kultur, natur, 
levevilkår og relationer mellem verdens stater og 
folkeslag 

Arbejdsformer i modulet 
Planlægges i samarbejde med deltagerne. Der lægges vægt på en indledende brainstorm og aftale. 
Der arbejdes med varierede, arbejdsformer herunder vejledning, gruppearbejde, individuelt arbejde, selvstudie, 
forberedelse, underviseroplæg, oplæg fra detagerne, diskussion, opgaver, studieprodukter, øvelser, 
uderumsundervisning, ekskursioner, feltarbejde etc. Der lægges vægt på aktiviteter med udgangspunkt i deltagernes 
arbejde.  

Betingelser for godkendelse af modulet 
2 studieprodukter skal fremlægges og godkendes. Produkterne kan udarbejdes i grupper på 2– 4 deltagere. 
De endelige studieproduktbeskrivelser leveres af modulets underviser eventuelt i samarbejde med modulets 
deltagere. 
Studieprodukt 1: 
Et større skriftligt produkt (10 – 15 normalsider). Produktet skal indeholde A) en geografifaglig redegørelse, B) et 
selvstændigt udarbejdet geografisk produkt, samt C) didaktiske refleksioner herunder en undervisningsplan 
indeholdende mål, metoder, materialer, evalueringsværktøjer etc. 
Produktet skal tage udgangspunkt i modulbeskrivelsen og omhandle geografiske forhold på en skala fra det globale 
plan til et regionalt eller lokalt niveau. Genstandsfeltet er natur- og kulturgeografiske fænomener, processer, mønstre 
og problemstillinger, der lader sig eksemplificere med udgangspunkt i, lokale, regionale og globale forhold, og hvor 
menneskets samspil med naturen både i et økologisk og et økonomisk perspektiv, er i centrum. 
Produktet skal demonstrere, at deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, hvor 
eleverne udvikler handlekompetence i forhold til væsentlige problemfelter i en globaliseret verden. Desuden skal 
produktet demonstrere deltagerens evne til at anvende fagets mange repræsentationsformer i egen undervisningen 
med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og IT. 
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Et selvstændigt fremstillet geografisk produkt kan eksempelvis være kort, tabeller, grafer, figurer, fotos, modeller, 
praktisk arbejde mm. 
Studieprodukt 2: 
Ekskursionsrapport (10-15 normalsider). Rapporten skal indeholde A) en geografifaglig beskrivelse af 3-5 lokaliteter 
herunder kortlægning samt B) didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan indeholdende mål, metoder, 
materialer og ekskursionsdidaktik. Ekskursionsrapporten skal omhandle et emne indenfor Modulbeskrivelsen. 
Produktet skal demonstrere kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der er 
tilpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige niveau, og som sætter fokus på anvendelse af praktisk arbejde. 

Kriterier for gennemført Modul 
Aflevering og godkendelse af ovenstående 2 studieprodukter. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Undervisningsfaget geografi. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i geografi i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via 
deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om 
oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Naturfag på tværs i udskolingen. (74708E) 
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. 
BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøverne for undervisningsfagene findes i nærværende studieordning afsnit 9, 15 og 16. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret tværfagligt fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan indgå nordiske og 
engelske tekster. 

Kort beskrivelse af modulet 
Modulet omhandler de fælles mål og obligatoriske fællesfaglige undervisningsforløb i fagene biologi, geografi og 
fysik/kemi, og det samarbejde naturfagsunderviserne i de tre fag har om planlægning, gennemførelse og evaluering af 
undervisningen. 
Der er specielt fokus på fælles naturfagsdidaktiske områder som: 

- Målstyret undervisning. 
- Årsplaner i naturfagene herunder fælles planlægning  
- Elevers hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse. 
- Faglig læsning og skrivning i naturfag. 
- Elevernes praktiske arbejde i undervisningen.  
- Udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses- modellerings-, perspektiverings- 

og kommunikationskompetence. 
- It 
- Flersprogede elever 

Modulets videngrundlag 
Modulet baserer sig på naturfaglig og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som 
international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning i naturfagsdidaktik/ de fælles mål for 
undervisningsfagene biologi, fysik/kemi og geografi i udskolingen. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring i biolog-, fysik/kemi- og geografi-
undervisning. 
Kompetenceområde 2: Naturvidenskabens perspektiver i relation til biologi, fysik/kemi og geografi 
Kompetenceområde 3: Biologi, fysik/kemi og geografi i tværfagligt samarbejde 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til atplanlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle differentieret undervisning i biologi, fysik/kemi og geografi. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologi-, fysik/kemi- og geografi-
undervisning med naturvidenskabelige perspektiver og med henblik på udvikling af den enkelte elevs 
faglighed og almendannelse. 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret biologi-, fysik/kemi og geografi-
undervisning i tværfagligt samspil med andre fag. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

  

Planlægge og gennemføre undervisningssituationer, der 
udvikler elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og 
formulere hypoteser samt designe, gennemføre og 
evaluere undersøgelser i biologi/geografi/fysik/kemi 

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden 
om betydningen af elevers egne undersøgelser i 
undervisningen 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere 
modeller til forståelse af naturfaglige fænomener og 
sammenhænge, 

naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers 
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige 
modeller, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der er 
afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige 
progression, 

didaktisk viden om elevers faglige og udviklingsmæssige 
progression i forhold til biologiske begreber og 
naturfaglige kompetencer, 

planlægge og gennemføre undervisning med varieret 
brug af mundtlige og skriftlige arbejdsformer, 

læsning og skrivning i faget gennem arbejde med 
multimodale tekster, teksttyper, læseformål, førfaglige 
begreber, metaforer/analogier og nominaliseringer 
samt formidling gennem forskellige medier, herunder 
digitale, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, der 
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til at 
kommunikere om naturfaglige emner og 
problemstillinger og 

elevers, herunder tosprogede elevers, hverdagssprog, 
fagsprog og begrebsdannelse i naturfagene og 

begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer 
med henblik på at kvalificere naturfagsundervisning og 
fremme den enkelte elevs faglige udbytte. 

formativ og summativ evaluering i 
naturfagsundervisning 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning med 
historiske og filosofiske aspekter af natur-videnskaben 

hovedtræk af naturvidenskabs historie og filosofi 

forklare hvordan naturvidenskabelig viden diskuteres og 
udvikles, 

processer i udvikling af naturvidenskabelig erkendelse, 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning, hvor 
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende 

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og 
forståelse af omverdenen  

inddrage eksempler på naturvidenskabens og 
teknologiens anvendelse i samfundet i 
biologiundervisningen, 

naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige, 
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt 
didaktisk viden om inddragelse af omverdenen i 
undervisningen, 

planlægge og gennemføre naturfags-undervisning, der 
udvikler elevernes handlekompetence i forhold til 
menneskets samspil med natur og teknologi 

interessemodsætninger, handlekompetence og 
bæredygtig udvikling i forhold til menneskets samspil 
med natur og teknologi, 

planlægge og gennemføre biologiundervisning 
vedrørende faglige diskussioner med inddragelse af 
etiske, og samfundsmæssige interessemodsætninger 

naturfaglig argumentation og samfundsmæssige 
interessemodsætninger 

planlægge og gennemføre biologiundervisning med 
udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger, der 
udvikler elevernes naturfaglige kompetencer, 

elevers arbejde med problemstillinger og naturfaglige 
kompetencer i et tværfagligt perspektiv, 
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

Planlægge og gennemføre naturfags-undervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på universets, 
solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling, 
samt strålings indvirkning på levende organismer, 

tværfaglige perspektiver på universets, solsystemets, 
jordens og livets opståen og udvikling  samt strålings 
indvirkning på levende organismer 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på teknologiens 
betydning for menneskers sundhed og levevilkår 
herunder drikkevandforsyning for fremtidige 
generationer, 

tværfaglige perspektiver på teknologiens betydning for 
menneskers sundhed og levevilkår herunder 
drikkevandforsyning for fremtidige generationer 

planlægge og gennemføre naturfagsundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på bæredygtig 
energiforsyning, 

tværfaglige perspektiver på energiforsyning, 

Planlægge og gennemføre naturfags-undervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på stofkredsløb og 
menneskers udledning af stoffer til atmosfæren og 

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb og menneskers 
udledning af stoffer til atmosfæren og 

planlægge og gennemføre biologiundervisning, som 
inddrager tværfaglige perspektiver på produktion med 
bæredygtig anvendelse af naturgrundlaget. 

tværfaglige perspektiver på produktion med bæredygtig 
anvendelse af naturgrundlaget 

Arbejdsformer i modulet 
Holdundervisning (herunder læreroplæg, studenteroplæg, gruppe- og par-samarbejde og fremlæggelser) 
Ekskursioner. 
Praktisk arbejde i form af øvelser i faglokalet/laboratoriet 
Vejledning af enkeltdeltagere og deltagere i grupper. 
Fremlæggelse af obligatoriske forhold for hold med respons. 
Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med studieprodukter, fx årsplaner. 
Selvstændigt arbejde med laboratorieøvelser. 
Selvstændigt arbejde med afprøvning af elevaktiviteter til skolen. 
Udarbejdelse af elevaktiviteter. 
Udarbejdelse af undervisningsforløb og evt. afprøvning i skoleklasser. 
Forberedelse til holdundervisning. 
Individuel forberedelse til undervisning (litteratursøgning, læsning af faglige tekster, læremidler til skolen m.m.). 
Egne undersøgelser, selvstændigt igangsat i fx studiegrupper  
Individuelt arbejde med obligatoriske produkter. 
Arbejde med obligatoriske produkter i studiegrupper. 
Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold og underviser. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
Aflevering og fremlæggelse af 2 obligatoriske studieprodukter. 
Studieprodukt 1: 
Skriftlig rapport på 7-10 normalsider 
Indhold: Årsplan (7., 8. eller 9. klassetrin) for undervisning i et af naturfagene biologi, fysik/kemi eller geografi med 
overvejelser over arbejdet med og samarbejdet om de fælles mål for naturfagene. Der udarbejdes en mere detaljeret 
fælles undervisningsplan (for undervisningen i biologi, fysik/kemi og geografi) for ét obligatorisk fællesfagligt forløb fra 
årsplanen, hvor fælles, identiske mål l indgår. 
Rapporten afleveres og fremlægges for hold og underviser. 
Studieprodukt 2: 
Læseguide til brug i naturfagsundervisning (2-3 normalsider). 
Læseguiden udarbejdes på baggrund af analyse og vurdering af en tekst til naturfagsundervisning i 7., 8. eller 9. klasse. 
I analysen er der særligt fokus på faglig læsning og materialets brug af varierede mundtlige og skriftlige arbejdsformer. 
Teksten skal på forhånd godkendes af underviseren. 
Læseguiden afleveres og fremlægges for hold og underviser. 
Analyse, vurdering og læseguide fremlægges for hold og underviser. 
Produkterne 1 og 2 kan skrives og fremlægges i grupper på max 3 deltagere. 
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Bedømmelsen af studieprodukter/fremlæggelser er individuel, og hvis de skriftlige produkter udarbejdes i gruppe, skal 
det fremgå hvilke sider den enkelte studerende har ansvaret for 
Studieprodukt 1 og 2 med fremlæggelser skal være godkendt efter objektive kriterier (opfyldelse af krav vedr. indhold, 
form, afleveringsfrister samt faglig redelighed) 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål  
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfagene biologi, fysik/kemi, geografi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Godkendt deltagelse i det komprimerede monofaglige komprimerede fagmodul ”Biologiundervisning”, ”Undervisning i 
fysik/kemi” eller ”Geografi – en verden i forandring”. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Natur/teknologi 

Komprimeret fagmodul 1: Planlægning af natur/teknologiundervisning. (74708F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget natur/teknologi findes i nærværende studieordning afsnit 26. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan indgå tekster på andre sprog – 
især engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejdes der med centrale didaktiske forhold i vekselvirkning med faglige områder. Deltagerne vil således 
både opnå øget naturfaglig viden og udvikle andre fagdidaktiske kompetencer. Indholdet vil blive tilrettelagt i 
samarbejde med deltagerne med henblik på differentiering i forhold til undervisningserfaring og kompetencer i andre 
naturfag. 
Det søges så vidt muligt at inddrage deltagernes egen undervisningspraksis og at tilpasse undervisningen efter 
deltagernes forudsætninger og ønsker, samt forhold som har betydning for implementering af skolereformens 
målsætninger. 
Der tages udgangspunkt i nedenstående liste over faglige og fagdidaktiske emner, som kan vægtes i forhold til 
deltagernes behov. 

- Universets opståen og udvikling, Jordens og livets udvikling, herunder landskabsdannelse lokalt og globalt 
- Undersøgelser af udvalgte planter, dyr og andre levende organismer og deres levesteder samt opbygning og 

tilpasninger. 
- Menneskets anatomi, fysiologi og sundhed 
- Vejr og klima 
- Innovation og brug af digitale læremidler og undersøgelsesmetoder  
- Læringsmålstyret undervisning og undervisningsplanlægning i med inddragelse af forenklede fælles mål 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker 
inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i 
grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. 
I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet. 

Kompetenceområder som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi 
omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og 
herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning. 
Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets 
anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som 
baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse. 
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Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, 
teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget. 
Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, 
udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle undervisning i natur/teknologi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at 
udvikle elevernes naturfaglige kompetencer 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen 
og anvendelse af teknologi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker 
elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets 
tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet. 

Færdigheds- og vidensmål 
Der henvises til bekendtgørelsen for faget natur/teknologi i læreruddannelsen. 
Afhængigt af deltagernes forudsætninger vil der blive sat fokus på udvalgte videns- og færdighedsmål. 

Arbejdsformer i modulet 
I modulet vil arbejdsformerne være præget af en vekselvirkning mellem teorigennemgang og praktisk arbejde i 
laboratoriet/faglokalet –eventuelt også eksterne miljøer/steder. 
Centralt vil være inddragelse af deltagernes egen praksis og fremlæggelser og andre former for vidensdeling. 
Der må påregnes forberedelse hjemme til undervisningen og i forhold til modulets opgaver. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet skal der gennemføres to studieprodukter. Det aftales på holdet, om de udføres individuelt eller i grupper. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 
Studieprodukt 1: 
For et selvvalgt klassetrin udvikles et undervisningsforløb, hvor natur/teknologi eventuelt er i fagsamarbejde med et 
eller flere fag om menneskekroppen. I forløbet skal være eksempel på produktion af pædagogisk dokumentation og 
der skal indgå praktisk arbejde. Det tilstræbes at forløbet afprøves i egen eller kollegers klasse. På baggrund af 
forløbet produceres et produkt, der redegør for forløbet og anvendelsen af den pædagogiske dokumentation. Den 
endelige produktform aftales på holdet. 
Studieprodukt 2: 
Der udarbejdes et undervisningsforløb med inddragelse af aktiviteter og undersøgelser i lokalområde – eventuelt i et 
samarbejde med andre fag. Samspillet mellem undervisningen i lokalområdet og i faglokalet beskrives og belyses.  
Hvis det er muligt, skal undervisningsforløbet afprøves i en klasse – enten egen eller kollegers. Omfanget ca. fem 
normalsider plus bilag.  
Produktet udarbejdes og evalueres i responsgrupper. 
Krav til produktets indhold og processen for udarbejdelse af produktet beskrivelse nærmere i modulplanen. 
 
Studieprodukt 3 
Der udarbejdes og gennemføres om muligt, et undervisningsforløb i emnet vejr og klima. I produktet skal indgå 
relevant praktisk arbejde. Omfanget 5-7 sider. Kan udforme individuelt eller i grupper efter aftale. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i natur/teknologi i grundskolen eller linjefagskompetence i enten biologi, 
geografi eller fysik/kemi. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via 
skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en 
kommune. 
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Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2: Gennemgående temaer i natur/teknologiundervisningen (74707E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer 
i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget natur/teknologi findes i nærværende studieordning afsnit 26. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, men der kan indgå tekster på andre sprog – 
især engelsk. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet arbejdes der med centrale didaktiske forhold i vekselvirkning med faglige områder. Deltagerne vil således 
både opnå øget naturfaglig viden og udvikle andre fagdidaktiske kompetencer. Indholdet vil blive tilrettelagt i 
samarbejde med deltagerne med henblik på differentiering i forhold til undervisningserfaring og kompetencer i andre 
naturfag. 
Det søges så vidt muligt at inddrage deltagernes egen undervisningspraksis og at tilpasse undervisningen efter 
deltagernes forudsætninger og ønsker, samt forhold som har betydning for implementering af skolereformens 
målsætninger. 
Der tages udgangspunkt i nedenstående liste over faglige og fagdidaktiske emner som kan vægtes i forhold til 
deltagernes behov. 

- Udvælgelse af læremidler og andre læringsressourcer. 
- Faglig læsning 
- Teknologi udvikling generelt og i forhold til udvalgte områder. 
- Menneskets udnyttelse af naturressourcer og energistrømme. 
- Bæredygtighed som dimension i undervisningen. 
- Arbejde med regioner i undervisningen – både globalt og regionalt.  
- Naturforvaltning 
- En regions, bys, lokalsamfunds infrastruktur og anvendt teknologi. 
- Arbejdsmetoder til udvikling af egen undervisningspraksis – f.eks. lektionsstudier eller aktionslæring 

Modulets videngrundlag 
Undervisningen baseres på nationale og internationale forsknings- og udviklingsarbejder, der omhandler, tematikker 
inden for naturfagsundervisning for skolens yngste elever. Indholdsområder vil bl.a. være: Naturfagenes betydning i 
grundskoleuddannelse, relevante naturfaglige kilder og fagdidaktiske tekster. 
I studieforløbet indgår det teoretiske videngrundlag i vekselvirkning med viden fra praksisfeltet. 

Kompetenceområder som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Naturfagsdidaktik med henblik på elevers læring og almendannelse i natur/teknologi 
omhandler viden og færdigheder, som gør det muligt at reflektere over undervisningens hvorfor, hvad og hvordan og 
herigennem opbygge en lærerprofessionalisme i natur/teknologiundervisning. 
Kompetenceområde 2: Natur/teknologi-undervisning i et kompetenceperspektiv. Omhandler kompetencebegrebets 
anvendelse i en fagdidaktisk sammenhæng samt argumentationer for de fire valgte naturfaglige delkompetencer som 
baggrund for udvikling af naturfaglig dannelse. 
Kompetenceområde 3: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (1): mennesket, sundhed og levevilkår, 
teknologifrembringelse og -anvendelse og menneskets interageren med naturgrundlaget. 
Kompetenceområde 4: Undervisning i natur/teknologis kerneområder (2): Universets, Jordens og livets opståen, 
udvikling og beskrivelse samt de naturfænomener og teknologiske indretninger som elever møder i hverdagen. 

Kompetencemål som indgår i modulet 
Den studerende kan 

- begrundet anvende naturfagsdidaktisk viden og færdigheder til at planlægge, gennemføre, evaluere og 
udvikle undervisning i natur/teknologi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle natur/teknologi-undervisning med henblik på at 
udvikle elevernes naturfaglige kompetencer 
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- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning om menneskets samspil med naturen 
og anvendelse af teknologi 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere samt udvikle undervisning i natur/teknologi, der styrker 
elevernes evne til at forstå og forholde sig til de naturgivne og teknologiske udviklingsprocesser fra universets 
tilblivelse og til nutiden både på mikroplanet og på makroplanet. 

Færdigheds- og vidensmål 
Der henvises til bekendtgørelsen for faget natur/teknologi i læreruddannelsen (findes her i studieordningen 
umiddelbart efter beskrivelsen af kompetencemålsprøven i natur/teknologi). Afhængigt af deltagernes 
forudsætninger vil der blive sat fokus på udvalgte videns- og færdighedsmål. 

Arbejdsformer i modulet 
I modulet vil arbejdsformerne være præget af en vekselvirkning mellem teori gennemgang og praktisk arbejde i 
laboratoriet/faglokalet –eventuelt også eksterne miljøer/steder. 
Centralt vil være inddragelse af deltagernes egen praksis og fremlæggelser og andre former for vidensdeling. 
Der må påregnes forberedelse hjemme til undervisningen og i forhold til modulets opgaver. 

Betingelser for godkendelse af modulet 
I modulet skal der gennemføres to studieprodukter. Det aftales på holdet, om de udføres individuelt eller i grupper. 
Studieprodukterne skal godkendes af underviseren. 
Studieprodukt 1: 
Der skal udvikles et undervisningsforløb i teknik og teknologi. I forløbet skal der være elementer af at eleverne 
konstruerer modeller/maskiner/apparater, og der skal være en diskussion af konkrete - relevante læremidler til 
undervisningen. Hvis det er muligt, skal undervisningsforløbet afprøves og evalueres i en klasse – enten egen eller 
kollegers. Omfanget ca. fem normalsider plus bilag, modeller mm. Erfaringer fra undervisningsforløbet fremlægges på 
holdet. 
Studieprodukt 2: 
Der udformes et studieprodukt inden for temaet” Livsbetingelser og levevilkår, lokalt , globalt eller universelt”. I 
studieproduktet skal om muligt indgå et gennemført undervisningsforløb. Anvendelsen af skal være en redegørelser 
for evalueringstiltag, herunder hvilke tegn på læring, der er anvendt i evalueringen. Samt refleksioner over 
evalueringens gyldighed. 

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget natur/teknologi 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i natur/teknologi i grundskolen eller linjefagskompetence i enten biologi, 
geografi eller fysik/kemi. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i en kompetenceafklaringssamtale eller via 
skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et komprimeret forløb i samarbejde med en 
kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 

Tysk 

Komprimeret fagmodul 1: Tilegnelse af tysk: læreprocesser og undervisningselementer (74728E) 
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget tysk findes i nærværende studieordning afsnit 28. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk; dansk indgår i enkelte indholdsområder. Der kan 
forekomme relevant litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
I modulet sættes fokus på, hvordan eleven opnår mulighed for at kommunikere spontant, klart og flydende på 
mundtligt og skriftligt tysk, samt på underviserens egne sproglige kompetencer som sprogligt forbillede. 
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Indholdselementerne er sprogtilegnelsesprocesser og -strategier, fokusering på og integration af de produktive og 
receptive færdigheder, ordforråds- og frasetilegnelse, sprogsystemsformidling og  
-anvendelse samt intersprogsanalyse og sproglig vejledning. 
Konkrete undervisningselementer og praktisk undervisningsplanlægning behandles i sammenhæng med fagets 
rammebetingelser, dvs. begrundelse for faget, sprogsyn, tilegnelsessyn samt lovgrundlag. Denne sammenhæng 
betragtes i et innovativt perspektiv. 
Der arbejdes løbende med udviklingen af deltagerens egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Teori- og praksisbaseret viden om 

- kommunikativ kompetence 
- kommunikationsstrategier 
- intersprog og intersprogsanalyse  
- tilrettelæggelse af undervisning, der sigter mod sproglig forståelse og produktion. 

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 2: Sprog 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan  

- kommunikere spontant, klart og flydende mundtligt og skriftligt på tysk samt anvende formel og funktionel 
viden om sprog i forhold til egen og elevernes tysksproglige udvikling 

- begrundet anvende teorier om sprogtilegnelse med fokus på reception og produktion samt 
kommunikationsstrategier i forhold til udvikling af egne og elevernes kommunikative færdigheder på tysk 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 
elevgrupper. 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om  

analysere det tyske sprogs formsystem samt dets 
funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift 
og tale 

det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle 
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale 

udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på 
tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt 
forbillede for eleverne 

tysksproget kommunikation i forskellige diskursive 
kontekster  

understøtte udvikling af elevers intersproglige 
produktion og sproglige vækstpunkter 

intersprog og intersprogsudvikling  

planlægge, gennemføre og evaluere 
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder 
formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af 
processer i sproglig forståelse og produktion 

sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs 
formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til 
reception og produktion  

anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever 
med forskellige læringsforudsætninger 

sproglæringsstrategier 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviseroplæg, workshops, øvelser, deltagerfremlæggelser samt metoder til analyse og 
udvikling af egen undervisning.  
Derudover indgår individuel og studiegruppebaseret forberedelse til holdundervisningen, vejledning samt evaluering 
af undervisning og egen læring.  
Deltagerne udvikler deres undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete 
undervisningserfaringer. 

Betingelse for godkendelse af modulet 
Godkendelse af modulet er betinget af godkendelse af nedenstående tre studieprodukter, 1, 2 og 3. 
Godkendelse af produkterne er betinget af, at produkterne honorerer nedenstående krav til indhold og form, er 
afleveret jf. tidsfristen i modulplanen samt honorerer krav til redelighed. 
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1. Studieprodukt 1 omfatter tre delopgaver, 1A, 1B og 1C 
1A: Individuel fri skriftlig fremstilling på tysk af cirka ½ sides omfang.  
1B: Individuel skriftlig redegørelse for egen sprogtilegnelsesbiografi. Opgaven skrives på tysk, og omfanget er mellem 
1 og 3 normalsider.  
1C: Den studerende gennemfører en netbaseret sprogtest, der systematisk vurderer den studerendes sproglige 
kompetencer. I studieproduktet redegør den studerende for resultaterne af testen og præsenterer i stikordsform 
refleksioner over strategier for egen sprogudvikling. Redegørelsen affattes på dansk eller tysk.  Der er intet 
omfangskrav. Opgaven er individuel.  
 
2. Studieprodukt 2 omfatter to delopgaver, 2A og 2B 
2A: Ud fra en selvvalgt, af underviseren godkendt problemstilling udarbejdes i grupper på op til fire studerende et 
skriftligt studieprodukt under anvendelse af relevant tyskfaglig litteratur om modulets emneområder og klart rettet 
mod folkeskolens praksis, fx i form af skitseret undervisningsforløb der har elevens sproglige forståelse/produktion 
som eksplicit læringsmål. Studieproduktets omfang svarer til 3-5 normalsider. Fremlæggelse af opgavens indhold 
indgår som opgavekrav. Der er mødepligt til fremlæggelser. Godkendelse af selvvalgt problemstilling inkl. 
litteraturgrundlag skal ske inden en i modulplanen fastsat dato.  
2B: I forlængelse af studieprodukt 2A skitseres med stikord og i skematisk form ideer til tre undervisningsforløb der 
har elevens sproglige forståelse/produktion som eksplicit læringsmål. Produktet skrives i grupper på op til fire 
studerende. Der er intet omfangskrav. 
 
3. Studieprodukt 3 
3. Analyse i skematisk form af elevtekst fra FSA eller FS10. Studieproduktet skrives i grupper med højst to deltagere. 
Produktet kan skrives på dansk eller tysk. Der er intet omfangskrav.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i tysk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
 

Komprimeret fagmodul 2 Tysk fagdidaktik: indhold, metoder, rammebetingelser (74728F) 
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015  
Beskrivelse af kompetencemålsprøven for undervisningsfaget tysk findes i nærværende studieordning afsnit 28. 

Modultype, -omfang og -sprog 
Komprimeret fagmodul. 10 ECTS-point.  Modulsproget er tysk; dansk indgår i enkelte indholdsområder. Der kan 
forekomme relevant litteratur på andre sprog. 

Kort beskrivelse af modulet 
Dette modul arbejder med tilrettelæggelse af tyskundervisning fra 5.-10. klasse i et innovativt perspektiv: 
videreudvikling af egen undervisningspraksis, dvs. planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb 
på baggrund af forskningsbaseret viden og under hensyntagen til institutionelle rammebetingelser, elevmotivation og 
heterogene elevgrupper. Der lægges særlig fokus på tilrettelæggelse af undervisning, der bidrager til udvikling af 
elevers interkulturelle kommunikative kompetencer, i et flersprogligt og multikulturelt perspektiv, samt på 
tyskundervisningens indhold, metoder og institutionelle rammebetingelser samt værktøjer til læremiddelanalyse. 
Derudover indgår elementer af kommunikativ taskbaseret undervisning, integreret grammatikundervisning, neuro- og 
mediedidaktik samt læringsmål, elevmotivation og evalueringsformer.  
Der arbejdes løbende med udviklingen af deltagerens egen sproglige udvikling i lyset af modulets indholdsområder. 

Modulets videngrundlag 
Teori- og praksisbaseret viden om 
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- tidligere sprogstart  
- interkulturelle kommunikative kompetencer 
- undervisningsmetoder  
- metoder til analyse og udvikling af egen undervisning  
- læremidler til sprogundervisningen samt modeller til deres analyse.  

Kompetenceområder, som indgår i modulet 
Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering 
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelse 
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik 

Kompetencemål, som indgår i modulet 
Deltageren kan  

- analysere eksplicitte kulturelle og samfundsmæssige fænomener, sætte dem ind i en fagdidaktisk kontekst 
samt kommunikere hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt herom 

- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene 
elevgrupper. 

 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om  

anvende lovgrundlag og gældende bestemmelser til 
fastlæggelse af mål og delmål i 
undervisningsplanlægning i samarbejde med eleverne 
og med inddragelse af data fra evalueringer 

lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger 

nationalt og internationalt herunder viden om 

læremidler, mål- og evalueringsformer 

udvælge læremidler og medier og tilpasse dem til 
konkrete undervisningsmål og målgrupper    

læremidler og medier til anvendelse i 
tyskundervisningen 

anvende forskningsresultater samt observationer til 
analyse og udvikling af egen undervisning 

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder 

planlægge, gennemføre og evaluere tyskundervisning, 
der bidrager til udvikling af elevers kulturelle bevidsthed 
og interkulturelle kommunikative kompetencer 

sammenhængen mellem sprog og kultur samt 
interkulturel kompetence 

planlægge, gennemføre og evaluere 
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige 
metoder, undervisningsaktiviteter, samarbejdsformer 
og evalueringsformer i relation til heterogene 
elevgrupper 

undervisningsdifferentiering og progression, 
gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb 

Arbejdsformer i modulet 
Undervisningen bygger på underviseroplæg, workshops, øvelser, deltagerfremlæggelser samt metoder til analyse og 
udvikling af egen undervisning.  
Derudover indgår individuel og studiegruppebaseret forberedelse til holdundervisningen, vejledning samt evaluering 
af undervisning og egen læring.  
Deltagerne udvikler deres undervisning ved at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete 
undervisningserfaringer. 

Betingelser for godkendelse af modulet. 
Godkendelse af modulet er betinget af godkendelse af nedenstående to studieprodukter. 
Godkendelse af produkterne er betinget af, at produkterne honorerer nedenstående krav til indhold og form, er 
afleveret jf. tidsfristen i modulplanen samt honorerer krav til redelighed. 
1. Læremiddelanalyse udarbejdet i grupper på mellem 2 og 4 deltagere. Mundtlig videndeling på tysk om 
læremiddelanalysen i form af fremlæggelse i holdundervisningen. Fremlæggelsens varighed er minimum 15 minutter, 
og alle gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri. 
2. Udvikling af egen undervisning i form af et eksemplarisk undervisningsforløb med fokus på tyskundervisningens 
indhold og metoder, udarbejdet i grupper på mellem 2 og 4 deltagere. Under anvendelse af relevant litteratur 
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videndeler deltagerne på holdet og på baggrund af skriftligt støttemateriale som digital præsentation, poster eller 
lignende mundtligt på tysk et realt eller hypotetisk undervisningsprojekt. Fremlæggelsens varighed er minimum 15 
minutter, og alle gruppemedlemmer skal bidrage aktivt heri.  

Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål 
Modulet kvalificerer til kompetencemål i undervisningsfaget tysk. 

Forudsætninger for at læse modulet 
Læreruddannelse samt undervisningserfaring i tysk i grundskolen. Dertil kompetencevurdering enten via deltagelse i 
en kompetenceafklaringssamtale eller via skolelederens kompetencevurdering, når der er tale om oprettelse af et 
komprimeret forløb i samarbejde med en kommune. 
Efter individuel, faglig vurdering af deltagerens forudsætninger kan dispenseres fra forudsætningskravet. 
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KURSUSBESKRIVELSER FOR FRIVILLIGE KURSER 

Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik (73843-) 
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 15 lektioner. 
Dette kursus giver både teoretisk viden om og praktisk erfaring med lærerens kommunikative opgaver mundtligt og 
skriftligt. Retorisk kompetence indebærer evnen til at kommunikere vellykket og hensigtsmæssigt i en given kontekst. 
Således arbejder kurset med kommunikationssituationens forudsætninger og valgmuligheder; herunder afsender- og 
modtagerbevidsthed, genrer samt stilistiske valg.  
Kursets indholdselementer er: 

- Lærernes retoriske kompetencer, fx faglig formidling, fortælling, oplæsning, argumentation, dialog 
- Lærerens performative kompetencer, fx stemme, kropssprog og tilstedeværelse i rummet 
- Lærerens valg af modaliteter, fx formidlingsredskaber (fra håndskrift til Prezi), multimodalitet, samspil 

mellem modaliteter 
Igennem kurset vil der perspektiveres til de didaktiske muligheder for at arbejde med elevens mundtlige og skriftlige 
performance.  

Kursets videngrundlag 
Teoretisk viden om pragmatik og kommunikation med fokus på retorik, performance og modalitet. 

Kompetenceområde, som indgår i kurset 
Skrivning og retorik omhandler lærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt, og hvordan de gennemføres 
hensigtsmæssigt. 

Kompetencemål som indgår i kurset 
Den studerende kan begrundet anvende stemme, krop, medier, hjælpemidler og skriftlighed til kommunikation med 
elever, kolleger, forældre og andre aktører i et genreadækvat, modtagerrettet og korrekt sprog. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende medier og sproglige virkemidler til 
understøttelse af kommunikation i en given 
kommunikationssituation, 

lærerens kommunikative opgaver, 

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i 
forskellige medier og med forskellige remedier, 

tekstproduktion i forskellige medier og med forskellige 
remedier, herunder håndskrivning, 

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler og stemmen som udtryksmiddel og 

anvende retoriske udtryksmidler i egen oplæsning og ved 
andre former for fremføring af tekst. 

tekstperformance. 

 

Arbejdsformer på kurset  
Kurset har fokus på de studerendes afprøvninger af kursets indholdselementer og deltagernes gensidige sparring. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
80 % tilstedeværelse samt mindst to forberedte performative afprøvninger, der tilsammen indeholder såvel en 
skriftligt som en mundtlig formidlingsdimension. 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ikke nogen forudsætninger for deltagelse. 
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Kursusbeskrivelse: Færdselslære (73840-) 
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 15 lektioner. 
På kurset arbejdes med førstehjælp, livreddende førstehjælp og håndtering af mindre uheld. Deltagerne udvikler 
deres egne kompetencer, og der arbejdes med eksempler på undervisningsmaterialer inden for området.  
Ligeledes arbejdes med konkrete undervisningsmaterialer til færdselslære i folkeskolen samt med øvelser og teoretisk 
baggrund for denne undervisning 

Kurset omhandler emner som: 
- Livreddende førstehjælp, herunder alarmering, kunstigt åndedræt og hjertemassage  
- Håndtering af mindre uheld som fx sår og standsning af blødning samt muskel- og ledskader m.v.  
- Sikkerhed i at anvende stabilt sideleje 
- Organisering af undervisning med henblik på, at eleverne kan færdes sikkert og ansvarligt i trafikken 

Kursets videngrundlag 
Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om færdselslære. 

Kompetenceområde som indgår i kurset 
Færdselslære omhandler trafikal adfærd, forstået som samspillet mellem den enkelte og trafikken samt ansvar, 
medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Ulykkeshåndtering omhandler standsning af ulykker, livredende førstehjælp, 
mindre skader og uheld samt hjælp og omsorg. 

Kompetencemål som indgår i kurset 
Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Færdselslære i folkeskolen. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning ud fra 
konkrete undervisningsmaterialer for færdselslære, 

adfærd, holdninger og ansvar i trafikken, 

redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal adfærd, 
og forklare deres teoretiske baggrund, 

Færdselsregler, sikker trafikal adfærd, og samspil i 
trafikken, 

prioritere rækkefølgen af indsatser i forbindelse med 
ulykker i trafik eller skolesammenhænge og tilrettelægge 
undervisning i dette, der tager hensyn til, hvad elever på 
forskellige klassetrin kan overskue og magte, 

ulykkeshåndtering i forhold til tilskadekomst og ulykker i 
trafik og hverdag: skabe sikkerhed, vurdere 
tilskadekommen, tilkalde hjælp og yde førstehjælp, 

demonstrere livreddende førstehjælp, herunder 
anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte 
situationer, 

livreddende førstehjælp, 

redegøre for håndtering af mindre uheld som standsning 
af blødning og behandling af ledskader og 

håndtering af mindre uheld og 

anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår det 
skal anvendes. 

aflåst sideleje. 

 

Arbejdsformer på kurset  
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
80% tilstedeværelse. 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse 
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Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (73844-) 
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 15 lektioner. 
Skolen har en række timeløse fag, som skal varetages uden der findes en specifik lærer, som har ansvaret for dem, 
eller skemalagte timer. Det gælder for Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. Dette kursus handler om, 
hvordan faget kan tænkes, og hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så den lever op til fagets Fælles Mål. 
Mål for kurset: 

- at du får mod på, lyst til og føler dig klædt på til at undervise i sundhed, sex og familiemønstre 
- at du tilegner dig kompetencer i at planlægge og udvikle undervisningsforløb inden for området 
- at du får afprøvet og vurderet konkret undervisningsmateriale  
- at du bliver udfordret i dine forestillinger om de tre områder 

Kursets videngrundlag 
Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om Sundheds- og seksualundervisning 
og familiekundskab. 

Kompetenceområde som indgår i kurset 
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab på læreruddannelsen omhandler udvikling af de studerendes 
kompetencer til at planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning. 

Kompetencemål som indgår i kurset 
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsfremmende undervisning i det 
obligatoriske emne Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb til 
fremme af elevers sundhedsmæssige handlekompetence 
i undervisning om sundhed, 

sundhedsfremmende undervisning med henblik på 
udvikling af elevers sundhedsmæssige handlekompetence, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og lede 
diskussioner vedrørende sundhed og seksualitet med 
respekt for elevers forforståelse, mangfoldighed, 
rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige 
værdier, 

undervisning i familie- og samlivsformer, herunder etiske 
forhold vedrørende elevers forforståelse, mangfoldighed, 
rettigheder, personlige grænser, følelser og forskellige 
værdier, 

tilpasse sundhedsundervisning til konkrete elevgruppers 
forudsætninger, behov og alder vedrørende livsstils- og 
levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, rygning, 
alkohol og motion, 

Livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost, 
rygning, alkohol og motion, 

planlægge, gennemføre og evaluere 
sundhedsundervisning i tværfaglige sammenhænge hvor 
også samarbejde med ressourcepersoner kan indgå, 

tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt brug af 
ressourcepersoner, 

planlægge, gennemføre og evaluere en differentieret 
undervisning, der tager hensyn til udviklingsmæssige 
udfordringer i forskellige aldersgrupper og 

udvikling fra barn til voksen samt fysiske og psykiske 
forandringer i puberteten og 

tilrettelægge sundhedsfremmende undervisning med 
henblik på elevers anerkendelse af mangfoldighed i 
forhold til kønsroller, kropsidealer, og seksualitet, samt 
betydning af livsstil og levevilkår. 

Identitetsdannelse, herunder seksuel orientering, 
kønsroller samt elevers udvikling af forståelse af 
mangfoldighed vedrørende køn, krop og seksualitet samt 
betydning af livsstil og levevilkår. 

 

Arbejdsformer på kurset  
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde grupper. 
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Betingelser for godkendelse kurset 
Der er 80% mødepligt, og der er krav om fremstilling af et obligatorisk produkt, svarende i omfang til en opgave på 3 
normalsider. 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse 
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Kursusbeskrivelse: Uddannelse og job (73846-) 
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 15 lektioner. 
Hovedsigtet med det frivillige kursus er, at den studerende får kendskab til forskellige tilgange til undervisning i det 
obligatoriske emne: Uddannelse og job.  
Emnet er et af de timeløse fag i folkeskolen, som i fællesskab skal varetages af de lærere, der er tilknyttet en klasse. 
Med afsæt i fælles mål for Uddannelse og job præsenteres forskellige materialer, som kan understøtte en 
undervisning i Uddannelse og job. 

Kursets videngrundlag 
Kurset har et almendannende sigte og bygger på videngrundlaget fra fælles mål om Uddannelses-, erhvervs- og 
arbejdsmarkedsorientering. 

Kompetenceområde som indgår i kurset 
Uddannelses og job omhandler at fremme den enkelte elevs lyst og evne til at træffe selvstændige uddannelses- og 
karrierevalg samt til at kunne agere på arbejdsmarkedet. 

Kompetencemål som indgår i kurset 
Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i uddannelses- og arbejdsmarkedsforhold, samt 
karriereplanlægning i folkeskolens 0. – 10. klasse. 

Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
styrker elevernes evner til at se sammenhænge mellem 
valg af uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder 
indenfor forskellige brancheområder samt motivere den 
enkelte elev til at afdække egne ønsker, muligheder og 
potentialer, 

sammenhænge mellem brancher, erhvervsmuligheder og 
uddannelsesveje, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og 
arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og globalt, 

uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i EU og 
globalt, 

skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige 
arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt 
motivere eleverne til at diskutere muligheder for at 
etablere og drive egen virksomhed, 

arbejdsbegrebet, herunder selvstændige 
erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation, 
lønmodtagere og ulønnet arbejde, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
med evt. inddragelse af elevernes fritidsarbejde 
fremmer deres forståelse for og viden om rettigheder og 
pligter på arbejdsmarkedet, 

børn og unges arbejdsvilkår, 

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, 
der med inddragelse af den enkelte elevs hverdagsliv 
styrker eleven til at reflektere over sammenhænge 
mellem levevilkår og livsformer og uddannelses- og 
karrieremuligheder, 

levevilkår og livsformer, 

skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at 
diskutere og reflektere over lighed og ulighed på 
arbejdsmarkedet, 

lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til 
uddannelse, køn og kulturforskelle, 

planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter, 
der i praksis fremmer elevernes evne til uddannelses- og 
jobsøgning bl.a. ved brug af it, og 

forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning, 
herunder brug af internettet, og 
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planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der 
sikrer eleverne kendskab til den danske 
arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere på 
arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge 
projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner, hvor 
eleverne producerer et produkt med efterfølgende 
evaluering. 

den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder 
fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, 
overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, A-kasser og 
jobcentre. 

 

Arbejdsformer på kurset  
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
80% tilstedeværelse. 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse. 
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Kursusbeskrivelse: Det praktisk-musiske fagområde (73842-) 
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i 
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 15 lektioner 
Tænd undervisning – det praktisk-musiske kursus!  
Intentionen med det praktisk musiske kursus er, at de studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til 
at udtrykke sig i og gennem praktisk-musiske og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en skole, hvor disse 
arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement og udvikling. Æstetiske læreprocesser og 
forskellige praktisk musiske arbejdsformer indgår både som en lærings- og erkendelsesform og som en integreret del 
af hele skolens fagrække og tværfaglige forløb. 
 
Den konkrete udformning og den indholdsmæssige vinkling fastlægges af de involverede lærere under hensyntagen til 
kursets deltagerantal og den fagmæssige sammensætning af lærerteamet. 
 
Kurset består af tre overordnede dele 
 
1. del: Intro 

- Introduktion og rammesætning 
- Præsentation af det praktiske-musiske fagområde og æstetiske læreprocesser 
- Inspiration og øvelser  

2. del: Forberedelse af workshop 
- På basis af den indholdsmæssige vinkling, arbejder grupperne med at forberede workshops, der illustrerer, 

hvordan der kan arbejdes med den praktisk-musiske dimension i skolen 
3. del: Præsentation og evaluering 

- Grupperne præsenterer og afprøver deres workshop med hinanden 
- Grupperne reflekterer over, hvordan deres workshop kan bidrage til arbejdet med den praktisk-musiske 

dimension i skolen 
- Grupperne giver hinanden konstruktiv feedback 
- Perspektivering og evaluering 

Kursets videngrundlag 
Kursets videngrundlag, som det er beskrevet i bekendtgørelsen, bygger på historisk og teoretisk set forskellige 
diskurser. 
Den praktisk/musiske dimension i undervisningen knytter sig historisk til psykologiske og pædagogiske teorier om, 
hvordan sansebaserede erfaringsformer og det praktiske og teknisk håndværksmæssige i samspil med det kreative og 
æstetiske udvikler det hele menneske. 
Den æstetiske dimension og de æstetiske læreprocesser knytter sig til nyere fagdidaktisk teoridannelse og handler 
om, at det æstetiske i kombination med et refleksivt niveau udgør en æstetisk læreproces. 
Teorier om multimodalitet tager udgangspunkt i at de forskellige udtryksformer (musik, billeder, tekst, film, teater 
osv.) har hver deres udtrykspotentialer og at de i kombination (multimodalitet) kan forstærke og tilføje nye 
betydninger. 
Det pædagogiske fagområde, herunder psykologi, almen didaktik og pædagogik beskæftiger sig med undervisning, 
opdragelse samt elevers læring og udvikling i skolen. Lærerens viden om undervisning og læreprocesser i relation til 
elevernes forudsætninger er en væsentlig del af grundlaget for at integrere æstetiske læreprocesser i undervisningen - 
i samspil med lærerens fagdidaktiske indsigt. 
De beskrevne fagområder udgør tilsammen videngrundlaget i det praktisk-musiske kursus og integreres i kurset. 

Kompetenceområde som indgår i kurset 
Det praktisk-musiske fagområde. 

Kompetencemål som indgår i kurset 
Den studerende kan analysere, vurdere og integrere praktisk-musiske aktiviteter i forbindelse med planlægning, 
gennemførelse og evaluering af undervisning i folkeskolen. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218
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Færdighedsmål: Den studerende kan Vidensmål: Den studerende har viden om 

anvende praktisk-musiske tilgange til læring, der styrker 
elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem praktisk-
musiske og æstetiske udtryksformer, 

æstetiske læreprocesser og det praktisk-musiske som 
udtryksform og indgang til læring og erkendelse, 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 
der integrerer praktisk-musiske aktiviteter i folkeskolens 
fag med henblik på at facilitere og stimulere elevernes 
læring, 

det praktisk-musiske som indgang til motivation og 
stimulation af elevernes lyst til at lære, 

anvende det praktisk-musiske i en undervisning, der 
fremmer elevernes alsidige udvikling, og skaber rammer 
for oplevelse, fordybelse og virkelyst og 

nonverbale og sansemæssige udtryksformer og elevernes 
alsidige udvikling og 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb, 
der stimulerer elevernes lyst til innovation og 
foretagsomhed gennem praktisk-musiske aktiviteter. 

innovation og foretagsomhed. 

 

Arbejdsformer på kurset  
Den overordnede struktur for kurset er workshopformen, hvor de studerende på baggrund af introdelen, skal udvikle 
og afprøve konkrete idéer til arbejdet med den praktisk-musiske dimension. Se ovenfor under ’Kort beskrivelse af 
kurset’. 
Det indebærer, at en af de overordnede arbejdsformer i kurset er inspirationsoplæg ved kursets undervisere, øvelser, 
gruppearbejde med vejledning fra kursets undervisere, formidling og præsentation af gruppens workshop, deltagelse 
og feedback på de øvrige gruppers workshops. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
Aktiv deltagelse og fremmøde (80% mødepligt) 
Fuld deltagelse i 3. del: præsentation og evaluering (100% mødepligt) 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ikke nogen forudsætninger for deltagelse 
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KURSUSBESKRIVELSER FOR ANDRE KURSER 

Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag (73849-) 
Obligatorisk sikkerheds- og laboratoriekursus for studerende som ønsker at opnå undervisningskompetence i et 
eller flere af fagene fysik/kemi, biologi, geografi og natur/teknologi. 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 10 lektioner. 
Målet er, at deltageren får kompetence til at 

- varetage praktisk/eksperimentelt arbejde i naturfagene sikkerhedsmæssigt forsvarligt  

- varetage tilsyn med fagsamling i naturfagene med særligt fokus på kemikaliebeholdningen 

Kurset gennemgår vigtige bestemmelser og retningslinjer for praktisk/eksperimentelt arbejde i grundskolens 
naturfagsundervisning. Relevante lovtekster og bekendtgørelser præsenteres og gennem en række 
laboratorieopgaver afprøves og analyseres aktiviteter, som rummer særlige udfordringer med hensyn til sikkerhed og 
laboratoriefærdighed. 
Kurset har flg. indholdselementer: 
 

- Kendskab til risikomomenter i naturfagsundervisning 

- Relevante lovtekster og bekendtgørelser 

- Krav til sikkerhedsudstyr i naturfagslokaler 

- Udformning af (lokalt gældende) regelsæt for laboratoriearbejde 

- Kemikaliehåndtering og mærkning af kemikalier 

- Arbejdspladsbrugsanvisning 

- Affaldshåndtering  

- Brug af laboratorieudstyr 

Kursets videngrundlag 
Af særlig interesse i forbindelse med naturfagenes laboratoriearbejde er de fire meddelelser fra Arbejdstilsynet 

(https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-forskning/wwwskoleatdk):  

At-meddelelse nr. C.0.11, april 2003: Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer (erstatter At-meddelelse 
3.02.2, september 1997)  
At-meddelelse nr. 4.01.7, september 1998: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen  
At-meddelelse nr. 4.01.0, januar 1999: Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser  
At-meddelelse nr. 4.01.8, november 1998: Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse 
med undervisning 
I øvrigt præsenteres ”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene 
gymnasium”, som er en publikation udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR), der oplyser om krav, normer, 
standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.  
Til kurset er lokalt udarbejdet et kompendium, som sendes til deltagerne inden kursets start. 

Kompetencemål som indgår i kurset 

Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
naturfagsundervisning i overensstemmelse med 
gældende sikkerhedsbestemmelser 

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed 

håndtere kemikaliesamling forsvarligt og i 
overensstemmelse med gældende lovgivning 

mærkning af kemikalier, affaldshåndtering, udformning 
af arbejdspladsbrugsanvisninger 

håndtere enkelt brandslukningsmateriel og enkelt 1. 
hjælps udstyr 

påkrævet brandslukningsmateriel og 1. hjælps udstyr til 
brug i naturfagslokalet 

https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-forskning/wwwskoleatdk
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

anvende enkelt laboratorieudstyr  laboratorieudstyr og enkelte teknikker og processer 
som anvendes i skolens laboratorieundervisning  

Arbejdsformer på kurset  
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
100% tilstedeværelse. 

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Kurset er obligatorisk for studerende, som læser natur/teknologi, biologi, fysik/kemi eller geografi. Den studerende 
skal have bestået kurset, inden han/hun starter på andet modul i undervisningsfaget. 
 

Kursusbeskrivelse: Sikkerhed i værkstedet (Håndværk og design) 
Obligatorisk sikkerhedskursus for studerende der ønsker at opnå undervisningskompetence i undervisningsfaget 
Håndværk og design. 

Kort beskrivelse af kurset 
Kurset omfatter 30 lektioner og tiilrettelægges som et ugekursus. 
 
Der arbejdes praktisk med opgaver med det formål at opnå sikker maskinrutine. Sikkerhedsregler introduceres som en 
integreret del af kurset. Kurset igennem er der en pædagogisk og didaktisk drøftelse af, hvorledes maskiner kan indgå 
i undervisningen og understøtte undervisningen konstruktivt. Kurset gennemgår vigtige bestemmelser og vejledende 
retningslinjer for anvendelse af maskiner og almindelige sikkerhedsbestemmelser.  
 

Kursets indholdsområder 

• Betjening og brug af værkstedets maskiner. 

• Kendskab til hensigtsmæssig bearbejdning af forskellige træsorter og andre materialer. 

• Maskiner omfatter store stationære maskiner til træbearbejdelse, samt mindre elektroniske håndværktøj. 

• Kendskab til sikkerhedsudstyr i værkstedet. 

• Kendskab til bekendtgørelser for sikkerhed. 

• Værkstedets indretning. 

• Krav til maskiner, eftersyn og vedligeholdelse. 

• Retningslinjer for elevernes arbejde med maskiner og værktøj. 

• Kendskab til skærpet tilsyn i værkstederne. 
 

Kursets vidensgrundlag 
Af særlig interesse i forbindelse med anvendelse, betjening og vedligeholdelse af maskiner er bekendtgørelser fra 

Arbejdstilsynet (https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-forskning/wwwskoleatdk):  

• At-meddelelse nr. C.0.11, april 2003: Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer (erstatter At-
meddelelse 3.02.2, september 1997)  

• At-meddelelse nr. 4.01.7, september 1998: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen  

• At-meddelelse nr. 4.01.0, januar 1999: Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser  

• At-meddelelse nr. 4.01.8, november 1998: Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i 
forbindelse med undervisning 

I øvrigt præsenteres ”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene 
gymnasium”, som er en publikation udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR), der oplyser om krav, normer, 
standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.  

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3805710/sloejd-print-.pdf 

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-forskning/wwwskoleatdk
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3805710/sloejd-print-.pdf
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Færdighedsmål: Deltageren kan Vidensmål: Deltageren har viden om 

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle 
værkstedssundervisning i overensstemmelse med 
gældende sikkerhedsbestemmelser, 

maskinernes funktion og brug, risikoforhold og 
sikkerhed, 

håndtere maskiner forsvarligt og i overensstemmelse 
med gældende lovgivning, 

de enkelte maskiners sikkerhedsforanstaltninger, 

håndtere enkelt brandslukningsmateriel og enkelt 
førstehjælpsudstyr, 

påkrævet brandslukningsmateriel og førstehjælpsudstyr 
til brug i naturfagslokalet, 

vedligeholde maskiner, maskinernes funktionelle dele og udskiftning af 
essientielle dele, 

indrette værkstedet hensigtshæssigt, placering og pladsmæssigeforhold af værkstedet, 

vurdere maskinernes brug og sikkerhed med elever og hvad eleverne må anvende af maskiner i værkstedet på 
de enkelte klassetrin og 

anvende hensigtsmæssige maskiner i forhold til 
materialer. 

forskellige materialers egenskaber og anvendelse. 

Arbejdsformer på kurset  
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper. Vægten ligger på at give de studerende erfaring med 
betjening af maskiner. 

Betingelser for godkendelse af kurset 
100% tilstedeværelse. Det udstedes kursusbevis ved fuld deltagelse på dette kursus samt ved afslutning af faget 
Håndværk og design.   

Forudsætninger for at deltage i kurset 
Der er ingen forudsætninger for deltagelse. 
 
 
Kurset tilbydes studerende med undervisningsfag i håndværk og design. Mest hensigtsmæssigt placeres kurset inde 
start på modul 1 og gerne i som ugekursus med 5 lektioner om dagen. Kurset kan hensigtsmæssigt placeres før 
studiestart i januar eller august. Kursets indhold følges op i resten af studiet, således at de studerende kan anvende 
maskinerne i skolen. Der er lovmæssige krav om kurset for at kunne anvende maskiner i folkeskolen. 
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	Forudsætninger for at læse modulet


	MODULBESKRIVELSER FOR KOMPRIMEREDE FAGMODULER
	Billedkunst
	Komprimeret fagmodul 1: Billedkunst og innovative processer (74598E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Billedkunst, digitale billeder og sociale medier (74598F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Dansk 1. - 6. klassetrin
	Komprimeret fagmodul 1: Skriftsprogstilegnelse og mundtlighed (74538E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Sprog, litteratur og medier (74538F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Dansk 4. – 10. klassetrin
	Komprimeret fagmodul 1: Sprog og genrer i undervisningen - literacy for mellemtrin og udskoling (74548E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet er f.eks.:
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Fiktive tekster i undervisningen (74548F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet er f.eks.:
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Dansk 1. -6. og 4.-10. klassetrin. Samlæst
	Samlæst komprimeret fagmodul 1: Literacy og mundtlighed (xxxxxx)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Samlæst komprimeret fagmodul 2: Litteratur og multimodalitet (xxxxxx)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Engelsk
	Komprimeret fagmodul 1: Sprogbrug og sprogtilegnelse (74588E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2 engelsk: Kommunikativ Kompetence og kulturforståelse (74588F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet:
	Kompetencemål, som indgår i modulet:
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Fransk
	Komprimeret fagmodul 1: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som 2. fremmedsprog (74618E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Fransklærerens mundtlige og skriftlige sprogfærdighed (74618F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Håndværk og design
	Komprimeret fagmodul 1: Håndværk og design (74668E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design (74668F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Historie
	Komprimeret fagmodul 1: Historiebrug, historieundervisning og verdens historie (74648E)
	Modultype, -omfang og –sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Historiefortolkning, historieformidling og verdens historie (74648F)
	Modultype, -omfang og –sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Idræt
	Komprimeret fagmodul 1: Idrætsfagets basis (xxxxx)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet:
	Kompetencemål, som indgår i modulet:
	Modulets relation til praksis
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet godkendes til følgende fag
	Forudsætninger for at læse modulet


	Kristendomskundskab/religion
	Komprimeret fagmodul 1: Kristendomskundskab/religion 1 (74668E)
	Modultype, -omfang og – sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Kristendomskundskab/religion 2 (74668F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Samfundsfag
	Komprimeret fagmodul 1: Undervisning i politik, magt og demokrati i et sociologisk perspektiv – i Danmark og i verden (74717E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål:
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi i et sociologisk perspektiv – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden (74717F)
	Modultype, -omfang og –sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål:
	Forudsætninger for at læse modulet


	Madkundskab
	Komprimeret fagmodul 1: Madkundskab som naturfagligt basisfag – køkkenet som laboratorium
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Madkundskab – et fag med kulturelle og didaktiske muligheder i både teori og praksis
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Matematik 1. – 6. klassetrin
	Komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal og geometri, 1.-6. klassetrin (74558E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering, 1.-6. klassetrin (74558F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Matematik 4. – 10. klassetrin
	Komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal og geometri, 4.-10. klassetrin (74568E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Modulets relation til praksis
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering, 4.-10. klasse (74568F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Modulets relation til praksis
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Matematik 1. – 6. klasse og 4.-10. klassetrin samlæst
	Samlæst komprimeret fagmodul 1: Matematikundervisning, tal, algebra og geometri (74569E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Samlæst komprimeret fagmodul 2: Matematikdidaktik, stokastik og modellering (74569F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Musik
	Komprimeret fagmodul 1: Musikfagets kreative læringsrum
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Musikfagets formidlende og udøvende læringsrum
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets vidensgrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Naturfag: biologi, fysik/kemi og geografi
	Komprimeret fagmodul 1: Biologiundervisning (74608E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 1: Undervisning i fysik/kemi (74628E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Modulets relation til praksis
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 1: Geografi – en verden i forandring (74637E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Kriterier for gennemført Modul
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Naturfag på tværs i udskolingen. (74708E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Natur/teknologi
	Komprimeret fagmodul 1: Planlægning af natur/teknologiundervisning. (74708F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Færdigheds- og vidensmål
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2: Gennemgående temaer i natur/teknologiundervisningen (74707E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder som indgår i modulet
	Kompetencemål som indgår i modulet
	Færdigheds- og vidensmål
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet


	Tysk
	Komprimeret fagmodul 1: Tilegnelse af tysk: læreprocesser og undervisningselementer (74728E)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelse for godkendelse af modulet
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet

	Komprimeret fagmodul 2 Tysk fagdidaktik: indhold, metoder, rammebetingelser (74728F)
	Modultype, -omfang og -sprog
	Kort beskrivelse af modulet
	Modulets videngrundlag
	Kompetenceområder, som indgår i modulet
	Kompetencemål, som indgår i modulet
	Arbejdsformer i modulet
	Betingelser for godkendelse af modulet.
	Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
	Forudsætninger for at læse modulet



	KURSUSBESKRIVELSER FOR FRIVILLIGE KURSER
	Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik (73843-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetenceområde, som indgår i kurset
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset

	Kursusbeskrivelse: Færdselslære (73840-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetenceområde som indgår i kurset
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset

	Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (73844-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetenceområde som indgår i kurset
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset

	Kursusbeskrivelse: Uddannelse og job (73846-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetenceområde som indgår i kurset
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset

	Kursusbeskrivelse: Det praktisk-musiske fagområde (73842-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetenceområde som indgår i kurset
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset


	KURSUSBESKRIVELSER FOR ANDRE KURSER
	Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag (73849-)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets videngrundlag
	Kompetencemål som indgår i kurset
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset

	Kursusbeskrivelse: Sikkerhed i værkstedet (Håndværk og design)
	Kort beskrivelse af kurset
	Kursets indholdsområder
	Kursets vidensgrundlag
	Arbejdsformer på kurset
	Betingelser for godkendelse af kurset
	Forudsætninger for at deltage i kurset



