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FORORD
Kære studerende på Læreruddannelsen
Læreruddannelsens ambition er at uddanne professionsbachelorer, som med myndighed og stærk faglighed
er klar til at træde ud i lærerprofessionen efter endt uddannelse.
For at indfri den ambition tilstræber vi at tilbyde fremragende undervisning, og vi vil i samarbejde med dig og
dine medstuderende skabe forpligtende studiefællesskaber med højt engagement og deltagelse. Gennem
uddannelsen kommer du til at studere aktuelle og relevante teorier, du skal lære at omsætte teori til praksis,
og du skal træne og øve lærerprofessionens færdigheder.
Du vil som studerende på Læreruddannelsen opleve, at vi stiller høje faglige krav til dig som individ og til
gruppen af studerende som helhed. Vi forventer, at du bruger fuld tid på dit studie, og at du deltager aktivt og
engageret i undervisningen.
En del af din studietid vil du være i praktik og i praksissamarbejde på skoler i Region Hovedstaden. Du vil her
møde den profession, du uddannes til, så du forberedes på og øver dig i at være lærer i skolen, ligesom du
selvstændigt og i grupper skal lære at anvende viden og forskningsresultater i praksis.
Lærerprofessionen er en af de vigtigste funktioner i vores samfund, og der hviler et stort ansvar på lærerne i
forhold til at danne og uddanne de kommende generationer af børn og unge. Læreren er både en fagperson,
der er fortrolig med fag og pædagogik, og en rollemodel, der igennem sin praksis og væremåde er med til at
forme og danne børn og unge.
På KP har vi derfor tilrettelagt en progression i uddannelsesforløbet, så uddannelsens forskellige
indholdselementer, mødet og samarbejdet med praksis og forskellige studie- og arbejdsformer danner og
uddanner dig til din kommende profession.
Velkommen til Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
Med venlig hilsen

Lis Madsen
Institutchef
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Studieordningens opbygning
Denne studieordning består af tre dele:

Del 1&2: Nationale og institutionelle bestemmelser:
Del 1: Generelle nationale bestemmelser inkl. kompetencemålsprøver (fællesdel)
Studieordningens fællesdel er udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at
udbyde læreruddannelsen, og indeholder regler om følgende:
•

Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til
den afsluttende prøve.

Del 2: Generelle institutionelle bestemmelser (institutionsdel)
Studieordningens institutionsdel er udarbejdet af den enkelte professionshøjskole og indeholder de lokalt
bestemte regler og rammer for uddannelsen (indhold, struktur, tilrettelæggelse mv.).

Del 3: Modul- og kursusbeskrivelser
Bestemmelser for uddannelsens enkelte moduler, profillinjer og 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.
Bemærk at dele af studieordningens fællesdel, der er udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, er
flyttet til studieordningens del 3. Det gælder regler om:
•
•
•

Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse,
herunder prøveform og tilrettelæggelse.
Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III.
Krav til udformning af professionsbachelorprojektet.
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Indledning
Københavns Professionshøjskole udbyder læreruddannelse på Campus Carlsberg og Frederiksberg
(Nyelandsvej) i København samt på Bornholm. Desuden kan studerende læse en del af uddannelsen på
Uddannelsesstation Helsingør.
For Læreruddannelsen Bornholm gør en række særlige forhold sig gældende, og disse er beskrevet løbende i
studieordningen under de relevante afsnit. Hvor Læreruddannelsen Bornholm ikke er nævnt eksplicit gælder
de samme bestemmelser som for Læreruddannelsen Campus Carlsberg og Frederiksberg (Nyelandsvej).
Læreruddannelsen på KP er den største læreruddannelse i Danmark og har udbud fire steder (Carlsberg,
Frederiksberg, Helsingør og Rønne). Vores størrelse giver os fx mulighed for at udbyde læreruddannelse og
meritlæreruddannelse på mange forskellige måder (vinter- og sommerstart, netbaseret uddannelse og særlige
forløb for meritlærerstuderende sen eftermiddag/aften), at garantere oprettelse af hele fagrækken, at
eksperimentere med forskellige studie- og arbejdsformer, fx mere laboratorietilrettelagte forløb, at udvikle
forskellige former for praksissamarbejde med skolerne og at tilbyde en vifte af forskellige profillinjer.
Læreruddannelsen er en professionsuddannelse Det betyder, at alle fag i læreruddannelsen på KP har et
stærkt professionsfokus, og at vi indgår i et tæt samarbejde med skoler og kommuner i vores område:
Omkring praktik, forskellige former for praksissamarbejde og om særlige tiltag og projekter som fx vores
talentprogram CHC. Vores uddannelsesstation i Helsingør har fungeret som et laboratorium for udvikling af et
tættere, udvidet praksissamarbejde med skolerne i nærområdet. Vores ambition er, at alle lærerstuderende
kommer til at have en tæt kontakt til en eller flere skoler i løbet af deres studietid.
Uddannelse af myndige fagprofessionelle Lærergerningen er en af de vigtigste funktioner i vores samfund, og
der ligger et stort ansvar på lærerne i forhold til at danne og uddanne de kommende generationer af børn og
unge. Læreren er både en fagperson, der er fortrolig med fag og pædagogik, og en rollemodel, der igennem
sin praksis og væremåde er med til at forme og danne børn og unge. Det er derfor vigtigt, at uddannelsen
rummer alle dimensioner. På KP har vi derfor tilrettelagt en progression i uddannelsesforløbet, så
uddannelsens forskellige indholdselementer, mødet og samarbejdet med praksis og forskellige studie- og
arbejdsformer bedst muligt understøtter den studerendes egen dannelse og udvikling af en professionel
læreridentitet.
Forskning og udviklingskompetencer En professionel lærer skal have redskaber til fortsat at udvikle sine
lærerfaglige kompetencer. Det fordrer bl.a., at han/hun skal kunne reflektere over og udvikle sin egen praksis.
Derfor lægger KP vægt på, at de studerende igennem deres uddannelse bliver trænet i relevant
forskningsmetodik, og at de bliver fortrolige med at læse og omsætte national og international
forskningslitteratur i fagene.
Teknologiforståelse og digital dannelse Teknologi spiller en større og større rolle i vores samfund – og i
skolen. Det fordrer, at de lærerstuderende igennem deres uddannelse både bliver fortrolige med ny teknologi
og de pædagogiske og didaktiske muligheder, det giver, og at de får indsigt i den teknologiske udviklings
betydning for os som mennesker og samfund. På KP har vi derfor valgt at arbejde med teknologiforståelse på
uddannelsens første år, ligesom området er skrevet frem i alle fag og moduler.
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Almen dannelse: Kristendomskundskab, Livsoplysning og medborgerskab
Beskrivelse af hovedområdet Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
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.
Hovedområdets mål er at opøve evnen til at reflektere over skolens dannelsesopgave for at forberede
kommende lærere til at agere med personlig og professionel myndighed med henblik på at bidrage til
forståelse og virkeliggørelse af skolens formål. Hovedområdets vidensgrundlag er idehistorie, filosofi,
dannelsesteori og religionsfaglighed. Disse fagligheder danner baggrund for det særlige perspektiv, som
Almen dannelse (KLM) anlægger på den kommende lærers arbejde med aktuelle professionsrelevante
problemstillinger i forbindelse med dannelse, demokrati, medborgerskab, professionsetik og religions- og
kulturmøder. Dette perspektiv fastholder betydningen af, at teoretiske overvejelser og erfaringer fra
lærergerningens praksis gensidigt kvalificerer forståelsen af skolearbejdets komplekse virkelighed.
Hovedområdets tilrettelægges på læreruddannelsen ud fra bekendtgørelsens kompetencemål: ”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”.
Bekendtgørelsens færdigheds- og vidensmål er retningsgivende for indholdet i hovedområdet, som bidrager
til den lærerstuderendes personlige og professionelle dømmekraft samt udvikling som kulturbærer og
kulturskaber i skolen.
Med dette formål arbejdes der i Almen dannelse (KLM) med følgende fagområder og kompetencer:
• For at kunne varetage skolens demokratiske og kulturelle dannelsesopgave i en mangfoldig verden er det
nødvendigt at den myndige lærer har viden om demokrati, medborgerskab og menneskerettigheder i et
idehistorisk og aktuelt perspektiv.
• For at kunne håndtere komplekse professionsetiske udfordringer samt indgå i professionelt samarbejde
med forældre og kolleger er det en forudsætning at læreren har viden om menneskesyn og etisk teori og
argumentation.
• For at kunne agere professionelt i skolens religions- og kulturmøder, er det nødvendigt, at læreren har
viden om og forståelse af kristendommens og andre religioners grundbegreber og virkningshistorie,
herunder evnen til at vurdere sekulariseringen og den evangelisk-lutherske kristendoms betydning for det
danske samfund.

Pædagogik og lærerfaglighed
Beskrivelse af hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed
Kompetenceområdet: Undervisning af tosprogede elever
Indholdet i Undervisning af tosprogede elever på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra
Kompetenceområdet Undervisning af tosprogede elever. Kompetenceområdet omhandler identifikation af
andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisning og undervisning, som tilgodeser flersprogede elevers
faglige og sproglige udvikling i det sprogligt mangfoldige klasserum. Med henblik på at udvikle lærerfaglige
kompetencer, der sætter de studerende i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
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undervisning med særligt fokus på flersprogede elever i grundskolens fag, arbejdes der teoretisk og praktisk
med:
• Forståelser af samspil mellem flersprogethed, sproglig diversitet, kultur og identitet, herunder inddragelse
af elevernes samlede sproglige ressourcer indenfor og udenfor skolen
• Sprog som læringsredskab og den sproglige dimension i alle fag, herunder fagsprog og literacy
• Sprogtilegnelse, sproglig udvikling og evaluering i et flersproget perspektiv
• Andetsprogspædagogik og andetsprogsdidaktik i det flersprogede klasserum i et forsknings- og
udviklingsperspektiv
• Viden om lovgrundlag og bekendtgørelser samt organisering af faget dansk som andetsprog i folkeskolen
Grundlaget for undervisningen er fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de
andetsprogspædagogiske og -didaktiske felter.
Kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og
Specialpædagogik.
Kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik
indeholder flerdimensionelle perspektiver, som tilsammen skal bidrage til udvikling af de studerendes
professionelle dømmekraft i mødet med en mangfoldig og kompleks skolepraksis.
Kompetenceområderne omhandler lærerens arbejde med planlægning, gennemførelse, evaluering og
udvikling af undervisning og andre læreropgaver. Centralt står folkeskolens formål, elevernes dannelse,
lærings- og socialiseringsprocesser og sociale, faglige og personlige udvikling.
Kompetenceområderne beskæftiger sig med viden og begreber, der tilsigter udøvelse og udvikling af
pædagogisk professionalitet i spændingsfeltet mellem teori og praksis. Vidensgrundlaget tager afsæt i almen
pædagogik og didaktik, pædagogisk sociologi, pædagogisk psykologi og specialpædagogik.
Kompetenceområderne inddrager forsknings- og praksisbaseret viden.
Der lægges vægt på pædagogisk argumentation og refleksion knyttet til værdi- og holdningsmæssige forhold i
skole og samfund, som dette udmønter sig i lærerens samarbejde med elever, forældre, kolleger, ledelse og
faglige ressourcepersoner i og uden for skolen.
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Modulbeskrivelser for LÆRERENS GRUNDFAGLIGHED (LG)
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.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i fagets forskellige faglige områder.
Undervisningen på intromodulet er centreret om fire temaer:
• Den myndige professionelle lærer i skolen
• Skolens dannelsesidealer og socialiserende mekanismer
• Elevers udvikling og dannelse til demokrati og medborgerskab
• At studere på læreruddannelsen
Alle temaer behandles både ud fra en PL-faglig og en KLM-faglig vinkel.
Læreren
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Lærerprofessionalitet i det moderne samfund, herunder opfattelsen af myndighed
- Professionsidealer og -etik, herunder lærerens samarbejde med aktører i skolen.
Skolen
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Folkeskolens formål og forholdet mellem dannelse og uddannelse i et historisk, sociologisk,
pædagogisk og dannelsesteoretisk perspektiv
- Inklusion og socialiseringsprocesser i skolens praksis.
Eleverne
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Elevens forudsætninger og udvikling samt forholdet mellem individ og fællesskab
- Medborgerskab, demokrati og børns rettigheder.
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Læreruddannelsen
Den studerende erhverver sig indsigt i og erfaring med:
- de studieformer, som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen
- at kunne begrunde, vurdere og tage kritisk stilling
- at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til egen og andres praksis og at
give og modtage feedback.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Optagelse på læreruddannelsen. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på læreruddannelsen.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
5 ECTS-point til Pædagogik og lærerfaglighed samt 5 ECTS-point til Almen dannelse. Kristendomskundskab,
livsoplysning og medborgerskab.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet står pædagogisk psykologi, idéhistorie og dannelsesteori.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Elevens læring og udvikling (PLa): Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale
relationer i skolen.
Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab (KLM): Almen dannelse 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
Elevens læring og udvikling (PLa): 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.
Almen dannelse. Kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab (KLM): 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
(Elevens læring og udvikling (Pla)
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
(Elevens læring og udvikling (PLa)
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig. med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes.
(KLM)
organisere inkluderende undervisning i
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab

Vidensmål: Den studerende har viden om
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering.
den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske
baggrund for begreber som tolerance, myndighed,
lighed, frihed og solidaritet i forbindelse med
mangfoldighed og inklusion i skolen
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(KLM)
begrundet foreslå organisering af undervisning,
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk
dannelse
planlægge og prioritere sit studieliv
give og modtage feedback

menneskerettigheder, børns rettigheder og
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen,
herunder relationer mellem menneskerettigheder,
religion og demokrati
studieteknik og læreprocesser
summativ og formativ feedback

Forankring i forskning og udvikling
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden:
- om børn og unges socialisering og dannelse
- om skolens og lærerens opgave
- om medborgerskab, demokrati og børns rettigheder
- om dannelse
Modulets relation til praksis
De overordnede rammer for samarbejdet mellem læreruddannelsen og praksissamarbejdsskolerne om
modulets indhold er sat af læreruddannelsens praktikteam.
I løbet af modulet er de studerende på besøg på praksissamarbejdsskolerne 2-4 gange i tilknytning til
projektarbejdet.
Underviserteamet arrangerer en undervisningsgang, hvor en lærer fra praksissamarbejdsskolerne inviteres
som gæsteunderviser. Gæsteundervisningen kan arrangeres for et eller flere hold.
Intromodulkoordinatorerne arrangerer en fællesforelæsning ved en aktør fra praksisfeltet. Alle studerende på
1. semester deltager i forelæsningen.
Praksissamarbejdslærerne inviteres til de studerendes præsentation af deres projekt på intromessen.
Digitalisering og digital teknologi
I løbet af modulet opbygger den studerende fortrolighed med Itslearning (læreruddannelsens
læringsplatform) og KP Intra (læreruddannelsens intranet).
I modulet indgår peerfeedback. Denne feedback kan gennemføres ved anvendelse af en digital platform.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
111 (E21)1
114 (F22)

85 (E21)
83 (F22)

Primære arbejdsformer
-

3

74 (E21)
73 (F22)

-

4

1

5

-

Undervisning på hold
Fællesforelæsninger og gæsteundervisning
Studieteamarbejde med undervisers tilstedeværelse
Besøg på praksissamarbejdsskolerne
Vejledning
Studiefaglige samtaler
Individuel forberedelse til undervisning
Studieteamarbejde uden undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige feedback på aktiviteter og produkter,
mundtligt og skriftligt
Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af
observationer i forbindelse med praksissamarbejde
Studerendes udarbejdelse af studieopgaver skriftligt, mundtligt, i
grupper og individuelt
Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og
fagbegreber i tilknytning til modulet
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)
Studieteamarbejde som forberedelse til undervisning og øvrige
aktiviteter
Deltagelse i debatarrangementer mv.

Der er ikke KRÆS (se studieprodukter) på NET. Timetallet for netuddannelsen er derfor 67 (E21) og 70 (F22)
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe
Bedømmelse
Feedback

Afleveringsfrist

Et problemorienteret projektarbejde med fokus på læreren, skolen eller eleven.
Et problemorienteret projektarbejde.
Problemet formuleres i studieteamet under vejledning fra underviseren.
Problemet behandles gennem læsning af relevant litteratur og
observation/interview på praksissamarbejdsskolen.
Projektet formidles i en skriftlig opgave og en mundtlig præsentation.
Kvalitetskriterier for den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation
udarbejdes på holdet.
Projektarbejdet strækker sig over hele modulets forløb.
Den skriftlige opgave har et omfang svarende til 7 normalsider.
På en fælles intromesse for alle hold på det pågældende optag præsenterer
holdene deres projekter for et indbudt publikum.
Præsentationsformen vælges af holdet.
Såvel den skriftlige opgave som den mundtlige præsentation udarbejdes i de
studieteam, som understøttes af studieteamfaciliteringen.
Den skriftlige opgave og den mundtlige præsentation bedømmes godkendt/ikke
godkendt af underviserne.
Studieteamene modtager og giver formativ feedback fra/til medstuderende.
Studieteamene modtager mundtlig formativ feedback fra underviseren, samt
summativ mundtlig feedback på den skriftlige opgave og den mundtlige
præsentation.
Fremgår af modulplan.

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Bedømmelse

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NET-uddannelsen)
Intentionen med dette element er, at de studerende udvikler kompetencer til at styrke
elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske
udtryksformer og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at
styrke elevernes faglige engagement og udvikling. Den studerende skal
opnå begyndende kompetence til at begrunde, planlægge, gennemføre og
evaluere eksperimenterende, undersøgende og sansemæssig undervisning i alle skolens
fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og øvelser, hvor
de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle æstetiske og
kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende skal arbejde
i grupper fra 5 – 50 studerende, som suppleres med fælles aktiviteter for alle studerende.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
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Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100% fremmøde til
ugens fremlæggelser/afprøvninger.
Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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KLM: Dannelse i den mangfoldige skole
Kompetencemål for ’Almen dannelse’ samt ’Pædagogik og lærerfaglighed’ findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 15 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet introducerer folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk, dannelsesteoretisk
og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står den studerendes arbejde med at analysere og 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 godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til Kristendomskundskab/Livsoplysning/Medborgerskab under Lærernes grundfaglighed
med 15 ECTS-point.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet står filosofi, idéhistorie, dannelsesteori og religionsvidenskab. Modulet befinder sig i
spændingsfeltet mellem forskellige teoridannelser hvilket fremgår af modulets videns- og færdighedsmål.
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelse, demokrati og
medborgerskab, professionsetik samt religion- og kultur.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab.
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
Vurdere sammenhænge og brydninger mellem
kristendom, sekularisering og skole i historisk og
aktuel belysning
Gå i dialog med og reflektere over møder med
elever og forældre med forankring i forskellige
religioner og livssyn
Håndtere og vurdere religiøse og kulturelle forhold
i skolens tradition og dagligdag

Vidensmål: Den studerende har viden om
Kristendommens fortællinger, grundbegreber og
virkningshistorie i sammenhæng med forskellige
perioders menneske- og dannelsessyn
Kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i
aktuel kontekst

Forholdet mellem religion, kultur og politik i
evangelisk-luthersk kristendom og andre
livsanskuelser, typer af sekularisering og deres
konsekvenser for skolens dagligdag
Anvende og vurdere forskellige typer af etisk
Livsoplysning, etiske traditioner og deres idéhistoriske
argumentation
baggrund
Organisere professionelt samarbejde omkring
Ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og
komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen religiøse traditioner
Begrundet foreslå organisering af undervisning,
Menneskerettigheder, børns rettigheder og
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen,
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bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk
dannelse
Vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og
udvikle sammenhængen mellem skolens
medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave
Organisere inkluderende undervisning i
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab

herunder relationer mellem menneskerettigheder,
religion og demokrati
Forskellige former for borgerskab, medborgerskab og
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt
perspektiv
Den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og
inklusion i skolen

Forankring i forskning og udvikling
I modulet arbejdes med national såvel som international forskning, der omhandler religionsfaglige og
demokratiske spørgsmål. Den udvalgte forskning omhandler i videst mulig omfang problemstillinger, der er
aktuelle for elever, skole og samfund i dag. Det kan f.eks. være nyere undersøgelser af religiøs og kulturel
identitet, demokratisk dannelse, medborgerskab og menneskerettigheder.
Modulets relation til praksis
Modulets indhold har to praksistilknytningspunkter: Ét i det omgivende samfund og ét i skolen.I arbejdet med
modulets indhold inddrages relevante og aktuelle eksempler på drøftelser og konkrete handlinger i
spændingsfeltet mellem individ, fællesskab og skole hvor etiske, religiøse og ideologiske forhold spiller en
rolle. I arbejdet med modulets indhold kan således også indgå besøg og samtaler med både majoritets- og
minoritetsgrupper med såvel forskellige religiøse, ideologiske og sociale baggrunde.
I undervisningen inddrages cases fra en skolesammenhæng vedrørende de spørgsmål, som de studerende,
ifølge modulets videns- og færdighedsmål, skal håndtere.
Endvidere kan skolers værdigrundlag, som de kommer til udtryk på skolers hjemmesider, undersøges, her kan
også inddrages skolers antimobbepolitik, sorgplaner, medborgerskabs- og demokratiidealer m.v.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et etisk, demokratisk og medborgerskabsrettet
perspektiv med fokus på børnene. Her kan omdrejningspunktet være etik i forhold til kommunikation på
nettet, demokratisk formidling (bla. om ekkokamre og manipulation) samt et rettighedsperspektiv, hvor der
lægges vægt på en drøftelse af, hvordan de personlige rettigheder kan beskyttes i en digitaliseret verden.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå
af det enkelte holds lektionsplan.
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Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 413 timer
105

162

Primære arbejdsformer
-

3

4

123

-

23

-

Undervisning på hold
Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på eget
hold
Studieteamarbejde med undervisers tilstedeværelse
Vejledning
Individuel forberedelse til undervisning
Studieteamarbejde som forberedelse til undervisning og øvrige
aktiviteter
Studieteamarbejde uden undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter, mundtligt
og skriftligt
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt, i
grupper og individuelt
Studerendes feedback til hinanden
Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og
fagbegreber i tilknytning til modulet
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)
Faglig ajourføring
Løbende orientering i samfunds- og skolemæssige forhold
Deltagelse i debatarrangementer mv.

Forudsætningskrav
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
Type/form

Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Feedback
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Feedback
Afleveringsfrist

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Feedback
Afleveringsfrist

Studieprodukt 1: Selvstændig fordybelse i en position samt fremlæggelse og
drøftelse på holdet
Den studerende skal fordybe sig i et værk, en forskningsartikel, kildetekst eller
andet. Emnet skal godkendes af underviseren. Arbejdet med produktet skal
munde ud i en præsentation af positionen samt i en kritisk stillingtagen til
budskabet. Fremlæggelsesformen aftales på holdet.
Produktet har til hensigt at vise, at den studerende er i stand til at forholde sig
nuanceret og reflekteret til en normativ position.
Produktets omfang afgøres af den valgte form.
Produktet udarbejdes individuelt

Produktet godkendes af holdets undervisere med bedømmelsen opfyldt/ikke
opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Grupperne modtager feedback fra medstuderende og underviserne i forbindelse
med fremlæggelsen, hvor der er mødepligt.
Fremgår af modulplan
Studieprodukt 2: Tidslinje- digital
Tidslinjen skal udarbejdes i et digitalt medie
Tidslinjen skal indeholde relevante nedslagspunkter i det stof, der er arbejdet med
i hele modulet. Der kan udarbejdes en tidslinje over hele forløbet eller flere
tidslinjer med hver sit tema. Tidslinjen skal illustrere mulighederne i et digitalt
medie og derfor indeholde tekst, billeder og film. Der skal arbejdes med tidslinjen
under hele modulet
Tidslinjen skal have et omfang, så relevans og kvalitet kan vurderes.
Tidslinjen kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til fire deltagere

Tidslinjen bliver bedømt ud fra relevante nedslagspunkter samt en vurdering af
selvstændighed og kvalitet i udarbejdelsen set i forhold til modulets mål.
Vurderes godkendt/ikke-godkendt.
Peer to peer feedback samt underviserens overordnede feedback til hele holdet.
Påbegyndt tidslinje skal være godkendt ved afslutningen af 1. semester med KLM.
Hele tidslinjen skal godkendes ved afslutning af 2. semester (se modulplan)
Studieprodukt 3: Fagligt oplæg
Mundtlig oplæg for medstuderende med et fagligt indhold
Mål og kriterier formuleres af underviseren på modulet.
Varighed på ca. 20 min.
Udarbejdes i grupper på op til fire studerende

Det faglige oplæg vurderes opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Gruppen modtager feedback efter nærmere retningslinjer udformet af
underviseren.
Fremgår af modulplan.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Feedback
Afleveringsfrist

Studieprodukt 4: Refleksion over praksisobservation med fokus på
tematikker i KLM
Refleksion over observation samt mundtligt oplæg om erfaringer fra
folkeskolen med fokus på KLM-relevante tematikker.
Refleksionen skal bygge på observation af skolens praksis med fokus på
relevante nedslagspunkter i det stof, der er arbejdet i KLM. Fokus skal
godkendes af underviseren. Afsættet for observationen er det beskrivende,
undrende og spørgende, hvilket kan danne belæg for vurderinger og
oplevelser.
De studerende skal kunne forholde sig nuanceret og reflekteret til en
normativ position fx diskussion af skolens formål, intention og realitet i
undervisningen.
I formidlingen kan der indgå eksempler på dokumentation i form af fx
videoer, fotos, observationsskemaer, citater, elevprodukter etc.
Arbejdet med observationen skal munde ud i en digitalt understøttet
præsentation formidlet til medstuderende samt underviser.
Fremlæggelsesformen aftales på holdet.
Udarbejdes i praktikgrupper.

Produktet godkendes af holdets underviser med bedømmelsen opfyldt/ikke
opfyldt.
Grupperne modtager feedback fra medstuderende og underviser i
forbindelse med fremlæggelsen, hvor der er mødepligt.
Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” gennemført
henvises til studieordningens del 2.
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Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 22 samt vinteroptag 23:

PL: Pædagogisk psykologi og introduktion til almen didaktik
Kompetencemål for ’Pædagogik og Lærerfaglighed’ findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis på 15 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Modulet kan 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Det anbefales, at modulet læses som det første modul i Pædagogik og Lærerfaglighed.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og Lærerfaglighed inden for Lærerens Grundfaglighed med
15 ECTS-point.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling (10 ECTS)
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence (5 ECTS)
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling
Kort beskrivelse
Kompetenceområde 1 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.
Videngrundlag
Centralt i kompetenceområde 1 står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international
forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation samt
pædagogisk vejledning i skolen. Kompetenceområde 1 er forankret i forskellige teoridannelser inden for
modulets videns- og færdighedsmål.
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Kompetencemål
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
konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle læringsmiljøer for elever og grupper
under hensyntagen til forskellighed i
læringsforudsætninger og mål for elevers
læring,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale,
emotionelle og kognitive udvikling
facilitere interaktions- og læreprocesser,
således at de er befordrende for elevernes
trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer
anvende kommunikative rammesætninger og
metoder, så konflikter, sociale problemer og
mobning bliver udgangspunkt for positive
reformuleringer
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes

Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers læring og virksomme faktorer i
læringsmiljøet

elevers sociale, emotionelle og kognitive
udvikling - herunder køn og motivation
klasse-, lærings- og gruppeledelse

samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
pædagogisk vejledning, feedback og
refleksionsformer samt professionslæring
attribuering, herunder viden om sociale
problemer, konflikthåndtering og mobning

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering

Forankring i forskning og udvikling
Kompetenceområde 1 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, der vedrører elevers læring og udvikling.
Der arbejdes med forskellige metoder til dataindsamling: F.eks. interview, observation, case-beskrivelse m.v. i
forhold til at belyse undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserum og skole.
Relation til praksis
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring, udvikling
og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelsesog professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan kompetenceområde 1
knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praktikskole.
Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: F.eks. interview, case-beskrivelse, observation og
beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen.
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 pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers
læring og udvikling i en digitaliseret verden.
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Kompetenceområde 2: Introduktion til almen didaktik
Kort beskrivelse
I kompetenceområde 2 introduceres til lærerens planlægning, gennemførelse, evaluering samt begrundelse af
undervisning i folkeskolen. Kompetenceområde 2 har endvidere fokus på lærerens didaktiske analyse og
udvikling af undervisning med blik for elevernes dannelsesprocesser og læring gennem
undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, evaluering og feedback. Endelig omhandler
kompetenceområde 2 rammerne for skolen og dens virke i et historisk, juridisk, samfundsmæssigt og kulturelt
perspektiv med henblik på at kvalificere den studerende til professionelt at kunne begrunde, vurdere og tage
kritisk stilling til pædagogiske og didaktiske idéer, koncepter og tendenser.
Videngrundlag
Centralt i kompetenceområde 2 står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og pædagogik,
som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning.
Kompetencemål
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge undervisning, herunder opstille
faglige mål for både klassen og den enkelte elev

anvende et bredt repertoire af
undervisningsmetoder, herunder inddrage
bevægelse samt varierede handlings- og
anvendelsesorienterede undervisningsformer
systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte,
læringsmiljø og undervisning og anvende
resultaterne som grundlag for feedback og
videre undervisningsplanlægning og udvikling af
undervisning
differentiere undervisningen i henhold til
elevernes forudsætninger og potentialer
lede undervisning under hensyntagen til
lærerenes intentioner og kunne gøre brug af
egen professionel dømmekraft i komplicerede
situationer

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag
og rammer, undervisningsteori, forskellige
didaktiske grund positioner samt
undervisningsplanlægning herunder
undervisning med udgangspunkt i fagenes
faglige mål,
undervisningsmetoders samt analoge og
digitale læremidlers og andre ressourcers
praktiske anvendelighed i forhold til
elevforudsætninger, undervisningens etik,
formål, mål og indhold
evaluering og feedbacks muligheder og
begrænsninger i forbindelse med undervisning
og læring

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og
læringsmiljøer
klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer
i undervisningen og undervisningens etik

Gennem praktikken arbejder den studerende i øvrigt med følgende mål, der også inddrages i modulets
undervisning i kompetenceområde 2:
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

Kompetenceområde 1: Didaktik
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målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,
evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

Forankring i forskning og udvikling
Kompetenceområde 2 inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden og mulighed
for at arbejde kritisk med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder nationale
evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning. Dette er med til at styrke
de studerendes forståelse af de strukturelle, normsættende og definerende forhold, som har indflydelse på
skolens virke. Der arbejdes aktivt med pædagogisk argumentation som disciplin og rationel begrundelse for
didaktiske valg og fravalg. Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation og praksisanalyse.
Relation til praksis
Den studerende arbejder i vekselvirkning mellem praksiserfaringer og udvalgte teorier, begreber og
perspektiver til forståelse, håndtering og udvikling af undervisning. Den studerende skal gennem øvelses- og
professionsorienteret undervisning udvikle kompetencer til at begrunde metodiske og didaktiske valg og
fravalg. Modulet kan knyttes an til aktiviteter i praktikken i såvel et analytisk, som et normativt perspektiv,
herunder fx afprøvning af forskellige undervisningsmetoder og/eller læremidler.
Digitalisering og digital teknologi
I et dobbelt didaktisk perspektiv inddrages digital teknologi, herunder fx læremidler, værktøjer,
læringsplatforme eller andre digitale ressourcer, i arbejdet med planlægning, gennemførelse, udvikling og
evaluering af undervisning.
LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
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Teknologiforståelse i kompetenceområde 1 og 2 (2 ECTS)
Uanset om der er tale om kridttavler, kladdehæfter og opslagstavler eller læringsplatforme, laptops og
smartphones, så er teknologier både en central del af skolens daglige praksis og elevernes livsverden. Derfor
skal den studerende i modulet udvikle en forståelse for, hvordan teknologier og digitale medier spiller en
betydelig rolle for elevernes læring, udvikling, socialisering og identitetsdannelse, og hvorfor det er vigtigt, at
beskæftige sig med elevernes digitale dannelse i skolen.
Arbejde med teknologiforståelse i modulet kan f.eks. ske i form af at undersøge hvordan sociale medier
gennem deres design og med forskellige former for affordance får betydning helt ind i skolens og klassens
fællesskaber og for relationerne mellem eleverne. Det kan også indebære at undersøge teknologier, som er
en del af skolens praksis og den betydning de har for elevernes læreprocesser og deltagelse i undervisningen.
F.eks. med blik for både receptive og produktive læreprocesser.
Den studerende kan:
forholde sig kritisk og undersøgende til
teknologiers intentionalitet
ruste elever til at forholde sig kritisk
analyserende til og skabende-deltagende i
forbindelse med digitale
kommunikationsteknologier. Desuden kan den
studerende adressere og arbejde med
forebyggelse af digital mobning.
stilladsere elevers konstruktivt-skabende,
kritiske, analyserende og refleksive
læreprocesser i arbejdet med teknologi,

Den studerende har viden om
medborgerskab i et samfund, hvor digitale
teknologier er medskabere af sociale og
kulturelle processer.
relationer mellem teknologi og dannelse,
herunder medborgerskab og myndiggørelse, og
om digital mobning.

elev- og lærerroller og relationer, herunder
deres sammenhæng med elevers udvikling af
konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende
og refleksive læreprocesser med teknologi,

Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer –
i alt 413 timer
120

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser, øvelsesundervisning,
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2

165

3

120

4

7,5

feedback, vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
Forberedelse til undervisning, herunder f.eks. litteraturlæsning,
studieteamarbejde, øvelser, observation af praksis, gennemførelse
af undervisningssekvenser og udarbejdelse af studieprodukter.
Fordybelsesarbejde, litteratursøgning, holde sig orienteret om
viden relateret til skolen (fx samfundsdebatter, fagbladet
Folkeskolen osv.), udveksling, sparring, feedback og evaluering af
egen og gruppens læring og deltagelse.
Deltagelse i konference, foredrag, workshops og filmfremvisninger,
skolebesøg etc.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Undersøgelse af elevens læring og udvikling (Kompetenceområde 1)
Skriftligt og mundtligt produkt
Studieteamet planlægger, gennemfører og analyserer en eller flere
observationer og/eller børnesamtaler i relation til en afgrænset og begrundet
pædagogisk psykologisk problemstilling i relation til minimum et af modulets
• Elevers udvikling, socialisering og identitet
• Læring, læringsmiljø og læringsledelse
• Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.
Der inddrages relevant teori og forskning i relation til metode så vel som
pædagogisk psykologisk problemstilling.
Specifikke krav til studieproduktets udformning aftales med holdets
underviser.

Omfang

Studieproduktet har et omfang på 8-10 normalsider, eks. litteraturliste, samt
en mundtlig fremlæggelse.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Studieproduktet udarbejdes i grupper

Titel

Almendidaktisk begrundet plan for et undervisningsforløb
(Kompetenceområde 2)
Skriftligt og mundtligt produkt

Type/form

Godkendt/ ikke godkendt
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
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Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Den skriftlige opgave og den mundtlige fremlæggelse skal demonstrere den
studerendes spirende almendidaktiske overvejelser, valg og begrundelser i
forbindelse med tilrettelæggelsen af et eksemplarisk undervisningsforløb.
Det planlagte undervisningsforløb begrundes med udgangspunkt i de
studerendes erfaringer med praktikken og med afsæt i pædagogisk og
almendidaktisk teori med blik for gensidigheden mellem forskellige
didaktiske kategorier.
Opgavens omfang fastsættes af underviseren – evt. i samarbejde med holdet.
Det forventes at arbejdet med opgaven svarer til ca. 45 timer.
Studieproduktet udarbejdes i grupper.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

PLa: Elevens læring og udvikling
Kompetencemål for ’Pædagogik og lærerfaglighed’ – Elevens læring og udvikling - findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.
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Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modulet læses før Almen undervisningskompetence (modul 2) og Specialpædagogik (modul
3)
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med
10 ECTS-point.
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 samt 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
konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under
hensyntagen til forskellighed i
læringsforudsætninger og mål for elevers læring,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale,
emotionelle og kognitive udvikling
facilitere udviklingsstøttende relationer med særlig
vægt på egen position som lærer,
facilitere interaktions- og læreprocesser, således at
de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer
anvende kommunikative rammesætninger og
metoder, så konflikter, sociale problemer og
mobning bliver udgangspunkt for positive
reformuleringer
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes

Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers læring og virksomme faktorer i
læringsmiljøet
elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling herunder køn og motivation
udviklingsstøttende relationer,
klasse-, lærings- og gruppeledelse
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
pædagogisk vejledning, feedback og
refleksionsformer samt professionslæring
attribuering, herunder viden om sociale
problemer, konflikthåndtering og mobning

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering

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 elevers læring og udvikling.
I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og rationel begrundelse
for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske teorier og forskning.
Der arbejdes med forskellige metoder til dataindsamling: interview, observation, case-beskrivelse m.v. i
forhold til at belyse undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserum og skole.
Modulets relation til praksis
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring, udvikling
og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet gennem øvelsesog professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan modulet knytte an til
aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.
Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.
Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen.
Kendskab til og viden om samarbejde med skolers interne og eksterne aktører om elevers læring og udvikling.
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 pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers
læring og udvikling i en digitaliseret verden.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Arbejdstimer i alt - 275 Primære arbejdsformer
timer
80
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons,
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
110
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter, forberedelse af prøve.
80
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse,
logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og
deltagelse.
5
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden
underviser.

Hvis modulet læses på rene ÅU-/meritlærerhold (kategori 1: 70, kategori 2: 115, kategori 3: 85 og kategori 4: 5).
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Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Undersøgelse af elevens læring og udvikling
Skriftligt og mundtligt produkt
Studiegruppen planlægger, gennemfører og analyserer en eller flere observationer
og/eller børnesamtaler i relation til en afgrænset og begrundet pædagogisk
psykologisk problemstilling, der inddrager min. 2 af modulets 3 temaer:
• Elevers udvikling, socialisering og identitet
• Læring, læringsmiljø og læringsledelse
• Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.
Der inddrages relevant teori og forskning i relation til metode så vel som
pædagogisk psykologisk problemstilling.
Specifikke krav til studieproduktets udformning aftales med holdets underviser.

Omfang

Studieproduktet har et omfang på 8-10 normalsider, eks. litteraturliste, samt en
mundtlig fremlæggelse.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Studieproduktet udarbejdes i studiegrupper.

Godkendt/ ikke godkendt
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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PLb: Almen undervisningskompetence
Kompetencemål for ’Pædagogik og lærerfaglighed’ – Almen undervisningskompetence - findes i
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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. Endelig omhandler
modulet rammerne for skolen og dens virke i et historisk, juridisk, samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv
med henblik på at kvalificere den studerende til professionelt at kunne begrunde, vurdere og tage kritisk
stilling til pædagogiske og didaktiske idéer, koncepter og tendenser.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. efter modul 1: ‘Elevens læring og udvikling’.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ inden for ‘Lærerens grundfaglighed’ med
10 ECTS-point.
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
planlægge undervisning, herunder opstille faglige
mål for både klassen og den enkelte elev

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

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og
rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske
grund positioner samt undervisningsplanlægning
herunder undervisning med udgangspunkt i
fagenes faglige mål,
undervisningsmetoders samt analoge og digitale
læremidlers og andre ressourcers praktiske
anvendelighed i forhold til elevforudsætninger,
undervisningens etik, formål, mål og indhold
analoge og digitale læremidlers og andre
ressourcers praktiske anvendelighed i forhold til
elevforudsætninger, undervisningens etik, formål,
mål og indhold
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systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte,
læringsmiljø og undervisning og anvende
resultaterne som grundlag for feedback og videre
undervisningsplanlægning og udvikling af
undervisning
differentiere undervisningen i henhold til elevernes
forudsætninger og potentialer
lede undervisning under hensyntagen til lærerenes
intentioner og kunne gøre brug af egen
professionel dømmekraft i komplicerede
situationer
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
udvikle samarbejde med kolleger, skolens
ressourcepersoner, forældre og elever om
undervisningen og udvikling af undervisning
kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og resultater vedrørende undervisning og læring
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

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

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og
læringsmiljøer
klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i
undervisningen og undervisningens etik

kreativitet, innovation og entreprenørskab i
forhold til elevens alsidige dannelse, lærerens
professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk
praksis
det professionelle grundlag for kommunikation,
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde,
tværprofessionalitet og skoleudvikling
forskningsmetoder, nationale og internationale
forsknings- og udviklingsresultater
it og mediekompetencer

Forankring i forskning og udvikling
Modulet inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden og mulighed for at arbejde
kritisk med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder nationale
evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning. Dette er med til at styrke
de studerendes forståelse af de strukturelle, normsættende og definerende forhold, som har indflydelse på
skolens virke. I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk argumentation som disciplin og rationel begrundelse
for didaktiske valg og fravalg. Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation og praksisanalyse.
Modulets relation til praksis
Den studerende arbejder i vekselvirkning mellem praksiserfaringer og udvalgte teorier, begreber og
perspektiver til forståelse, håndtering og udvikling af undervisning. Den studerende skal gennem øvelses- og
professionsorienteret undervisning udvikle kompetencer til at begrunde metodiske og didaktiske valg og
fravalg i relation til praksis i skolen. Modulet kan knyttes an til aktiviteter i praktikken i såvel et analytisk, som
et normativt perspektiv, herunder fx afprøvning af forskellige undervisningsmetoder og/eller læremidler, samt
observation og af egen og andres undervisningspraksis
Digitalisering og digital teknologi
I et dobbelt didaktisk perspektiv inddrages digital teknologi, herunder fx læremidler, værktøjer,
læringsplatforme eller andre digitale ressourcer, i arbejdet med planlægning, gennemførelse, udvikling og
evaluering af undervisning. Digital teknologi sættes i modulet i relation til undervisningens etik, formål, mål og
indhold, for herigennem bl.a. at udvikle de studerendes kompetencer til at understøtte elevers digitale
dannelse, samt evne til at agere kritiske undersøgere, analyserende modtagere og ansvarlige deltagere.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
80

2

110

3

80

4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, dvs. det der foregår på holdet, i form af fx fælles
oplæg af underviser eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser,
øvelsesundervisning, peer feedback og vejledning. Herudover arbejdes
der med forskellige undervisningsmetoder i dobbelt didaktisk
perspektiv.
Forberedelse til undervisning, herunder fx litteraturlæsning,
studiegruppearbejde, øvelser, observation af praksis og udarbejdelse af
studieprodukter.
Fordybelsesarbejde, litteratursøgning, holde sig orienteret om viden
relateret til skolen (fx samfundsdebatter, fagbladet Folkeskolen osv.),
udveksling, sparring, feedback og evaluering af egen og gruppens
læring og deltagelse.
Deltagelse i konference, foredrag, workshops og filmfremvisninger osv.

Hvis modulet læses på rene ÅU-/meritlærerhold (kategori 1: 70, kategori 2: 115, kategori 3: 85 og kategori 4: 5).
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Øvelsesundervisning
Studerendes planlægning og gennemførelse af en undervisningssekvens for holdet
efterfulgt af eksemplarisk feedback.
Studerende tilrettelægger og gennemfører i grupper undervisning for holdet med
udgangspunkt i udvalgt pædagogisk/didaktisk litteratur og relateret til
praksis/praktikken. De studerende giver på skift eksemplarisk feedback til
hinanden.
Undervisningssekvensen skal indeholde en praktisk øvelse/refleksion til holdet og
der lægges vægt på den studerendes formidling af og kritiske stillingtagen til den
udvalgte litteratur, samt at der didaktisk begrundes for valg og fravalg – i et
dobbelt didaktisk perspektiv.
Ca. 30 minutters undervisning + 15 minutters feedback. Den præcise ramme
defineres af underviser i samarbejde med holdet.
Undervisningssekvensen planlægges og gennemføres i grupper.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)
Fremgår af modulplan
Almendidaktisk begrundet plan for et undervisningsforløb
Skriftlig opgave med efterfølgende mundtlig fremlæggelse
Den skriftlige opgave og den mundtlige fremlæggelse skal demonstrere den
studerendes almendidaktiske overvejelser, valg og begrundelser i forbindelse med
tilrettelæggelsen af et eksemplarisk undervisningsforløb. Det planlagte
undervisningsforløb begrundes med udgangspunkt i de studerendes erfaringer
med praksis/praktikken og med afsæt i pædagogisk og almendidaktisk teori med
blik for gensidigheden mellem forskellige didaktiske kategorier.
Skriftligt produkt 7 normal sider. Mundtlig fremlæggelse 30 min pr. gruppe
Studieproduktet udarbejdes i grupper.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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PLc: Specialpædagogik
Kompetencemål for ’Pædagogik og lærerfaglighed’ - Specialpædagogik - findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, - omfang og -sprog
Basis, lokalt udarbejdet, 10 ECTS, modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet kvalificerer lærerens kompetencer i planlægning, gennemførelse og evaluering af differentieret
undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. Modulet har fokus på analyse, refleksion og
tilrettelæggelse af læringsmiljøer i spændingsfeltet mellem almen- og specialpædagogik. Den studerende
arbejder med udvikling af differentieringspraksis og elevers deltagelsesmuligheder i skolen.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modulet læses efter Elevens læring og udvikling (modul 1) og Almen
undervisningskompetence (modul 2).
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed med
10 ECTS-point.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsbaseret viden om børns deltagelse,
differentiering, særlige behov og inkluderende fællesskaber i skolen.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 3: Specialpædagogik
Kompetencemål som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet:
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i
komplicerede læringssituationer
Færdighedsmål: Den studerende kan
analysere kompleksiteten i egen og andres
praksis i det specialpædagogiske arbejde
begrundet redegøre for
specialpædagogikkens rammer,
organisering og udvikling
foretage strukturerede observationer af
enkelt elever og grupper af elever
udarbejde elev- og handlingsplaner
begrundet vælge specialpædagogiske og
inkluderende indsatser
samarbejde med skolens interne og
eksterne ressourcepersoner

Vidensmål: Den studerende har viden om
paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i komplicerede
læringssituationer, herunder forståelser af normalitetsbegrebet
internationale hensigtserklæringer, nationalt lovgrundlag samt
bekendtgørelser og udmøntning og organisering af
specialpædagogiske indsatser på kommunalt og institutionelt
niveau
metoder til systematisk og løbende observation og evaluering af
elevens deltagelses- og læringsprofil
metoder til udarbejdelse af elev- og handlingsplaner
forebyggende, foregribende og indgribende indsatser samt brug
af it og andre læremidler i den daglige undervisning
kommunikation, kollegialt samarbejde, tværprofessionelt
samarbejde og forældresamarbejde

Side 43 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

differentiere undervisningen i henhold til
elevernes forudsætninger og potentialer
professionelt begrunde, vurdere og tage
kritisk stilling til særlige pædagogiske
strategier, metoder og koncepter

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og læringsmiljøer
pædagogiske ideer i aktuelt og historisk, samfundsmæssigt
forandringsperspektiv, samt folkeskolens funktion, organisation,
lov- og værdigrundlag i relation hertil

Forankring i forskning og udvikling
Modulet inddrager nyere skoleforskning om elever i komplicerede læringssituationer, inklusionsprocesser
samt differentieringspraksis. Forsknings- og udviklingsprojekter anvendes som genstand for fælles analyse,
kritisk vurdering og diskussion i undervisningen.
I modulet arbejdes med aktiv indsamling af empiri fra skolepraksis. Der arbejdes med eksempler på udvalgte
metoder fx observation og interview, som bl.a. kvalificerer den studerende til selv at foretage lærerfaglige
handlinger på et undersøgende, reflekteret og vidensbaseret grundlag.
Modulets relation til praksis
Centralt i modulet står den studerendes kompetencer til at identificere elever i komplicerede
læringssituationer i undervisningen og tilrettelægge, gennemføre og evaluere en differentieret undervisning i
relation til disse elever inden for klassens fællesskab. Modulet retter sig mod praksis dels gennem inddragelse
af praksiseksempler i undervisningen, og dels gennem den studerendes konkrete iagttagelser, analyse og
interventionsforslag i forhold til elever i komplicerede læringssituationer i skolen.
Der knyttes i det omfang det er muligt an til praksisfeltet gennem en eller flere af følgende aktiviteter:
- Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet og
skolens øvrige læringsrum.
- Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.
- Planlægning, gennemførelse samt evaluering og udvikling af et mindre undervisningsforløb for elever i
komplicerede læringssituationer
- Afprøvning af undervisningsmetoder i praksis med fokus på deltagelsesmuligheder for de enkelte
elever i klassen
- Kortlægning af samarbejdspraksis med skolens interne og eksterne aktører om og med elever i
komplicerede læringssituationer.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet arbejdes der med, hvordan digitale teknologier indgår i lærerens differentieringspraksis og dermed
får betydning for elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen. De studerende skal kunne forholde sig
anvendelsesorienteret men samtidig reflekteret og kritisk til teknologiers betydning for elever i komplicerede
læringssituationer. Der arbejdes konkret i faget med digitalt undervisningsmateriale i form af fx apps, lydfiler
og video i relation til elever i komplicerede læringssituationer
Arbejdsformer i modulet
Indholdet i modulet tilrettelægges og studeres i undervisnings- og arbejdsformer, der som overordnet mål har
at fremme den studerendes aktive deltagelse i undervisningen og til at indgå i forpligtende
samarbejdsrelationer. Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den
forbindelse arbejder den studerende med analyse, diskussion og refleksion. Dele af undervisningen i modulet
foregår i laboratorie- og caseorienterede forløb, hvor den studerendes egen praksis i lærings-, relations- og
samarbejdsprocesser gøres til genstand for analyse og evaluering.
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Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3
Kategori 4

Arbejdstimer i alt - 275 Primære arbejdsformer
timer
80
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons,
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
110
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter, forberedelse af prøve.
80
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse
samt evaluering af egen læring og deltagelse.
5
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden
underviser.

Hvis modulet læses på rene ÅU-/meritlærerhold (kategori 1: 70, kategori 2: 115, kategori 3: 85 og kategori 4: 5).
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Refleksionsoplæg til medstuderende
Digitalt produkt: Lydfil eller video. Varighed mellem 7-10 min
Produktet indeholder:
En undersøgelse og behandling af udvalgte aktuelle specialpædagogiske
udfordringer i skolen. Med udgangspunkt i interview med en eller flere aktører i
skolen, fx elev, lærer, forælder, skoleleder eller ressourceperson i almen- eller
specialskole og gennem behandling af relevant teori i et omfang af ca. 30
normalsider fremstilles en lydfil eller video, som dokumenterer undersøgelsen.
Lydfil eller video anvendes som udgangspunkt for studiegruppens facilitering af
holddiskussion.
Varighed 7-10 min.
I grupper på 2-4 personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (evt. peer feedback)
Fremgår af modulplan
Undersøgelse af elevers deltagelsesmuligheder i undervisning
Skriftlig opgave
Studieproduktets mål er at de studerende kan observere og analysere en
undervisningssekvens i skolepraksis med særlig fokus på elever i komplicerede
læringssituationer. Der rettes her opmærksomhed på muligheder og udfordringer
forbundet med elevers deltagelsesmuligheder i undervisningen.
De studerende skal udarbejde en analyse af undervisningssekvensen med fokus på
læringsmiljø, differentiering, in- og eksklusionsprocesser samt metodiske tilgange.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Der skal i opgaven inddrages:
observationer af udvalgte undervisningssekvenser med fokus på elever i
vanskeligheder og/eller marginaliserede positioner
problemafgrænsning og analyse i relation til begreberne læringsmiljø,
deltagelse og differentiering
diskussion af udvalgte dilemmaer og udfordringer ved undervisning i
skolen i forhold til elever i komplicerede læringssituationer
konkrete handleforslag i relation til de skitserede udfordringer
Skriftligt produkt 5-7 normal sider
Studieproduktet udarbejdes i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)
Fremgår af modulplan
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Særligt for netuddannelsen
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne f.eks. være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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PLd: Undervisning af tosprogede elever
Kompetencemål for modulet ’Pædagogik og lærerfaglighed’ - Undervisning af tosprogede elever - findes i
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet Undervisning af tosprogede elever forbereder den studerende på at undervise flersprogede elever i
den almene undervisning gennem en inkluderende pædagogisk og fagdidaktisk praksis med særlig henblik på
at tilrettelægge undervisning der tilgodeser de flersprogede elevers andetsprogstilegnelse og fagsproglige
udvikling.
Centralt i modulet står den studerendes arbejde med sprog som læringsredskab i skolens fag, flersprogethed,
andetsprogstilegnelse, sproglig evaluering og vejledning koblet til fagenes sprog samt praksisanalyse i et
andetsprogspædagogisk perspektiv. Således forberedes den studerende på at begrundet kunne integrere
andetsprogsdidaktiske refleksioner og tilgange i sine undervisningsfags teori og praksis.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med
10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Videngrundlaget bygger på relevant national og international forsknings- og udviklingsarbejde om
flersprogede elevers sproglige forudsætninger, om andetsprogstilegnelse og sproglig udvikling herunder
intersprogsudvikling, om tilrettelæggelse af sprogbaseret undervisning som dimension i alle fag, samt om
opbygning af et sprogligt og kulturelt inkluderende læringsmiljø.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede elever omhandler identifikation af
andetsprogspædagogiske udfordringer i fagundervisning samt undervisning, som tilgodeser flersprogede
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 andetsprogstilegnelse fremmes i
egen og andres praksis

andetsprogstilegnelse, tosprogede elevers
sprogudvikling

støtte den tosprogede elevs
intersprogsudvikling

Intersprog
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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

Forankring i forskning og udvikling
I modulet arbejdes der med national såvel som international forskning, der omhandler andetsprogsudvikling
og sprogpædagogiske tilgange. Den udvalgte forskning er primært forankret i en socialsemiotisk forståelse af
sprog, hvor sprog og sprogbrug ses fra et funktionelt perspektiv knyttet til den umiddelbare og sociale
kontekst.
Den udvalgte forskning trækker i videst muligt omfang på aktuelle studier, der tydeliggør læringsbetingelserne
for elever, der går i skole og skaber betydning på deres andetsprog: Der kan inddrages forskningsstudier som
f.eks. længdestudiet Tegn på sprog, tosprogede børn lærer at læse og skrive, Mod på Mat, samt komparative
undersøgelser som PISA etnisk og andre forskningskortlægninger. De studerende arbejder kritisk, analytisk
med sådanne undersøgelser med henblik på at kvalificere og nuancere forståelsen for deres kommende
elever.
Der inddrages ligeledes forskning og udviklingsarbejde, der undersøger tilgange til tilrettelæggelse af
sprogbaseret undervisning som dimension i alle fag til opbygning af et inkluderende læringsmiljø. Her trækkes
på såvel studier i andetsprogstilegnelse som på studier og datamateriale rettet mod særlige fagsproglige
områder, der er relevant for de pågældende studerendes faglige profiler. I forlængelse af en analytisk og
kritisk bearbejdning af den pågældende forskning, planlægger, diskuterer og evaluerer de studerende
varetagelse af sproglig udvikling som en integreret del af fagundervisningen.
Gennem modulet arbejder den studerende således med den nyeste viden inden for faget, og med relevant
empirisk materiale såsom undervisningssituationer, undervisningsforløb og undervisningsmaterialer.
Modulets relation til praksis
Praksis forstås i dette modul som forskellige typer af tilgængelig empiri, for eksempel:
- Egne og andres praksiserfaringer i form af fx elevtekster og andre elevmaterialer, interviews,
observationer, spørgeskemaer, filmoptagelser.
- Cases med udgangspunkt i praksis, der kan afgrænse og illustrere en andetsprogspædagogisk
problemstilling.
- Undervisningsmaterialer, lærervejledninger og online/multimedie undervisningsforløb.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
275 arbejdstimer
70

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

Kategori 2

123

Analysearbejde i studiegrupper; caseanalyse, materialeanalyse
og evaluering af elevsprog.
Læsning af modulets tekster på baggrund af opgaver
formuleret af underviser, samt bearbejdning af disse opgaver
Forberedelse til fremlæggelser, studieprodukter og
kompetencemålsprøven i undervisning af tosprogede elever.

Kategori 3

77

Forberedelse til og opsamling på undervisning, individuelt og i
studiegruppe.
Aktiv deltagelse i form af faglig videndeling, fx på elektroniske
platforme knyttet til studiet og modulet.

Kategori 4

5

Studievejledning.
Egen opsamling på studiearbejde.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Andetsprogsdidaktisk analyse
Skriftlig opgave
Analyse af en eller flere af følgende: en undervisningssituation, et
undervisningsforløb, et undervisningsmateriale
Maks. fire sider for grupper på to, derefter en side per studerende
Gruppeopgave (grupper på maks. fem)

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Respons fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan
Andetsprogsdidaktiske handleforslag
Mundtlig fremlæggelse, evt. videofilmet
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.
Maks. 10 minutter for grupper på tre, derefter plus to minutter per studerende
Gruppeopgave (grupper på maks. fem)

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Respons fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan
Gensidig respons på opgaver om andetsprogsdidaktisk analyse og handleforslag
Fastholdt mundtligt og/eller skriftligt
De studerende har responsansvar for de to ovenstående studieprodukter ud fra
vurderingskriterier, som udarbejdes i samarbejde mellem de studerende og
modulets undervisere.
I passende omfang
Responsen realiseres i grupper, på baggrund af individuel forberedelse.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i Almen dannelse
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Kort skriftligt oplæg
Afsættet for det skriftlige oplæg er den studerendes identifikation af en problemstilling, der knytter sig til
etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Den studerende sætter særligt fokus på en
problemstilling, der knytter sig til enten undervisningen, forældresamarbejdet eller skolen som en
samfundsmæssig institution. Den udvalgte problemstilling behandles ud fra en analyse af kulturens,
samfundets og skolens centrale værdier med sigte på egen lærerpraksis.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve har udgangspunkt i det korte skriftligt oplæg udarbejdet af den studerende. Til den
mundtlige prøve skal den studerende kunne forholde sig til den beskrevne problemstilling under inddragelse
af alle relevante færdigheds- og vidensmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre begrundede
forslag til, hvordan den behandlede problemstilling vil kunne håndteres ved selvstændig handling.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Omfanget af det korte skriftlige oplæg er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
- Aflevering af kort skriftligt oplæg i angivet form og indhold til rette tid og sted
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Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed
Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed består af 2 prøver: en intern skriftlig prøve og en ekstern prøve
bestående af 2 delprøver. De to prøver dækker tilsammen hovedområdets fire kompetencemål.
Den interne prøve: Undervisning af tosprogede elever
Den interne prøve består af en skriftlig opgave udarbejdet af den studerende, der dækker
kompetenceområderet: Undervisning af tosprogede elever.
I opgaven analyseres en undervisningssituation, et undervisningsforløb og/eller et fagligt læremiddel fra et af
den studerendes nuværende eller kommende undervisningsfag på baggrund af en relevant problemstilling for
dansk som andetsprog som dimension i fagene. I forlængelse af analysen giver den studerende handleforslag
baseret på andetsprogsdidaktiske refleksioner med henblik på at imødekomme flersprogede elevers læring i
det pågældende fag og faglige emne.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Afvikles prøven som
gruppeprøve skal der ske individualisering af den skriftlige opgave.
Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted

Den eksterne prøve: kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence
og Specialpædagogik.
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.
Prøven dækker kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og
Specialpædagogik.
1. delprøve: Skriftlig prøve
På baggrund af et gennemført undervisningsforløb i skolen fastlægges et pædagogisk tema og en lærerfaglig
problemformulering. Temaet og problemformuleringen skal tilgodese kompetencemålene for Elevens læring
og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik og godkendes af den studerendes
vejleder.
Prøvens skriftlige del omfatter dels undervisningsforløbet og dels et didaktisk nærbillede i tilknytning til
undervisningsforløbet. Undervisningsforløbet skal foreligge begrundet og beskrevet ved hjælp af didaktiske
grundkategorier. Det didaktiske nærbillede skal foreligge beskrevet eller dokumenteret på anden vis.
Besvarelsen af problemformuleringen bygger på undersøgelser og analyser af opgavens tema,
undervisningsforløb og det didaktiske nærbillede i lyset af relevant teori og forskning inden for hvert af de tre
kompetenceområder. Både undervisningsforløbet og det didaktiske nærbillede diskuteres afslutningsvist i et
udviklings- og handlingsperspektiv.
Omfang: maks. 15 normalsider. Sidetallet følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Prøvens mundtlige del uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra det skriftlige oplæg – evt.
med inddragelse af praksiselementer.
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Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af skriftlig del i angivet form og indhold til rette tid og sted
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BILLEDKUNST
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Fagbeskrivelse Billedkunst
Billedkunstfaget på læreruddannelsen baserer sig på fagets 4 kompetenceområder: Visuel
betydningsdannelse i analoge og digitale billeder, Afkodning og analyse af analoge og digitale billeder,
Billedfaglige arbejdsformer og innovative processer og Visuel didaktik.
Billeder og visuelle fænomener er væsentlige for mennesker lokalt og globalt. Måden at forstå billeder på er
kulturelt bestemt. Det stiller krav til kommende lærere om udvikling af visuelle kompetencer.
Faget billedkunst er et visuelt dannelses- og sprogfag, der giver mulighed for kropslig- og æstetisk erfaring,
samt erkendelse og kommunikation. Det foregår i en kombination af praktisk billedarbejde, analysestudier og
refleksion, dels af egne billeder dels i et åbent møde med den samlede visuelle kultur. Dermed bidrager faget
til demokratisk dannelse og udvikling af interkulturelle kompetencer.
Faget opererer med et bredt billedbegreb, som omfatter alle billedkategorier, billedgenrer og fænomener
inden for den visuelle kultur - fra børne- og ungdomskultur til kunst- og mediebilleder. Der arbejdes med
visuel kommunikation, formidling, viden og dokumentation.
Studiet af billedkunst på læreruddannelsen fordrer de studerendes aktive fordybelse i at arbejde
undersøgende, eksperimenterende og udforskende med varierede visuelle udtryksformer, materialer og
metoder og som et led i at udvikle kreative og innovative kompetencer. Gennem tematisk billedpraksis
udvikles færdigheder i at visualisere tanker, idéer, oplevelser og refleksioner i kortere forløb og større
projekter.
Den studerendes produktive og receptive arbejde danner sammen med fagteori grundlaget for udvikling af
fagdidaktisk refleksion, undervisnings- og evalueringskompetencer i skolens billedkunstfag gennem hele
skoleforløbet. Igennem studiet arbejdes der med fagets betydning for elevers læreprocesser, erkendelse og
kompetenceudvikling, ikke bare inden for faget men også i andre faglige sammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget BILLEDKUNST (BK)
BK1: Billedfaglige praksisformer
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3:
Fagdidaktik og billedprocesser
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget billedkunst med 10 ECTS.
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
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-

-

-

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
anvende forskellige materialer og teknikker til
billedfremstilling
analysere didaktiske problemstillinger med afsæt i
egne billedproduktive erfaringer med henblik på
differentieret undervisning i folkeskolen
anvende billeder og visualiseringer inden for et
bredt repertoire af billed- og udtryksformer
analysere forskellige analoge og digitale
billedmedier
identificere billeders og visualiseringers forskellige
læringspotentialer
begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets
udvikling og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning
analysere konkrete visuelle undervisnings- og
læringsforløb som national tolkning af
internationale strømninger
tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin
og i forskellige typer billedforløb.

Vidensmål: Den studerende har viden om
billedsproglige virkemidler
analoge og digitale produktions- og
anvendelsesmetoder
varierede billed- og udtryksformers mål inden for
kunst, visuelle kulturer og visuelle lærings- og
fagkulturer
visuel perception af analoge og digitale
læringsomgivelser
visuel og æstetisk læring
centrale bestemmelser om faget i skolen og
resultater fra fagdidaktisk forskning
fagpædagogiske og -didaktiske strømninger i et
internationalt perspektiv
forskellige tilgange til undervisning i faget,
herunder motivation, billedsproglig og
verbalsproglig udvikling samt erkendelse.

Forankring i forskning og udvikling
Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.
Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på æstetisk læring, fagets
historie, børns billedsproglige udvikling, billeders formsprog, kunsthistorie og museumsdidaktik. Dette
videngrundlag praktiseres i undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse og visuelle og kropslige medieringer.
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. museer og kunsthaller, billedskoler, skoletjeneste
mv.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video,
digitale artefakter og 3D-modulering.
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I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst
og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale
produktions- og præsentationsformer.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

128

3

72

4

5

Primære arbejdsformer
- 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. billedproduktion og skitsebog
- evaluering
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt
- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver
- udarbejde skitsebog
- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm
- egne fordybelsesstudier og eksperimenter
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- udveksling, sparring og feedback
- evaluering af gruppens og eget arbejde

Forudsætningskrav
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:
Titel

Tematisk billedudstilling
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Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Udstilling og fagdidaktisk perspektivering
Tematisk udstilling der består færdige billeder, procesbilleder og en billedsamling.
Udstillingsprojektet skal dække 3 forskellige billedformer. Der skal desuden
udarbejdes en teoretisk forankret fagdidaktisk perspektivering, der har fokus på
tematisk billedarbejdes potentiale i en skolesammenhæng.
• 3-5 færdige billeder
• 10-15 procesbilleder pr. studerende
• En fælles billedsamling bestående af 8-10 billeder
• Fagdidaktisk perspektivering på 5 sider tekst. Evt. anden form præciseres
af underviser
I grupper

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel
Respons fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
Portfolie
Studiedokumenterende portfolie
Digital portfolie der dokumenterer den studerendes deltagelse på modulet i form
af eget billedarbejde og didaktiske- og teoretiske opgaver
Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen
Individuelt

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel
Respons fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

BK2: Visuelt kulturprojekt
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og -sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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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.
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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3:
Fagdidaktik og billedprocesser.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Billedkunst med 10 ECTS.
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.
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
analysere forskellige analoge og digitale
billedmedier,
anvende forskellige strategier til at undersøge
visuelle fænomener, og

Vidensmål: Den studerende har viden om
visuel perception af analoge og digitale
læringsomgivelser,
visuel kultur og brugen af forskellige blikpositioner
og
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forstå billeder og visuelle informationer i den
synsmåders betydning for billeders skiftende
visuelle kultur, de er en del af,
indhold og udtryk,
anvende konkrete skitseringsmetoder og
visuelle notationsformers betydning i innovative
modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling processer,
og facilitere forandringsprocesser,
anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og sociale mediers visuelle læringspotentialer og
samarbejdsprocesser og
analysere visuelle didaktiske problemstillinger med metoder til udvikling af kreativitet og innovation
afsæt i egne æstetiske, innovative og
samt æstetisk læring.
entreprenante arbejdsformer med henblik på
undervisning i folkeskolen.
analysere visuelle undervisnings- og læringsforløb i fagets uddannelses- og dannelsesfunktioner og
et uddannelses- og dannelsesperspektiv og
udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på billedfeltets kulturskabende og
tværs af genrer, metoder og billedformer og
erkendelsesmæssige betydning, herunder billeder
som sprog
Forankring i forskning og udvikling
Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.
Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på visuel kulturpædagogik,
æstetisk dannelse, kreativitetteori og innovation samt arkitekturteori. Dette videngrundlag praktiseres i
undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse samt visuelle og kropslige medieringer.
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
med innovativt sigte
→ Undersøgelse af forskellige læringsmiljøer med henblik afkodning og identifikation af særlige
kulturmarkører
→ Samarbejde med og/eller studiebesøg i felten, f.eks. uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, i
offentlige rum.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video,
digitale artefakter og 3D-modulering.
I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst
og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale
produktion- og præsentationsformer.

Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

128

3

72

4

5

Primære arbejdsformer
- 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. billedproduktion og skitsebog
- evaluering
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver
- udarbejde skitsebog
- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm
- egne fordybelsesstudier og eksperimenter
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- udveksling, sparring og feedback
- evaluering af gruppens og eget arbejde

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Visuelt kulturprojekt
Visuel præsentation og fagdidaktisk perspektivering
Projektet omfatter to dele:
En visuel præsentation som består af færdige billeder, visuelle undersøgelser og
teoretisk ledsagetekst, der udfolder projektet.
En fagdidaktisk refleksionstekst, der har fokus på visuel kulturpædagogiks
potentiale i en skolesammenhæng.
• 3-5 færdige billeder
• 20-30 procesbilleder i form af visuelle undersøgelser
• 10 inspirationsbilleder fra den visuelle kultur
• 1 side teoretisk ledsagetekst der er tilknyttet den visuelle præsentation
• En fagdidaktisk refleksionstekst på 5 sider pr. gruppe

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Udarbejdes i grupper

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Portfolie
Studiedokumenterende portfolie
Digital portfolie der dokumenterer den studerendes deltagelse på modulet i form
af eget billedarbejde og didaktiske- og teoretiske opgaver
Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen
Individuelt

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel
Respons fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel
Respons fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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BK3: Fagdidaktik og visuel kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget billedkunst findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

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 fagdidaktiske kompetencer til at undervise i
undersøgende og eksperimenterende billedarbejde samt forskellige evalueringsformer i hele skoleforløbet.
Modulet sigter mod en praksisnærhed, hvor de studerende gennem eget billedarbejde udvikler kompetencer
til at tilrettelægge elevers billedarbejde og kvalificere og udvikle elevers billedprocesser samt benytte relevant
feedback- og evalueringsmetoder.
De centrale indholdsområder er: billedkunstdidaktik, æstetisk læring, visuelle kreativitetsprocesser samt
visuel kommunikation - herunder design af bl.a. analog og digital udstilling, læremidler og læringsrum.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Visuel kulturprojekt og 3:
Fagdidaktik og billedprocesser
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til Undervisningsfaget Billedkunst med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på forskningsbaseret teori og viden om:
- Billedfaget og fagdidaktik
- Kreativitet og iterative processer
- Visuel kultur kulturpædagogik
- Visuel kommunikation
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.
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-

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
anvende billedkommunikation inden for forskellige
tema-og fagområder og
anvende konkrete skitseringsmetoder og
modelkonstruktioner til at igangsætte ideudvikling og
facilitere forandringsprocesser,
gennemføre undersøgende og eksperimenterende
billedprocesser såvel fagligt som tværfagligt,
anvende sociale medier i visuelle udvekslings- og
samarbejdsprocesser og
begrunde eget fagsyn i relation til skolefagets udvikling
og i lyset af nyere fagdidaktisk forskning,
analysere konkrete visuelle undervisnings- og
læringsforløb med inddragelse af data fra evalueringer,
udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på tværs
af genrer, metoder og billedformer
tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin og i
forskellige typer billedforløb

Vidensmål: Den studerende har viden om
varierede billedkulturelle koders kommunikative
funktioner i forskellige sammenhænge og i forskellige
historiske perioder og
visuelle notationsformers betydning i innovative
processer,
undersøgende, kunstneriske og eksperimenterende
arbejdsmetoder til billedfremstilling,
sociale mediers visuelle læringspotentialer og
centrale bestemmelser om faget i skolen og resultater fra
fagdidaktisk forskning,
videnskabsteoretiske positioner, analysestrategier og
evalueringsmetoder,
billedfeltets kulturskabende og erkendelsesmæssige
betydning, herunder billeder som sprog
forskellige tilgange til undervisning i faget, herunder
motivation, billedsproglig og verbalsproglig udvikling samt
erkendelse

Forankring i forskning og udvikling
Der arbejdes aktivt i modulet med indhentning af empiri med særligt fokus på visuelle indsamlingsmetoder.
Modulet er forankret i aktuel dansk og international forskning med særlig fokus på visuel didaktik,
eksperimenterende billedprocesser, visuel kommunikation, teknologianalyse samt feedback- og
evalueringsmetoder. Dette videngrundlag praktiseres i undervisningen bl.a. gennem tekstanalyse samt
visuelle og kropslige medieringer.
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 skoler, billedskoler el. lign., så der sikres en faglig afprøvelse ind i en relevant
praksisvirkelighed.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet skal de studerende arbejde med digital visuel produktion, eksempelvis billedbehandling, video,
digitale artefakter og 3D-modulering.
I modulet skal de studerende endvidere arbejde med betydningen af digitale teknologier for faget billedkunst
og billedfremstilling i skole og uddannelse, herunder et særligt fokus på forholdet mellem analoge og digitale
produktion- og præsentationsformer.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

128

3

72

4

5

Primære arbejdsformer
- 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. billedproduktion og skitsebog
- evaluering
- teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt
- udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver
- udarbejde skitsebog
- studiebesøg og feltobservationer på skoler, udstillingssteder mm
- egne fordybelsesstudier og eksperimenter
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- udveksling, sparring og feedback
- evaluering af gruppens og eget arbejde
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Læremiddel
Analogt og digitalt læremiddel
Studieproduktet består af tre dele:
Et færdigt og gennemarbejdet læremiddel
En præsentation af læremidlet der udfolder visuelle undersøgelser og
fagdidaktiske overvejelser
En fagdidaktisk refleksionstekst der perspektiverer læremidlet til en
undervisningspraksis
• Et læremiddel i relevant form
• En præsentation på 10-15 slides
• 5 siders refleksionstekst
Udarbejdes i gruppe

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.
Respons fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
Portfolie
Studiedokumenterende portfolie
Digital portfolie der dokumenterer den studerendes deltagelse på modulet i form
af eget billedarbejde og didaktiske- og teoretiske opgaver
Dokumentation for 80% af aktiviteter fra undervisningen
Individuelt

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel
Respons fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Billedkunst
Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for delprøverne.
1. delprøve: Praktisk prøve
Den praktiske delprøve har form af en udstilling, hvor den studerende præsenterer et selvvalgt og godkendt
praktisk, eksperimenterende billedprojekt, som demonstrerer billedfaglige kompetencer, og som rummer
både analogt og digitalt billedarbejde.
Ifm. billedprojektet udarbejdes et procesdokumenterende visuelt materiale, som medbringes og udfoldes til
prøven.
Desuden skal relevante billedfaglige erfaringer og processer fra portfolioen inddrages og reflekteres ift.
billedprojektet.
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
2. delprøve: Synopsis
Udarbejdelse af en synopsis som behandler en lærerfaglig problemstilling. Den studerende skal reflekteret
inddrage egne erfaringer fra undervisningspraksis med elever i billedkunst. Der skal være en indholdsmæssig
sammenhæng mellem 1. delprøve og 2. delprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Omfanget af synopsis er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
3. delprøve: Mundtlig prøve
Delprøve 3 tager afsæt i delprøve 1 og 2.
Den mundtlige prøve udfolder sig som en samtale med udgangspunkt i udstilling, visuelt procesmateriale og
synopsis.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Samlet eksaminationstid til de tre delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Udarbejdelse af procesdokumenterende visuelt materiale
• Aflevering af synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Aflevering af portfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted
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Fagbeskrivelse Biologi
Undervisningsfaget biologi på læreruddannelsen omhandler både fagdidaktiske og biologifaglige områder. Af
biologifaglige områder kan nævnes, levende organismer og deres omgivende miljø, mikrobiologi, genetik og
evolution samt menneskets fysiologi og sundhed. Væsentligt i undervisningen er også den praktiske
anvendelse af biologi i hverdagen eksempelvis bioteknologi og fødevareproduktion. Undervisningen i biologi
planlægges på læreruddannelsen med tæt kobling til undervisningspraksis i skolen og en væsentlig del af
undervisningen foregår i felten og ved laboratoriearbejde. Dertil har biologiundervisningen en
opmærksomhed på at udvikle lærerstuderendes refleksion over biologis didaktiske muligheder og
udfordringer. Spørgsmål som fx hvordan faget bidrager til at udvikle elevernes handlekompetence, hvordan
biologifaglige begreber kan læres og hvordan man tilrettelægger felt- og laboratoriearbejde hensigtsmæssigt,
er alle eksempler på fagdidaktiske emner, der arbejdes med i undervisningen. Biologi er en del af den
naturfaglige fagrække i grundskolen, der deler de fire kompetenceområder med de øvrige naturfag:
undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.
De naturfaglige kompetencer danner rammen for planlægningen af naturfagsundervisning, der udvikler
elevernes forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold, som eksempelvis klima- og
biodiversitetskrisen i verden.
Undervisningsfaget biologi indeholder desuden refleksioner over hvordan der kan bygges videre på
Natur/teknologi i grundskolen, og hvordan naturfagene i udskolingen kan samarbejde.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget BIOLOGI (BI)
BI1: Levende organismer og økologiske sammenhænge – elevers undersøgende og praktiske arbejde
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Biologi med 10 ECTS.
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.
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•
•

•

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 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

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
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planlægge og gennemføre biologiundervisning som en
vekselvirkning mellem teoretisk og praktiskeksperimentelt 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

Forankring i forskning og udvikling
I modulet anvendes national og international fagdidaktisk såvel som biologisk forskning og udviklingsarbejde.
Fagdidaktisk forskning anvendes til at behandle fagdidaktiske problemstillinger fx om undersøgelsesbaseret
undervisning. Biologisk forskning anvendes til at behandle biologiske problemstillinger fx om forvaltningen af
danske naturområder.
Modulets relation til praksis
Eksempler fra praksis, samt erfaringer fra de studerendes praktik samt praksistilknytning inddrages løbende
som reference for modulets faglige og fagdidaktiske indhold. De studerende skal løbende udfordres på egne
kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i
skolen, dette kan finde sted på uddannelsen eller gennem direkte praksisafprøvning.
Digitalisering og digital teknologi
Formålet med et digitalt afsæt er at styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et fagfagligt og
et fagdidaktisk perspektiv. Det digitale afsæt skal derfor være eksemplarisk i forhold til en skolepraksis.
Digitalisering af data og anvendelse af digital teknologi indgår i alle biologifagets moduler. De studerende
forventes derfor gennem kritisk tilgang at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale ressourcer som en integreret del af undervisningsfaget. Den digitale
dimension ses fremtrædende i arbejdet med datalogning, hvor der anvendes enten Pasco eller Vernier med
tilkoblede sensorer, samt behandling og analyse af data. I kollaborative aktiviteter arbejder de studerende på
digitale platforme, fx Google, eller Win365.
Arbejdsformer i modulet
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Katego Arbejdsti
ri
mer – i alt
275 timer
1
70

2

110

3

90

4

5

Primære arbejdsformer

Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser
Deltagelse i evalueringssekvenser
Feltarbejde, herunder evt. studietur
Laboratorieøvelser og andre praktiske aktiviteter
Fremlæggelser
Journalclubs
Ekskursioner til fx naturområder, museer, naturskoler og skoletjenester
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 80 arbejdstimer.
Projekt- og gruppearbejde
Feltarbejde
Skoleundersøgelser
Laboratoriearbejde.
Udarbejdelse af egne projekter, informationssøgning, selvforanstaltede besøg på s
ciencecentre mv.
Selvstændige studieaktiviteter, anden undervisning og foredrag, arbejde med
undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Modul portfolio med 4 obligatoriske delopgaver
Port folie
Port folien skal afspejle den studerendes fagfaglige og fagdidaktiske læring inden
for modulets fokusområder.
Det forventes, at hver delopgave i port folien, som beskrives nedenfor, tager
omkring 20 timer at udarbejde for hver studerende. Port folien udgør i dermed i
alt 80 timers arbejde.
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Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Port folioens opgaver falder i både individuelle bidrag samt i gruppeopgaver af
max. 3 studerende.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives respons på port foliens delopgaver, og derfor ikke på det samlede
produkt
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav samt ved
godkendt deltagelse i sikkerheds- og laboratoriekurset, der er fælles for alle naturfagene (se studieordningens
del 3: ’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’). Godkendelse af forudsætningskravene
er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning,
redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
BI2: Evolution, genetik og bioteknologi – fra hverdagsforståelse til naturfaglige forståelse
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet omhandler kernefaglige begreber og sammenhænge inden for 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.
• 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Sikkerheds- og laboratoriekurset skal være bestået inden opstart på modul 2. Se studieordningens del 3:
’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’.
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Det anbefales at modul 2 læses før modul 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Biologi med 10 ECTS.
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, 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 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
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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

Forankring i forskning og udvikling
I modulet anvendes national og international fagdidaktisk såvel som biologisk forskning og udviklingsarbejde.
De forskningsmæssige bidrag anvendes af de studerende til at fx at behandle forskellige etiske
problemstillinger koblet til den nyeste viden inden for evolution, genetik og bioteknologi. I relation til den
nyeste fagdidaktiske forskning anvendes egen, national og international forskning for at øge de studerendes
kompetencer til at udvikle elevernes hverdagsforståelser i retning af naturfaglig forståelse.
Modulets relation til praksis
Eksempler fra praksis, samt erfaringer fra de studerendes praktik samt praksistilknytning inddrages løbende
som reference for modulets faglige og fagdidaktiske indhold. De studerende skal løbende udfordres på egne
kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i
skolen, dette kan såvel finde sted på uddannelsen eller gennem direkte praksisafprøvning.
Digitalisering og digital teknologi
Formålet med et tydeligt digitalt afsæt er, at det skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i
både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv- eksemplarisk i forhold til en skolepraksis.
Digitalisering af data og anvendelse af digital teknologi indgår i alle biologifagets moduler. De studerende
forventes derfor gennem kritisk tilgang at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale ressourcer som en integreret del af undervisningsfaget. Den digitale
dimension ses derudover fremtrædende i arbejdet med fx brug af bioinformatik, eller perspektiver på nyeste
digitale løsninger koblet til molekylærbiologien inden for fx geogenetikken. Derudover indgår der også
kollaborative aktiviteter hvor de studerende arbejder på digitale platforme, fx Google, eller Win365.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

110

3

90

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser
Laboratorieøvelser
Fremlæggelser
Journalclubs
Ekskursioner til science centre, fx Statens Naturhistoriske Museum,
virksomheder, herunder forskningsinstitutioner
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 80 arbejdstimer
Projekt- og gruppearbejde
Laboratoriearbejde
Skoleundersøgelser
Udarbejdelse af egne projekter, informationssøgning, selvforanstaltede
besøg på sciencecentre mv.
Selvstændige studieaktiviteter, anden undervisning og foredrag, arbejde
med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modul portfolio, med 4 obligatoriske delopgaver
Skriftlig, mundtligt, digitale, analoge
Port foliens delopgaver skal afspejle den studerendes fagfaglige og fagdidaktiske
læring inden for modulets fokusområder
Det forventes at hver delopgave tager omkring 20 timer at udføre for hver
studerende, altså i alt 80 timer
Port foliens delopgaver falder både i individuelle samt i grupper af maksimalt 3
studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Der gives respons på port foliens delopgaver
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Side 81 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

BI3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
Kompetencemål for undervisningsfaget biologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
I modulet arbejdes der med centrale begreber og sammenhænge i forhold til menneske, sundhed, miljø og
natur. I modulet fokuseres der på:
• Anatomi og fysiologi med særlig fokus på mennesket, herunder sundhedsbegreber og
sundhedspædagogik.
• fødevare- og bioteknologisk produktion: biologisk baggrund for og muligheder og konsekvenser i
forhold til sundhed, miljø og naturforvaltning.
Disse kernebegreber bearbejdes med et fagdidaktisk fokus på betydningen af elevers undersøgende arbejde,
samt udvikling af handlekompetence som mål for biologiundervisningen, fx i forhold til egen og andres
sundhed. Bæredygtighed er ligeledes et centralt fagdidaktisk element i modulet.
I modulet arbejdes med viden og færdigheder, herunder planlægning, gennemførelse, evaluering samt
udvikling af biologifaget i et alment dannende perspektiv.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 og 2 læses før modul 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Biologi med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet baserer sig på biologisk og fagdidaktisk forskning og udviklingsbaseret viden (national såvel som
international) samt grundskolepraksis indenfor undervisning om menneske, sundhed, miljø og natur samt
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
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 i tværfagligt
samspil med andre fag og med henblik på at fremme elevernes naturfaglige kompetencer og
forståelse af naturfænomener og menneskeskabte forhold.
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•

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

inddrage eksempler på naturvidenskabens og teknologiens naturvidenskabernes anvendelse i
anvendelse i samfundet i biologiundervisningen
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

naturfaglig argumentation og
samfundsmæssige interessemodsætninger

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig forskning
i undervisning

nyere forskning inden for naturvidenskab

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
organismer med vægt på menneskets anatomi
og fysiologi samt sundhedsbegreber

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

sikre eleverne et almendannende grundlag for stillingtagen anvendelse af naturgrundlaget, herunder
og handlekraft i forhold til deres eget liv, menneskets
lokale/globale eksempler på miljøspørgsmål,
samspil med naturen og en bæredygtig udvikling
naturpleje, naturgenopretning og
naturforvaltning, dyrkningsformer, bæredygtig
udvikling samt lokale/globale aktører
Forankring i forskning og udvikling
I modulet anvendes national og international fagdidaktisk såvel som biologisk forskning og udviklingsarbejde.
De forskningsmæssige bidrag anvendes af de studerende til at koble nyeste forskning inden for
sundhedsområdet med nyeste viden om forskellige sundhedspædagogiske praksisser. I relation til den nyeste
fagdidaktiske forskning anvendes egen, national og international forskning for at øge de studerendes evne til
at udvikle elevernes handlekompetence.
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Modulets relation til praksis
Eksempler fra praksis, samt erfaringer fra de studerendes praktik samt praksistilknytning inddrages løbende
som reference for modulets faglige og fagdidaktiske indhold. De studerende skal løbende udfordres på egne
kompetencer blandt andet gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i
skolen, dette kan såvel finde sted på uddannelsen eller gennem direkte praksisafprøvning.
Digitalisering og digital teknologi
Digitalisering af data og anvendelse af digital teknologi indgår i alle biologifagets moduler. De studerende
forventes derfor gennem kritisk tilgang at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale ressourcer som en integreret del af undervisningsfaget. Den digitale
dimension ses derudover fremtrædende i arbejdet med biometriske målinger ved anvendelse af såvel
traditionelt udstyr men derudover også ved anvendelse af datalogning, hvor der anvendes enten Pasco eller
Vernier med tilkoblede sensorer, samt behandling og analyse af data. Derudover arbejders der også med
kollaborative aktiviteter hvor de studerende arbejder på digitale platforme, fx Google, eller Win365.
Formålet med et tydeligt digitalt afsæt er, at det skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i
både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv - eksemplarisk i forhold til en skolepraksis.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

110

3
4

90
5

Primære arbejdsformer
Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser
Laboratorieøvelser
Feltarbejde og andre praktiske aktiviteter
Fremlæggelser
Journalclubs
Ekskursioner til virksomheder, landbrug mv.
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 80
arbejdstimer
Projekt- og gruppearbejde
Laboratoriearbejde
Skoleundersøgelser
Udarbejdelse af projekter, informationssøgning.
Selvstændige studieaktiviteter, anden undervisning og foredrag,
arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modul portfolio, med 4 obligatoriske delopgaver
Skriftlig, mundtligt, digitale, analoge
Port foliens delopgaver skal afspejle den studerendes fagfaglige og fagdidaktiske
læring inden for modulets fokusområder.
Det forventes at hver delopgave tager omkring 20 timer at udføre for hver
studerende, altså i alt 80 timer.
Port foliens delopgaver falder både i individuelle samt i grupper af maksimalt 3
studerende.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives respons på port foliens delopgaver
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Biologi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Den studerende skal forud for prøven i undervisningsfaget aflevere 3 skriftlige prøveprodukter, et fra hvert af
nedenstående biologiske hovedområder. Den studerende kan vælge at kombinere underkategorier inden for
de tre hovedområder:
Økologiske sammenhænge og feltbiologiske undersøgelser
1. Akvatiske biotoper
2. Terrestriske biotoper
Evolution, genetik og genteknologi
3. Evolution, genetik og systematik
4. Celler og genteknologi
Fysiologi, sundhed og fødevareproduktion
5. Humanfysiologi og sundhed
6. Mikrobiologi, bioteknologi og fødevareproduktion
Omdrejningspunktet i prøveproduktet er et fagdidaktisk begrundet undervisningsforløb med fokus på en
lærerfaglig problemstilling, forstået som en reel problemstilling fra praksis. De lærerfaglige problemstillinger
skal adskille sig fra hinanden i de tre prøveprodukter. Undervisningsforløbet skal omfatte eksempler på
praktiske elevaktiviteter, som f.eks. felt- og laboratoriearbejde. Der kan indgå dokumenterede eksempler fra
praksis.
Omfang: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. Der skal indgå en oversigt over
undervisningsforløbet (ca. 8 lektioner). Særligt de fagdidaktiske begrundelser og refleksioner over
undervisningsforløbet skal udfoldes.
Et af de 3 biologiske hovedområder udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den
studerende 1 døgn før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve. Første delprøve
afvikles individuelt eller som gruppeprøve i grupper på maks. 3 studerende.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Med udgangspunkt i det lodtrukne hovedområde uddybes og diskuteres de fagdidaktiske og særligt de
biologifaglige perspektiver fra det skriftlige prøveprodukt. Den studerende skal demonstrere og begrunde
eksemplariske samt praktiske elevaktiviteter fra undervisningsplanen f.eks. med inddragelse af
primærmateriale som indsamlede planter og dyr eller organer, udstoppede dyr m.v. Der skal ligeledes indgå
øvelser og eksempler på biologiske laboratorieundersøgelser. Den studerende perspektiverer desuden til
resten af undervisningsfaget med inddragelse af elementer fra de øvrige biologiske hovedområder, dvs.
demonstrerer den brede biologifaglighed i tilknytning til det lodtrukne produkt. Den studerende inddrager
overvejelser om biologifagets bidrag til det tværfaglige samarbejde med geografi og fysik/kemi i forhold til
undervisningen i fællesfaglige fokusområder knyttet til naturfagsundervisningen i grundskolen.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet et fælles skriftligt produkt.
Forberedelsestid: 1 døgn
Eksaminationstid: 55 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
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• Aflevering af 3 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted

DANSK 1. – 6.
KLASSETRIN
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Fagbeskrivelse Dansk 1.-6. klassetrin
Danskfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder:
Sprog- og kommunikationsundervisning, læsning og læseundervisning, skrivning og skriveundervisning samt
tekster og tekstundervisning. Grundlaget for undervisning er fagprofessionel teori, praksis og forskning inden
for de fire kompetenceområder.
I danskfaget udvikler de studerende lærerfaglige kompetencer, der sætter dem i stand til at planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i grundskolefaget ud fra dets formål og kompetenceområder.
I danskfaget i læreruddannelsen arbejdes der med:
• teorier og metoder til analyse, vurdering og produktion af danskfagets tekster
• literacy, læsning og skriftsprogstilegnelse samt sprog i kommunikative sammenhænge
• skønlitterære og andre æstetiske udtryk
• medier, modaliteter og multimodale design
• analyse og kritisk vurdering af praksis i danskundervisning
• udvikling af fagsprog inden for fagdidaktisk teori, relevant forskning og danskundervisning i praksis på 1.- 6.
klassetrin.
• den studerendes egne mundtlige og skriftlige kompetencer.
Undervisningen i dansk på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
i stand til fortsat at tilegne sig viden og udvikle danskundervisning i fremtidige studie- eller
arbejdssammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget DANSK 1.-6. klassetrin (DAi)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 22 samt vinteroptag 2023:

DAi1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne læsning, skrivning og
kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin
samt i
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i
skrift.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det
anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
Indhold og genrer:
• Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
• Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik,
retorik og pragmatik.
• Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
• Skriftsprogsundervisning i 1.-6. klassetrin med tekster skrevet af og til børn.
• Læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.
• Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
Receptivt og produktivt:
• De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
• De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et
kommunikativt perspektiv.
• De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
• De studerende skal modellere læse- og skrivestrategier.
• De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
• De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt
reflektere over vejledningens form og indhold.
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
Kompetencemål, som indgår i modulet
De studerende kan
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på udvikling af elevers
kommunikative kompetencer (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
læseudvikling (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
skriveudvikling (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).
Færdighedsmål: De studerende kan
planlægge og gennemføre aktiviteter, der
understøtter elevers læsning og læseudvikling i
1.-6. klassetrin
anvende teorier om elevers skriveprocesser og
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af
undervisnings- og læringsaktiviteter
anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge
mellem læsning og skrivning i dansk og andre
fag
vurdere eksempler på dansk tale og skriftsprog, elevers sproglige udvikling og deres
beherskelse af dansk retskrivning
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte
elevs læseudvikling, herunder tosprogede
elevers læseudvikling på andetsproget
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at
understøtte den enkelte elevs læseudvikling
vurdere elevers læsestrategier under læsning af
fiktions- og fagtekster
kritisk vurdere læremidler til undervisning i
dansk sprog i 1.-6. klasse
kritisk vurdere læremidler til såvel
begynderundervisning i læsning som til fortsat
læsning og fremstille supplerende læremidler
kritisk vurdere læremidler til såvel den første
skriveundervisning som den fortsatte
skriveundervisning

Vidensmål: De studerende har viden om
teorier om læsning

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på
mellemtrin
sammenhænge mellem læsning og skrivning

sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug
og gældende retskrivningsprincipper
læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
læsning og læseundervisning,

test og evaluering

læsestrategier
læremidler til sprogundervisning i skolen
læremidler til læseundervisningen

læremidler til undervisning i skriftlighed
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understøtte den enkelte elevs skriveudvikling,
herunder tosprogedes elevers skriveudvikling
på andetsproget
vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og
mundtlige udvikling på baggrund af
intersprogsanalyse
understøtte elevers læseudvikling ved at
integrere digitale teknologier i undervisningen
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner
planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur
planlægge gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der
understøtter den enkelte elevs kommunikative
kompetence
skabe hensigtsmæssige tekster til given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
planlægge og gennemføre undervisning i
mundtlig danskundervisning
begrundet gennemføre skriveundervisning
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieperspektiv
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning
og andre former for fremføring af tekst i
danskundervisning

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for skrivning og skriveundervisning
intersprog og intersprogsudvikling

it som læringsressource i læseundervisningen
tekster til elever og elevers tekstbrug
nordiske sprog og nabosprogsdidaktik
Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for sprog og kommunikationsundervisning,

dansklærerens kommunikative opgaver,
mundtligt og skriftligt
mundtlig udtryksfærdighed
skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for skrivning og skriveundervisning
tekster, genrer og medier
tekstperformance

Via undervisningsfaget skal de studerende også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
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kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, begynderlæsning- og skrivning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning,
multimodal literacy samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra
eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
I modulet indgår der desuden en faglig seminardag på 4 lektioner i samarbejde med Nationalt Videnscenter
for Læsning.
Modulets relation til praksis
Modulet ligger for ordinære studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de studerende er i
praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken.
Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af undervisningssituationer, læremidler
og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til
modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og relationsarbejde.
Teknologiforståelse, digitalisering og digital teknologi (2 ECTS)
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
Teknologifaglige mål i dansk:
Færdighedsmål: De studerende kan
Analysere platforme, testværktøjer og
teknologi ift. dataanalyse, anvendelse og
intentionalitet og koble disse analyser til feltet
kritisk literacy
Analysere, anvende og integrere
datarepræsentationer bl.a. med blik for
literacy-perspektiver
Navigere i grundlæggende kompetencer
indenfor computationel tænkning såsom
algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse,
dekomposition og koble disse til literacy-feltet
Formulere og løse designopgaver gennem
kreativt skabende arbejde med digitale
artefakter og udtryk med kobling til literacyfeltet

Vidensmål: De studerende har viden om
Etiske og teknologifaglige valg i forbindelse
med data, teknologiudbyderes omgang med
data og privatliv
Typer af datarepræsentationer og deres
betydning for menneskets måde at afkode og
producere data på
Grundlæggende kompetencer indenfor
computationel tænkning såsom algoritmer,
abstraktion, mønstergenkendelse,
dekomposition og deres relevans i danskfaglige
kontekster
Designmetoder, herunder feltstudier,
idegenerering prototypeudvikling, testning og
refleksion, og teorier om komplekse eller
spekulative problemer
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LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer –
i alt 607 timer
244 lektioner

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

246

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

102

•
•
•

4

15

•
•
•
•

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
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 den udstrakte praktik
Projekt- og gruppearbejde
Egen forberedelse til undervisning, udstrakt 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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 160, kategori 2: 205, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).
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Forudsætningskrav
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 endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2
øvrige studieprodukter.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers læse- og skriveudvikling
Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter
En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:
• Analyse af en elevs oplæsning
• Analyse af en elevtekst
• Analyse af undervisningsmidler
• Analyse af diverse tests
• Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver
Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.
Portfolioen laves individuelt eller i grupper efter aftale med underviser.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Sprogtræneren
Skriftlig multiple choice-opgave
Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi
1 times varighed
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Performance af en eller flere mundtlige genrer
Mundtlig fremstilling
Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet
oplæsning, fortælling, personlig beretning eller tale – og reflekterer over sin
performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.
Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af
genre og formål.
Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan
dog aftales med underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Opfyldt/ikke opfyldt
Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet
Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
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Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Afleveringsfrist
Fremgår af modulplan
På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller
kommentarer pr. asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af
underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til
indholdet

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NETuddannelsen)
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at
udtrykke sig i og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer
og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke
elevernes faglige engagement og udvikling. Den studerende skal
opnå begyndende kompetence til at begrunde, planlægge, gennemføre og
evaluere eksperimenterende, undersøgende og sansemæssig undervisning i
skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og
øvelser, hvor de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle
æstetiske og kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
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Omfang
Bedømmelse

Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende arbejder
i grupper af varierende størrelser.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100%
fremmøde til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er
tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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 fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller
semantisk interesse.
Vurderingskriterier:
Den studerende skal demonstrere:
• Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som
læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi,
morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
• Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder
med korrekt stavning og tegnsætning
• Viden om det danske sprogs system og funktion.
Maks. 5 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold
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Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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DAi1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne læsning, skrivning og
kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin samt i
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i skrift.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
Indhold og genrer:
• Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
• Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik, retorik
og pragmatik.
• Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
• Skriftsprogsundervisning i 1.-6. klassetrin med tekster skrevet af og til børn.
• Læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.
• Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
Receptivt og produktivt:
• De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og skrivestrategier
samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
• De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et
kommunikativt perspektiv.
• De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
• De studerende skal modellere læse- og skrivestrategier.
• De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
• De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere
over vejledningens form og indhold.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
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Kompetencemål, som indgår i modulet
De studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på
udvikling af elevers kommunikative kompetencer (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
læseudvikling (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
skriveudvikling (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra
forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).
Færdighedsmål: De studerende kan
planlægge og gennemføre aktiviteter, der
understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.6. klassetrin
anvende teorier om elevers skriveprocesser og
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af
undervisnings- og læringsaktiviteter
anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge
mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag
vurdere eksempler på dansk tale og -skriftsprog,
elevers sproglige udvikling og deres beherskelse af
dansk retskrivning
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs
læseudvikling, herunder tosprogede elevers
læseudvikling på andetsproget
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs læseudvikling
vurdere elevers læsestrategier under læsning af
fiktions- og fagtekster
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog i 1.-6. klasse
kritisk vurdere læremidler til såvel
begynderundervisning i læsning som til fortsat
læsning og fremstille supplerende læremidler
kritisk vurdere læremidler til såvel den første
skriveundervisning som den fortsatte
skriveundervisning
understøtte den enkelte elevs skriveudvikling,
herunder tosprogedes elevers skriveudvikling på
andetsproget
vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og
mundtlige udvikling på baggrund af
intersprogsanalyse
understøtte elevers læseudvikling ved at integrere
digitale teknologier i undervisningen
udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner

Vidensmål: De studerende har viden om
teorier om læsning

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på
mellemtrin
sammenhænge mellem læsning og skrivning
sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og
gældende retskrivningsprincipper
læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
læsning og læseundervisning,

test og evaluering

læsestrategier
læremidler til sprogundervisning i skolen
læremidler til læseundervisningen

læremidler til undervisning i skriftlighed

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
skrivning og skriveundervisning
intersprog og intersprogsudvikling

it som læringsressource i læseundervisningen
tekster til elever og elevers tekstbrug
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planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur
planlægge gennemføre og evaluere differentierede
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte
elevs kommunikative kompetence
skabe hensigtsmæssige tekster til given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig
danskundervisning
begrundet gennemføre skriveundervisning
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieperspektiv
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af tekst i
danskundervisning

nordiske sprog og nabosprogsdidaktik
Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt
og skriftligt
mundtlig udtryksfærdighed
skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
skrivning og skriveundervisning
tekster, genrer og medier
tekstperformance

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, begynderlæsning- og skrivning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning,
multimodal literacy samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra
eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
I modulet indgår der desuden en faglig seminardag på 4 lektioner i samarbejde med Nationalt Videnscenter
for Læsning.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at:
• De studerende observerer undervisning i skriftsprogstilegnelsen på en skole og efterfølgende
analyserer observationen
• De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud
på en relevant respons
• De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige og skriftlige kommunikation
• De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i skriftsprogstilegnelse
• De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i skriftsprogstilegnelse og
kommunikation
• På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes
efterfølgende til praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1)
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

205

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

175

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).
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Forudsætningskrav
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 endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2
øvrige studieprodukter.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers læse- og skriveudvikling
Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter
En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:
• Analyse af en elevs oplæsning
• Analyse af en elevtekst
• Analyse af undervisningsmidler
• Analyse af diverse tests
• Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver
Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.
Portfolioen laves individuelt eller i grupper efter aftale med underviser.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Sprogtræneren
Skriftlig multiple choice-opgave
Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi
1 times varighed
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Performance af en eller flere mundtlige genrer
Mundtlig fremstilling
Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet
oplæsning, fortælling, personlig beretning eller tale – og reflekterer over sin
performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.
Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af genre og
formål.
Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan dog
aftales med underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Opfyldt/ikke opfyldt
Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet
Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt.
Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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 fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk
interesse.
Vurderingskriterier:
• Den studerende skal demonstrere:
• Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som
læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi,
morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
• Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med
korrekt stavning og tegnsætning
• Viden om det danske sprogs system og funktion.
Maks. 5 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstiling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er bestået
(se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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DAi2: Fiktion og tekstmodaliteter
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår tekstkompetence inden for forskellige genrer og
multimodale tekster. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i forskellige genrer med særligt
henblik på analyse og fortolkning af fiktive tekster
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers kompetence til at forstå og
kommunikere i og med forskellige tekstmodaliteter.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 2 læses efter modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:
Indhold og genrer:
• Teori om genrebestemt sprog, tekster og kommunikation
• Litteratur- og fiktionsteori
• Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
• Kultur- og litteraturhistorie
• Børnelitteraturteori
• Ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn.
• Multimodale tekster med fokus på modaliteter som tale, skrift, lyd, billede og levende billeder
• Kommunikationsteori
• Medieteori og semiotisk teori
• Multimodal literacy
Receptivt og produktivt:
Den studerende skal
• metodisk analysere, fortolke og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige modaliteter og
kontekster.
• analysere og udvikle læremidler og didaktisk design til genre- og tekstundervisning i forskellige
modaliteter.
• producere egne multimodale tekster som fx billedfortællinger, lydproduktioner, nyhedstekster og film
• analysere elevers multimodale produktioner og give vejledning og respons
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
Side 106 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieteoretisk perspektiv
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner
udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur
begrunde valg af børne- og ungdomslitterære
tekster til undervisning på 1.-6. klassetrin
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af tekst i
danskundervisningen
kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale
medier og tilrettelægge undervisning i og med
digitale medier
understøtte elevers produktion og formidling af
tekster i forskellige medier og med forskellige
teknologier
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur,
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner

tekster, genrer og medier

anvende forskellige evalueringsformer og
resultater af evalueringer i tekstundervisning
skabe hensigtsmæssige tekster til given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed.

tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
tekster til elever og elevers tekstbrug
tekstdidaktik
dansk børne- og ungdomslitteratur
tekstperformance

sprog og medier

tekstproduktion i forskellige medier

Sprogdidaktik, og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning
tekster til elever, elevers tekstbrug og
børnelitteratur
evaluering af tekstarbejde
dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt
og skriftligt
informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale
platforme.
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Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur og genrer,
litteratur- og sprogdidaktik samt multimodal og digital literacy. Den udvalgte forskningslitteratur hentes
eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt Videncenter for Læremidler, Center for
Børnelitteratur (Århus Universitet), Center for Læseforskning (Københavns Universitet), Institut for film og
medievidenskab (Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter, der forsker i
tekster og tekstdidaktik.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at de studerende
- observerer tekstundervisning på en skole og efterfølgende analyserer observationen
- indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive eller faktiske tekster, analyserer og vurderer
teksterne og giver respons
- indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af mono- og multimodale tekster
- udvikler og afprøver læremidler til undervisning i fiktive genrer og til multimodal tekstanalyse og produktion
- giver feedback på elevers tekstproduktion.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og
clio.me/dk), nationale og internationale rapporter om børns læsevaner (fra fx læremiddel.dk og
videnomliteracy.dk), forfatterhjemmesider, digitale tjenester som fx Filmstriben, og der arbejdes
analyserende, eksperimenterende og vurderende med digitale apps fra bl.a. Skoletube.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

205

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

175

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
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 endvidere opgaven Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive
tekster samt mindst 3 ud af de øvrige 4 studieprodukter efter aftale med underviser.
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster
Skriftlig
Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster
Maks. 5 sider
Individuel

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplanen

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Analyse og vurdering af multimodal tekst
Skriftlig eller mundtlig (aftales med underviser) formidling af analyse
Systematisk analyse af én eller flere multimodale tekster (kan være
elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)
En skriftlig analyse skal have et omfang på 3-5 normalsider. En mundtlig analyse
skal have et omfang på 10-20 minutter
Individuelt eller i grupper

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
En skriftlig opgave får skriftlig feedback i form af peer-to-peer-feedback fra mindst
to medstuderende og bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviser. En mundtlig
fremlæggelse får mundtlig feedback fra holdet og underviser
Fremgår af modulplanen
Digital multimodal egenproduktion
Multimodal produktion i form af fx billedbog/booktrailer, podcast/lydproduktion
eller filmproduktion med tilhørende refleksion over produkt og proces i mundtlig
form
Produktion af multimodal tekst med refleksion over didaktisk potentiale
Egenproduktionen skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og
sammenhængen med undervisningen. Eksempelvis: filmproduktion på mindst 3
minutter; billedbog på mindst 5 sider, lydproduktion på mindst 3 minutter
Grupper på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons fra hold og underviser på egenproduktion og refleksion
Fremgår af modulplanen
Didaktisk design til litteraturundervisning
Mundtlig og/eller skriftlig
Præsentation og vurdering af didaktisk design til litteraturundervisning
45 minutter/5 sider
Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver mundtlig respons
Fremgår af modulplanen
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
Skriftlig og mundtlig
Produktion af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster med
fagdidaktisk refleksion. Det didaktiske design præsenteres visuelt og mundtligt for
holdet.
30 minutter, inklusive feedback
Gruppe på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt.
Mundtlig feedback fra responsgrupper og underviser
Fremgår af modulplanen

På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Til den skriftlige prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, der
kommunikerer hensigtsmæssigt, honorerer formelle krav til retskrivning og indeholder en liste over selvvalgt
litteratur.
Opgavebesvarelsen skal indeholde:
1. Begrundet analyse og fagdidaktisk vurdering af en eller flere tekster inden for danskfaget
2. Didaktisk design og/eller redidaktisering af et eller flere læremidler
3. Kommunikativ tekst (fx forældrehenvendelse, elevrespons, anmeldelse) og refleksioner over valg af form
og indhold.
Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave.
Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Det enkelte studiested formulerer 8 prøvespørgsmål, der offentliggøres senest ved starten af det semester,
hvor prøven afvikles.
Den studerende skal efter lodtrækning arbejde med et af de 8 formulerede prøvespørgsmål, der tilsammen
dækker danskfagets kompetenceområder.
Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster, materialer og fokus inden for spørgsmålet.
Performative elementer integreres i prøven.
Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte prøvespørgsmål i angivet form og indhold
til rette tid og sted
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DANSK 4. – 10.
KLASSETRIN
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Fagbeskrivelse Dansk 4.-10. klassetrin
Danskfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder:
Sprog- og kommunikationsundervisning, fortsat læsning og skrivning, danskdidaktik samt tekster og
tekstundervisning. Grundlaget for undervisning er fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire
kompetenceområder.
I danskfaget udvikler de studerende lærerfaglige kompetencer, der sætter dem i stand til at planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i grundskolefaget ud fra dets formål og kompetenceområder.
I danskfaget i læreruddannelsen arbejdes der med:
• teorier og metoder til analyse, vurdering og produktion af danskfagets tekster
• literacy, fortsat læsning og skrivning samt sprog i kommunikative sammenhænge
• skønlitterære og andre æstetiske udtryk
• medier, modaliteter og multimodale design
• analyse og kritisk vurdering af praksis i danskundervisning
• udvikling af fagsprog inden for fagdidaktisk teori, relevant forskning og danskundervisning i praksis på 4.10. klassetrin.
• den studerendes egne mundtlige og skriftlige kompetencer.
Undervisningen i dansk på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
i stand til fortsat at tilegne sig viden og udvikle danskundervisning i fremtidige studie- eller
arbejdssammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget DANSK 4.-10. klassetrin (DAu)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 2022 samt vinteroptag 2023:

DAu1: Literacy og kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne literacy og
kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret literacy-undervisning for 4.-10. klassetrin samt i
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i
skrift.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det
anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
1) Indhold og genrer:
- Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
- Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik
retorik og pragmatik.
- Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
- Literacy-undervisning i 4.-10. klassetrin, herunder tekster skrevet af og til børn og unge.
- Læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik.
- Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
Folkeskolens prøver i dansk.
2) Receptivt og produktivt:
- De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
- De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et
kommunikativt perspektiv.
- De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
- De studerende skal modellere literacy-strategier.
- De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
- De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt
reflektere over vejledningens form og indhold.
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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
De studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for
heterogene elevgrupper (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et
flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: De studerende kan
anvende teorier om literacy
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der
understøtter den enkelte elevs kommunikative
kompetence
vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers
sproglige udvikling og deres beherskelse af
dansk retskrivning
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i
forbindelse med skrivning af tekster i forskellige
genrer og kontekster med henblik på
fremadrettet vejledning
vurdere de læseforståelsesproblematikker,
elever møder, når de læser tekster fra
forskellige genrer og tidsaldre med henblik på
fremadrettet vejledning
kritisk vurdere læremidler til undervisning i
dansk sprog
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at
understøtte den enkelte elevs danskfaglige
udvikling
planlægge og gennemføre undervisning i at
analysere argumentation i tekster i forskellige
teksttyper og medier
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur

Vidensmål: De studerende har viden om
Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk
forskning inden for fortsat læsning og skrivning,
sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for sprog og kommunikationsundervisning,

sprogsystem, herunder grammatik, fonetik,
sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper
skrivestrategier

læseforståelse

læremidler til sprogundervisning i skolen
test og evalueringsformer

argumentationsanalyse og kildekritik

intersprog og intersprogsudvikling
nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik
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planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der
understøtter den enkelte elevs kommunikative
kompetence
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser
og produkter
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
vurdere stemme, mimik og gestik som
udtryksmidler i danskundervisningen
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
udvikle læremidler til danskundervisning på
baggrund af forskningsbaseret viden
forberede elever til folkeskolens prøver i dansk
planlægge og gennemføre
undervisningsaktiviteter med tekstproduktion i
digitale medier
udvikle begrundede innovative
undervisningsaktiviteter i samarbejde med
elever, forældre og aktører uden for skolen
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres
anvendelse i danskundervisning

sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for sprog og kommunikationsundervisning,
didaktisk design
dansklærerens kommunikative opgaver
mundtligt og skriftligt
mundtlig udtryksfærdighed
intersprog og intersprogsudvikling
læremiddelproduktion til danskundervisning
folkeskolens prøver i dansk
digitale medier i børns og unges læse- og
skrivepraksis i og uden for skolen
Innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk
design inden for dansk didaktik
digitale ressourcer og danskfaglig læring

Via undervisningsfaget skal de studerende også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,
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Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international literacy-forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy samt mundtlig
og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter
for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet), SFLkredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
I modulet indgår der desuden en faglig seminardag på 4 lektioner i samarbejde med Nationalt Videnscenter
for Læsning.
Modulets relation til praksis
Modulet ligger for ordinære studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de studerende er i
praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken.
Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af undervisningssituationer, læremidler
og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til
modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og relationsarbejde.
Teknologiforståelse, digitalisering og digital teknologi (2 ECTS)
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
Teknologifaglige mål i dansk
Færdighedsmål: De studerende kan
Analysere platforme, testværktøjer og
teknologi ift. dataanalyse, anvendelse og
intentionalitet og koble disse analyser til feltet
kritisk literacy
Analysere, anvende og integrere
datarepræsentationer bl.a. med blik for
literacy-perspektiver
Navigere i grundlæggende kompetencer
indenfor computationel tænkning såsom
algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse,
dekomposition og koble disse til literacy-feltet
Formulere og løse designopgaver gennem
kreativt skabende arbejde med digitale
artefakter og udtryk med kobling til literacyfeltet

Vidensmål: De studerende har viden om
Etiske og teknologifaglige valg i forbindelse
med data, teknologiudbyderes omgang med
data og privatliv
Typer af datarepræsentationer og deres
betydning for menneskets måde at afkode og
producere data på
Grundlæggende kompetencer indenfor
computationel tænkning såsom algoritmer,
abstraktion, mønstergenkendelse,
dekomposition og deres relevans i danskfaglige
kontekster
Designmetoder, herunder feltstudier,
idegenerering prototypeudvikling, testning og
refleksion, og teorier om komplekse eller
spekulative problemer

LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
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• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner

lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer –
i alt 607 timer
244 lektioner

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

246

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

102

•
•
•

4

15

•
•
•
•

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
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 den udstrakte
praktik
Projekt- og gruppearbejde
Egen forberedelse til undervisning, udstrakt 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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Forudsætningskrav
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 endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2
øvrige studieprodukter.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers literacy-udvikling
Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter
En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:
• Analyse af en elevs oplæsning
• Analyse af en elevtekst
• Analyse af undervisningsmidler
• Analyse af diverse tests
• Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver
Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.
Portfolioen laves individuelt eller i grupper efter aftale med underviser.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Sprogtræneren
Skriftlig multiple choice-opgave
Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi
1 times varighed
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Performance af en eller flere mundtlige genrer
Mundtlig fremstilling
Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet
oplæsning, fortælling, tale eller argumentation – og reflekterer over sin
performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.
Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af
genre og formål.
Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan
dog aftales med underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Opfyldt/ikke opfyldt.
Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet
Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
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Respons

Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Afleveringsfrist
Fremgår af modulplan
På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller
kommentarer pr. asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af
underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de
studerende giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til
indholdet

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NETuddannelsen)
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at
udtrykke sig i og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer
og til at undervise i en skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke
elevernes faglige engagement og udvikling. Den studerende skal
opnå begyndende kompetence til at begrunde, planlægge, gennemføre og
evaluere eksperimenterende, undersøgende og sansemæssig undervisning i
skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og
øvelser, hvor de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle
æstetiske og kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
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Omfang
Bedømmelse

Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende arbejder
i grupper af varierende størrelser.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100%
fremmøde til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er
tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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 fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller
semantisk interesse
Vurderingskriterier:
Den studerende skal demonstrere:
• Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som
læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi,
morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
• Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder
med korrekt stavning og tegnsætning
• Viden om det danske sprogs system og funktion
Maks. 5 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstiling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er bestået
(se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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DAu1: Literacy og kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne literacy og
kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret literacy-undervisning for 4.-10. klassetrin samt i
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i skrift.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
1) Indhold og genrer:
- Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
- Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik
retorik og pragmatik.
- Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
- Literacy-undervisning i 4.-10. klassetrin, herunder tekster skrevet af og til børn og unge.
- Læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik.
- Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
Folkeskolens prøver i dansk.
2) Receptivt og produktivt:
- De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
- De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et
kommunikativt perspektiv.
- De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
- De studerende skal modellere literacy-strategier.
- De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
- De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt
reflektere over vejledningens form og indhold.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning
Kompetenceområde 3: Danskdidaktik
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
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Kompetencemål, som indgår i modulet
De studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene
elevgrupper (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et
flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur, fra
forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: De studerende kan
anvende teorier om literacy
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige
udvikling og deres beherskelse af dansk
retskrivning
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i
forbindelse med skrivning af tekster i forskellige
genrer og kontekster med henblik på fremadrettet
vejledning
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer
og tidsaldre med henblik på fremadrettet
vejledning
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs danskfaglige udvikling
planlægge og gennemføre undervisning i at
analysere argumentation i tekster i forskellige
teksttyper og medier
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler

Vidensmål: De studerende har viden om
Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning
inden for fortsat læsning og skrivning,
sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
sprogsystem, herunder grammatik, fonetik,
sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper
skrivestrategier

læseforståelse

læremidler til sprogundervisning i skolen
test og evalueringsformer

argumentationsanalyse og kildekritik

intersprog og intersprogsudvikling
nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik
sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
didaktisk design
dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt
og skriftligt
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vurdere stemme, mimik og gestik som
udtryksmidler i danskundervisningen
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
udvikle læremidler til danskundervisning på
baggrund af forskningsbaseret viden
forberede elever til folkeskolens prøver i dansk
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale medier
udvikle begrundede innovative
undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever,
forældre og aktører uden for skolen
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres
anvendelse i danskundervisning

mundtlig udtryksfærdighed
intersprog og intersprogsudvikling
læremiddelproduktion til danskundervisning
folkeskolens prøver i dansk
digitale medier i børns og unges læse- og
skrivepraksis i og uden for skolen
Innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk
design inden for dansk didaktik
digitale ressourcer og danskfaglig læring

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international literacy-forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy samt mundtlig
og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter
for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet), SFLkredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
I modulet indgår der desuden en faglig seminardag på 4 lektioner i samarbejde med Nationalt Videnscenter
for Læsning.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at:
• De studerende observerer undervisning i literacy på en skole og efterfølgende analyserer observationen
• De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud på
en relevant respons
• De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige og skriftlige kommunikation
• De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i literacy
• De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i literacy og kommunikation.
• På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende
til praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

205

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

175

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4:
10).

Forudsætningskrav
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 endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2
øvrige studieprodukter.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers literacy-udvikling
Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter
En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:
• Analyse af en elevs oplæsning
• Analyse af en elevtekst
• Analyse af undervisningsmidler
• Analyse af diverse tests
• Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver
Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.
Portfolioen laves individuelt eller i grupper efter aftale med underviser.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Sprogtræneren
Skriftlig multiple choice-opgave
Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi
1 times varighed
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Performance af en eller flere mundtlige genrer
Mundtlig fremstilling
Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet
oplæsning, fortælling, tale eller argumentation – og reflekterer over sin
performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.
Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af genre og
formål.
Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan dog
aftales med underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Opfyldt/ikke opfyldt.
Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet
Fremgår af modulplan
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Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt.
Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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 fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk
interesse
Vurderingskriterier:
• Den studerende skal demonstrere:
• Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som
læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi,
morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
• Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med
korrekt stavning og tegnsætning
• Viden om det danske sprogs system og funktion
Maks. 5 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstiling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er bestået
(se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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DAu2: Fiktion og multimodale tekster
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne fiktion og multimodale
tekster. De studerende skal tilegne sig 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
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster med fokus på analyse og
produktion i et æstetisk, etisk og kommunikativt perspektiv.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 2 læses efter modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:
Indhold og genrer
• Litteratur-, fiktions- og genreteori
• Litterær metodelære
• Kultur- og litteraturhistorie
• Kanon- og klassikertekster
• Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer
• Børne- og ungdomslitteraturens genrer
• Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
• Semiotisk medie- og kommunikationsteori
• Analoge og digitale multimodale tekster, fx billedfortællinger for børn og unge i analog og digital form,
journalistiske og dokumentariske tekster, film og lydfortællinger, webtekster, læringsportaler og apps
• Mediepædagogik og multimodale teksters didaktik.
Receptivt og produktivt:
Den studerende skal
• metodisk analysere og fortolke fiktionstekster
• analysere, udvikle og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning
• metodisk analysere og fortolke multimodale tekster
• kritisk vurdere multimodale læremidler og digital teknologi
• udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale
genrer og tekster
• producere egne multimodale tekster som fx film, billedfortællinger, nyhedstekster, og lydproduktioner.
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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
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for
heterogene elevgrupper (1).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et
flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner
begrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon
til undervisning på 4.-10. klassetrin
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af fiktive tekster i
danskundervisning
anvende forskellige evalueringsformer og
resultater af evalueringer i tekstundervisning
udvikle elevernes selvstændige og undersøgende
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til
projektopgaven
samarbejde med kolleger om begrundet
gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb
forberede elever til folkeskolens prøve i dansk
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs danskfaglige udvikling
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieperspektiv,
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg af
medier og sproglige virkemidler
udvikle læremidler til danskundervisning på
grundlag af forskningsbaseret viden
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
tekster, herunder skønlitteratur
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter

elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur
dansk litteraturs kanon
tekstperformance
evaluering af tekstarbejde
fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk
tværfagligt samarbejde i skolen
folkeskolens prøve i dansk
test- og evalueringsformer
tekster, genrer og medier,
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt
og skriftligt
læremiddelproduktion til danskundervisning
tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning,
didaktisk design
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kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale medier
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres
anvendelse i danskundervisning.

informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale
platforme
digitale medier i børns – læse og skrivepraksis i og
uden for skolen
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
digitale ressourcer og danskfaglig læring

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne fiktion, fortsat læsning,
multimodale tekster og multimodal kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes eksempelvis fra
Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for Læremidler, Center for Læseforskning
(Københavns Universitet), Center for Børnelitteratur (Århus Universitet), Institut for film og medievidenskab
(Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter, der forsker i fiktion og
multimodalitet.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at de studerende
• observerer undervisning i fiktion på en skole og efterfølgende analyserer observationen.
• indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive tekster, analyserer og vurderer teksterne og giver
respons.
• indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af fiktions- og multimodale tekster
• udvikler og afprøver læremidler til undervisning i fiktion og til multimodal tekstanalyse og -produktion
• underviser i multimodal tekstanalyse og -produktion
• giver feedback på elevers multimodale tekstproduktion.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og
clio.me/dk), apps til undervisning, digital litteratur og andre fiktive udtryk og hjemmesider.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

205

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

175

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
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 endvidere opgaven Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive
tekster samt mindst 3 ud af de øvrige 4 studieprodukter efter aftale med underviser.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster
Skriftlig
Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster
Maks. 5 sider
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Analyse og vurdering af multimodal tekst
Skriftlig
Systematisk analyse af en eller flere multimodale tekster (kan være både
elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)
Maks. 3 sider ved én studerende – maks. 5 sider ved 2-4 studerende
Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons
Fremgår af modulplanen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Opgaven får skriftlig feedback i form af peer-to-peer feedback fra mindst to
medstuderende og bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviser.
Fremgår af modulplanen
Digital multimodal egenproduktion
Multimodal produktion i form af fx filmproduktion, podcast/lydproduktion,
billedbog/grafisk roman, hjemmeside med tilhørende refleksion over produkt og
proces i skriftlig form
Produktion af multimodal tekst med refleksion over såvel produktionsproces,
produkt som didaktisk potentiale
Egenproduktionen skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og
sammenhængen med undervisningen. Eksempelvis: filmproduktion på mindst 3
minutter; billedbog/grafisk roman på 5 sider, lydproduktion på mindst 10
minutter. Den skriftlige refleksionstekst skal være på maks. 5 normalsider
Gruppe på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons fra hold og underviser
Fremgår af modulplanen
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse af eksisterende læremiddel til fiktionsundervisning eller produktion af
eget læremiddel til fiktionsundervisning
Mundtlig præsentation
Præsentation og vurdering af (evt. egenproduceret) læremiddel til undervisning i
fiktion
30-45 minutter
Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver mundtlig respons
Fremgår af modulplanen
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
Mundtlig fremlæggelse
Produktion og analyse af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
med fagdidaktisk refleksion
Mundtlige fremlæggelser skal have en varighed af mindst 30 minutter, inkl.
feedback. Fremlæggelsen skal indeholde: undervisningsplan, begrundelse for mål,
indhold, aktiviteter og evaluering af elevers læring med inddragelse af faglig og
fagdidaktisk teori. Fremlæggelsen skal indeholde bilag i form af undervisningsplan
Gruppe på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt.
Mundtlig feedback fra responsgrupper og underviser
Fremgår af modulplanen

På netuddannelsen gælder desuden følgende deltagelseskrav:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digitale indlæg, der dokumenterer deltagelse i de asynkrone forløb
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.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Til den skriftlige prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, der
kommunikerer hensigtsmæssigt, honorerer formelle krav til retskrivning og indeholder en liste over selvvalgt
litteratur.
Opgavebesvarelsen skal indeholde:
1. Begrundet analyse og fagdidaktisk vurdering af en eller flere tekster inden for danskfaget
2. Didaktisk design og/eller redidaktisering af et eller flere læremidler
3. Kommunikativ tekst (fx forældrehenvendelse, elevrespons, anmeldelse) og refleksioner over valg af
form og indhold.
Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave.
Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Det enkelte studiested formulerer 8 prøvespørgsmål, der offentliggøres senest ved starten af det semester,
hvor prøven afvikles.
Den studerende skal efter lodtrækning arbejde med et af de 8 formulerede prøvespørgsmål, der tilsammen
dækker danskfagets kompetenceområder.
Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster, materialer og fokus inden for spørgsmålet.
Performative elementer integreres i prøven.
Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte prøvespørgsmål i angivet form og indhold
til rette tid og sted
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ENGELSK
1.-6. klasstrin /
4.-10. klassetrin
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Fagbeskrivelse Engelsk 1.-6. klassetrin
Fagets formål er at give de studerende kompetencer til at undervise elever i faget engelsk med henblik på at
udvikle elevernes sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer og således forberede dem til et liv i
et globalt samfund, hvor engelsk bliver brugt som lingua franca.
Engelsk giver som dannelses- og færdighedsfag den studerende grundlag for at udvikle viden og færdigheder
inden for sprog, fremmedsproglig kommunikation, sprogtilegnelse, fagdidaktik, samt kultur og samfund. Disse
områder forenes i kommunikativ kompetence som fundament for faget, der skaber rammen om den
studerendes personlige og fagprofessionelle udvikling.
Engelskfaget udgøres af 4 kompetenceområder med tilhørende mål, der alle betoner, at undervisning i
skolefaget engelsk er det centrale genstandsområde. Kernen i engelskfaget er sprog og kultur i et
fremmedsprogsdidaktisk perspektiv, hvor sprogundervisningen og sprogbrugeren står i centrum. Med
udgangspunkt i teori og praksis arbejder den studerende kontinuerligt med at udvikle sin forståelse af fagets
centrale dimensioner og samspillet mellem dem med henblik på at udvikle et praksisrettet fagsyn og dermed
en forståelse af fagets bidrag til opfyldelse af folkeskolens formål.
Kompetenceområde 1 Sproglig kompetence og sprogundervisning drejer sig om arbejdet med beskrivelse og
analyse af, samt didaktisk arbejde med, elevernes intersprog og udvikling af metasprog til at tale om sprog og
sproglige valg. Kompetenceområde 2 Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation drejer sig om
arbejdet med færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale i et kommunikativt perspektiv, samt
brug af strategier i kommunikation og læring. Kompetenceområde 3 Interkulturel kompetence drejer sig om
integration af viden om kultur og samfund i arbejdet med kulturmøder, kulturbegreber, kulturforståelse,
engelsk som internationalt sprog, samt tekst- og mediekompetence. Kompetenceområde 4
Fremmedsprogsdidaktik involverer fagets tilgange til undervisning, fremmedsprogsdidaktiske metoder og
teknikker, samt generelle didaktiske faktorer som motivation og elevforudsætninger i en engelskfaglig
kontekst.
På baggrund af arbejdet med de fire kompetenceområder kan den studerende begrundet planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og motiverende undervisning i engelsk. Samtidig bliver den
studerende i stand til at analysere og reflektere over praksissituationer og sammenhænge i en engelskfaglig
kontekst og således handle selvstændigt og hensigtsmæssigt på et fagdidaktisk og professionelt grundlag i
både kendte og nye situationer.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.

Fagbeskrivelse Engelsk 4.-10. klassetrin
Fagets formål er at give de studerende kompetencer til at undervise elever i faget engelsk med henblik på at
udvikle elevernes sproglige, tekstmæssige og interkulturelle kompetencer og således forberede dem til et liv i
et globalt samfund, hvor engelsk bliver brugt som lingua franca.
Engelsk giver som dannelses- og færdighedsfag den studerende grundlag for at udvikle viden og færdigheder
inden for sprog, fremmedsproglig kommunikation, sprogtilegnelse, fagdidaktik, samt kultur og samfund. Disse
områder forenes i kommunikativ kompetence som fundament for faget, der skaber rammen om den
studerendes personlige og fagprofessionelle udvikling.
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Engelskfaget udgøres af 4 kompetenceområder med tilhørende mål, der alle betoner, at undervisning i
skolefaget engelsk er det centrale genstandsområde. Kernen i engelskfaget er sprog og kultur i et
fremmedsprogsdidaktisk perspektiv, hvor sprogundervisningen og sprogbrugeren står i centrum. Med
udgangspunkt i teori og praksis arbejder den studerende kontinuerligt med at udvikle sin forståelse af fagets
centrale dimensioner og samspillet mellem dem med henblik på at udvikle et praksisrettet fagsyn og dermed
en forståelse af fagets bidrag til opfyldelse af folkeskolens formål.
Kompetenceområde 1 Sproglig kompetence og sprogundervisning drejer sig om arbejdet med beskrivelse og
analyse af, samt didaktisk arbejde med, elevernes intersprog og udvikling af metasprog til at tale om sprog og
sproglige valg. Kompetenceområde 2 Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation drejer sig om
arbejdet med færdighedsområderne lytte, læse, skrive, tale og samtale i et kommunikativt perspektiv, samt
brug af strategier i kommunikation og læring. Kompetenceområde 3 Interkulturel kompetence drejer sig om
integration af viden om kultur og samfund i arbejdet med kulturmøder, kulturbegreber, kulturforståelse,
engelsk som internationalt sprog, samt tekst- og mediekompetence. Kompetenceområde 4
Fremmedsprogsdidaktik involverer fagets tilgange til undervisning, fremmedsprogsdidaktiske metoder og
teknikker, samt generelle didaktiske faktorer som motivation og elevforudsætninger i en engelskfaglig
kontekst.
På baggrund af arbejdet med de fire kompetenceområder kan den studerende begrundet planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle differentieret og motiverende undervisning i engelsk. Samtidig bliver den
studerende i stand til at analysere og reflektere over praksissituationer og sammenhænge i en engelskfaglig
kontekst og således handle selvstændigt og hensigtsmæssigt på et fagdidaktisk og professionelt grundlag i
både kendte og nye situationer.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget ENGELSK 1.-6./4.-10. klassetrin (EN)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 2022 samt vinteroptag 2023:

EN1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 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? Modulet arbejder
endvidere 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?
Modulets udgangspunkter er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence, læring samt
kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn.
Fokus er ’processer’ som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse,
sproglæringsstrategier og kommunikationsstrategier samt enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et
elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen.
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets
indholdsområder.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Undervisningsfaget engelsk med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med:
1. Sproglige processer:
- 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.
2. Sprogbrug:
- beskrivelse og analyse af intersprog i relation til målsproget engelsk som globalt kommunikationsmiddel
og i forhold til sproglige varianter
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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.

Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik (inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål)
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med sigte mod specifikke
områder i elevers læring. (1)
- 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. (2)
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen praksis
og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik. (4)
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 det engelske sprogs opbygning og anvendelse,
brug, herunder deltagelse i den internationale
fagdidaktiske debat,
beskrive sproglige strukturer til forskellige
metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse,
målgrupper,
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
kommunikativ kompetence og
undervisning i kommunikativ kompetence og
sproglige strukturer og
anvise fokuspunkter i arbejdet med eget og elevers intersprog.
intersprog på basis af analyser, herunder under
hensyntagen til elevernes alder.
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 kommunikationsprocesser, herunder receptive og
på kommunikationsprocesser og -strategier,
produktive processer og strategier, diskurs- og
kommunikationsstrategier,
anvise differentierede læringsstrategier for elever læringsstrategier,
med forskellige læringsforudsætninger,
vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for
intersprogsudvikling,
elevdata som baggrund for at kunne fungere som
sproglig vejleder,
inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af
faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx
betydning for sprogtilegnelsesprocessen og
motivation, forholdet mellem modersmåls-,
andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse,
målsætning og evaluering, lærerens rolle og
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anvende digitale teknologier og interaktive medier it og læreprocesser.
til understøttelse af elevers og egne receptive og
produktive 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 fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af
forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i engelskundervisning, herunder den historiske
et inklusionsperspektiv,
udvikling i fag og læringssyn,
begrunde undervisningens enkeltelementer med
lovgrundlag, gældende bestemmelser og
henblik på optimering af læreprocesserne for såvel vejledninger nationalt og internationalt, herunder
grupper af elever som den enkelte elev,
læremidler, digitale ressourcer, mål- og
evalueringsformer,
planlægge og gennemføre undervisning og projekter kreativitet, innovation og entreprenørskab i
der styrker elevernes mestringsforventninger,
undervisning,
handlekraft og foretagsomhed,
planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som
fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng
tværfaglig undervisning med fokus på elevers
med andre fag,
almene dannelse,
begrundet gennemføre og udvikle
teori og analysemetoder med relevans for
engelskundervisning og
beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som
fremmedsprog og
orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som national og international forskning inden for
internationalt.
fremmedsprogspædagogik og -didaktik.
De studerende skal gennem samarbejdet med skolen også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,
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Forankring i forskning og udvikling
National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af
forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle
forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning
og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.
Dette modul har fokus på forskning og udvikling i forhold til kommunikation og sprogundervisning, herunder
fx klasseværelsesforskning, testning af elevers færdigheder, teacher cognition og principper for
engelskundervisning. De studerendes empiri kan omfatte fx videooptagelser af egen undervisning, interview
med elever og aktionslæringsforløb.
Empiri og analyse har i dette modul fokus på hvordan man indsamler og opbevarer mundtlige og skriftlige
sproglige data og hvordan man udfører brede intersprogsanalyser af forskellige typer sproglige data, som fx
analyse af forskellige sproglige niveauer og deres sammenhæng og forskelle i analyser til mundtligt og
skriftligt elevsprog. Der er desuden fokus på sammenhæng mellem analyse og didaktiske valg i
undervisningen.
Modulets relation til praksis
Modulet ligger for ordinære studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de studerende er i
praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken.
Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af undervisningssituationer, læremidler
og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til
modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og relationsarbejde.
LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Teknologiforståelse - Digitalisering og digital teknologi (2 ECTS)
I engelsk er det vigtigt at se inddragelsen af teknologi ind i en progression, hvor målet at de studerende
igennem afprøvninger af teknologier og refleksioner over deres anvendelse i faget bliver bedre og bedre i
stand til at kunne bruge teknologi kompetent og meningsfuldt i fht. fagets formål og mål. Derfor er der i
modul 1 i særlig grad fokus på:
• Teknologi som værktøj i elevernes sproglige arbejde; lærerrolle i fht. anvendelse af teknologi
med specifikt fagligt sigte: f.eks. digitale ordbøger/opslagsværker, tekstoplæsning, brug af
autokorrektur, oversættelsesprogrammer, mm.
• Teknologi i relation til analyse af læremidler (f.eks. fagportalmiljøer); f.eks. navigation,
funktionalitet og didaktiske konsekvenser af udbydernes designvalg.
• Teknologi som fagfelt; særligt i relation til elevernes muligheder for digital produktion brugt ind
i en fagdidaktisk ramme.
Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at
integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning.
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Der undervises med digital teknologi, fx i form af online grammatikprogrammer, ordbøger og
oversættelsesprogrammer. Det kan desuden omfatte multimodale online former som talegenkendelse, chat
og SMS-programmer og deres sproglige konstruktioner. Der kan også være tale om analyseprogrammer i
forhold til sproglig analyse. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af
digitale programmer af relevans for engelskundervisning.
Der undervises om digital teknologi i forhold til kritisk konstruktiv forståelse af engelsk som globalt sprog og fx
de sproglige variationer, det medfører samt forskelle og ligheder i mennesker adgang til global
kommunikation.
Der undervises med digital teknologi, fx i form forskellige online aktiviteter og teksttyper som podcasts,
videosamlinger og spilbaseret læring, herunder muligheder i mobile learning. Der arbejdes desuden med
online kommunikation, fx i form af chat, face-to-face kommunikation, virtual reality og avatarkommunikation.
Der er ligeledes fokus på kritisk konstruktiv forståelse af muligheder og konsekvenser af disse forskellige
kommunikative muligheder i en global sammenhæng, hvor engelsk har en særstatus som globalt lingua
franca. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af digitale
programmer af relevans for engelskundervisning.
Kompetencemål om teknologiforståelse, der indgår i modulet
Færdighedsmål: Den studerende kan
Vidensmål: Den studerende har viden om
1) begrundet udvælge og anvende undersøgende,
1) teknologiforståelser samt undersøgende,
skabende og kritisk-refleksive tilgange til
skabende og kritisk-refleksive tilgange til
undervisning og læreprocesser med fokus på
undervisning og læreprocesser med fokus på
udvikling af elevernes teknologiforståelse og
udvikling af elevernes teknologiforståelse og
digitale dannelse,
digitale dannelse
2) forholde sig kritisk og undersøgende til
2) medborgerskab i et samfund, hvor teknologier
teknologiers intentionalitet,
er medskabere af sociale og kulturelle processer,
3) søge, udvælge og anvende information
3) semantisk net, filterbobler (ekkokamre),
kildekritisk og etisk.
søgemaskiners filtrering af data, dataetik,
kildekritik og diskursanalyse af kommunikation på
sociale medier
Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer
607 timer

Primære arbejdsformer
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Kategori 1

244

Kategori 2

246

Kategori 3

102

Kategori 4

15

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til og efterbehandling af
praktik, projekter, workshops, feedback og evaluering
Arbejde i studieteams, herunder IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en
obligatorisk, digital portfolio. Deltagelse i aktiviteter på
praktikskolen; herunder planlægning og bearbejdning af
praktikelementer.
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. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital
portfolio. Deltagelse i tværfaglige aktiviteter og møder på
praktikskolen.
Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper
med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons

Arbejdsportfolio
Digital
Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast,
hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.
Artefakttyperne er:
1) Elevproduceret materiale
2) Forløbsplan
3) Læremiddelanalyse og/eller egen produktion af materialer
4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget
Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i
portfolioen med inddragelse af relevant forskning.
Alt udarbejdes på engelsk
Samlet min. 30 normalsider, max. 40 normalsider, eller tilsvarende i andre
modaliteter
Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af
portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.

Afleveringsfrist

Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.
Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal
opdateres løbende.
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form

Præsentationsportfolio
Digital
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Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb
med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.
Udarbejdes på engelsk.
4 normalsider
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse
Fremgår af modulplan

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Bedømmelse

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NET-uddannelsen)
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig i
og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en
skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement
og udvikling. Den studerende skal opnå begyndende kompetence til at begrunde,
planlægge, gennemføre og evaluere eksperimenterende, undersøgende og
sansemæssig undervisning i skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og øvelser,
hvor de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle æstetiske og
kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende arbejder
i grupper af varierende størrelser
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100% fremmøde
til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
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 hjemme. Alt skrives på engelsk. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået.
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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
Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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EN1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og kommunikative færdigheder
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 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? Modulet arbejder
endvidere 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?
Modulets udgangspunkter er sproglige færdighedsområder, diskurs- og strategisk kompetence, læring samt
kommunikativ kompetence i relation til faget i folkeskolen og læreruddannelsen, herunder fag- og sprogsyn.
Fokus er ’processer’ som dynamiske størrelser i sprog og sprogudvikling, fx hypotesedannelse,
sproglæringsstrategier og kommunikationsstrategier samt enkelte ’sprogudsnit’, fx en målsprogsform, et
elevsprog i startfasen, et elevsprog i slutfasen.
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets
indholdsområder.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Undervisningsfaget engelsk med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med:
1.Sproglige processer:
- 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.
2.Sprogbrug:
- 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
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brug af forskellige former for hjælpemidler i forhold til analyse og beskrivelse af sprog.

Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik (inddragelse af enkelte videns- og færdighedsmål)
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med sigte mod specifikke
områder i elevers læring. (1)
- 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. (2)
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen praksis
og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik. (4)
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 det engelske sprogs opbygning og anvendelse,
brug, herunder deltagelse i den internationale
fagdidaktiske debat,
beskrive sproglige strukturer til forskellige
metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse,
målgrupper,
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
kommunikativ kompetence og
undervisning i kommunikativ kompetence og
sproglige strukturer og
anvise fokuspunkter i arbejdet med eget og elevers intersprog.
intersprog på basis af analyser, herunder under
hensyntagen til elevernes alder.
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 kommunikationsprocesser, herunder receptive og
på kommunikationsprocesser og -strategier,
produktive processer og strategier, diskurs- og
kommunikationsstrategier,
anvise differentierede læringsstrategier for elever læringsstrategier,
med forskellige læringsforudsætninger,
vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for
intersprogsudvikling,
elevdata som baggrund for at kunne fungere som
sproglig vejleder,
inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af
faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx
betydning for sprogtilegnelsesprocessen og
motivation, forholdet mellem modersmåls-,
andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse,
målsætning og evaluering, lærerens rolle og
anvende digitale teknologier og interaktive medier it og læreprocesser.
til understøttelse af elevers og egne receptive og
produktive læreprocesser.
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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 fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af
forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i engelskundervisning, herunder den historiske
et inklusionsperspektiv,
udvikling i fag og læringssyn,
begrunde undervisningens enkeltelementer med
lovgrundlag, gældende bestemmelser og
henblik på optimering af læreprocesserne for såvel vejledninger nationalt og internationalt, herunder
grupper af elever som den enkelte elev,
læremidler, digitale ressourcer, mål- og
evalueringsformer,
planlægge og gennemføre undervisning og projekter kreativitet, innovation og entreprenørskab i
der styrker elevernes mestringsforventninger,
undervisning,
handlekraft og foretagsomhed,
planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som
fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng
tværfaglig undervisning med fokus på elevers
med andre fag,
almene dannelse,
begrundet gennemføre og udvikle
teori og analysemetoder med relevans for
engelskundervisning og
beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som
fremmedsprog og
orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som national og international forskning inden for
internationalt.
fremmedsprogspædagogik og -didaktik.
Forankring i forskning og udvikling
National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af
forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle
forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning
og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.
Dette modul har fokus på forskning og udvikling i forhold til kommunikation og sprogundervisning, herunder
fx klasseværelsesforskning, testning af elevers færdigheder, teacher cognition og principper for
engelskundervisning. De studerendes empiri kan omfatte fx videooptagelser af egen undervisning, interview
med elever og aktionslæringsforløb.
Empiri og analyse har i dette modul fokus på hvordan man indsamler og opbevarer mundtlige og skriftlige
sproglige data og hvordan man udfører brede intersprogsanalyser af forskellige typer sproglige data, som fx
analyse af forskellige sproglige niveauer og deres sammenhæng og forskelle i analyser til mundtligt og
skriftligt elevsprog. Der er desuden fokus på sammenhæng mellem analyse og didaktiske valg i
undervisningen.
Modulets relation til praksis
Undervisningens indhold tager udgangspunkt i praksis i undervisningsfaget. Det betyder, at praktiske
eksempler på undervisning i kommunikations- og læreprocesser gøres til genstand for teoretisk forståelse.
Der kan foretages analyser af disse processer, fx i form af effekten af forskellige undervisningsformer på
elevernes læring af sproglige færdigheder. Andre praktiske eksempler på undervisning i sprog og sprogbrug
gøres også til genstand for teoretisk forståelse. Der kan foretages sproglige analyser af læremidler fx i form af
ordforrådets sammensætning. Desuden er undervisningens form eksemplarisk, hvor tilgange til arbejdet med
processer og kommunikation, arbejdet med sprog og sprogbrug præsenteres og afprøves af de studerende.
Desuden foregår næsten al undervisning på engelsk og er derfor et eksempel på brug af engelsk som
klasseværelsessprog.
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Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:
- Indsamling af data om undervisning i engelsk, fx i forbindelse med aktionslæringsforløb
- Analyse af sprogsyn, læringssyn og didaktisk tilrettelæggelse af en lærers undervisning med brug af
forskellige læremidler
- Undervisning af elever i sproglige færdigheder ud fra et kommunikativt kompetenceperspektiv
- Indsamling og analyse af data fra egne forsøg med kommunikative aktiviteter.
- Indsamling af mundtligt og skriftligt elevsprog og intersprogsanalyse med feedback til eleven om sprog og
sprogbrug
- Samarbejde med lærere om konkret sproglig tilbagemelding på elevers skriftlige produkter
- Undervisning af elever i konkrete sproglige områder, herunder grammatik, udtale og ordforråd
På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til
praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).
Digitalisering og digital teknologi
Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at
integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning.
Der undervises med digital teknologi, fx i form af online grammatikprogrammer, ordbøger og
oversættelsesprogrammer. Det kan desuden omfatte multimodale online former som talegenkendelse, chat
og SMS-programmer og deres sproglige konstruktioner. Der kan også være tale om analyseprogrammer i
forhold til sproglig analyse. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af
digitale programmer af relevans for engelskundervisning.
Der undervises om digital teknologi i forhold til kritisk konstruktiv forståelse af engelsk som globalt sprog og fx
de sproglige variationer, det medfører samt forskelle og ligheder i mennesker adgang til global
kommunikation.
Der undervises med digital teknologi, fx i form forskellige online aktiviteter og teksttyper som podcasts,
videosamlinger og spilbaseret læring, herunder muligheder i mobile learning. Der arbejdes desuden med
online kommunikation, fx i form af chat, face-to-face kommunikation, virtual reality og avatarkommunikation.
Der er ligeledes fokus på kritisk konstruktiv forståelse af muligheder og konsekvenser af disse forskellige
kommunikative muligheder i en global sammenhæng, hvor engelsk har en særstatus som globalt lingua
franca. Der er fokus på at styrke de studerendes kendskab og give dem mod til at bruge af digitale
programmer af relevans for engelskundervisning.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
550 timer
160

Kategori 2

205

Kategori 3

175

Kategori 4

10

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops,
feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en
obligatorisk, digital portfolio.
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. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital
portfolio.
Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper
med eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Arbejdsportfolio
Digital
Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast,
hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.
Artefakttyperne er:
1) Elevproduceret materiale
2) Forløbsplan
3) Læremiddelanalyse og/eller egen produktion af materialer
4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget
Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i
portfolioen med inddragelse af relevant forskning.
Alt udarbejdes på engelsk
Samlet min. 30 normalsider, max. 40 normalsider, eller tilsvarende i andre
modaliteter
Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af
portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.
Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.
Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal
opdateres løbende.
Fremgår af modulplan
Præsentationsportfolio
Digital
Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb
med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.
Udarbejdes på engelsk.
4 normalsider
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
Side 158 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
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 hjemme. Alt skrives på engelsk. Bedømmelsen er bestået/ikke bestået.
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
Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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EN2i: Interkulturel kommunikativ kompetence og fordybelse i engelskundervisningen, 1.-6. klassetrin
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Kort beskrivelse af modulet
Udgangspunktet for af modulet, der fokuserer på 1.-6. klassetrin, er globalisering, kultur og interkulturel
kompetence, og området entreprenørskab og innovation indgår. Der arbejdes med følgende spørgsmål:
Hvordan kan engelskfaget arbejde med kulturforståelse og kulturmøder? Hvilken rolle spiller læreres og
elevers sprog- og kultursyn i forhold til læremidler og i kulturmøder? Hvad betyder det at være interkulturelt
kompetent og hvilke kulturelle tematikker er relevante i engelskfaget Hvordan kan engelskundervisningen
bidrage til at eleverne gradvist bliver mere aktivt handlende i kulturmøder?
Der fokuseres samtidigt og kontinuerligt på relevante forhold i forbindelse med tidligere engelsk i folkeskolen.
Engelskundervisning fra første klasse stiller nye udfordringer til engelsklærerens kompetencer. Modulet
tematiserer desuden undervisning på mellemtrinnet med de muligheder, som den tidlige sprogstart giver her.
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 følgende spørgsmål: Hvordan lærer yngre elever fremmedsprog? Hvordan tilrettelægges alderssvarende
og meningsfuld engelskundervisning for begyndere og elever på mellemtrinnet? Hvilke aktiviteter og
materialer er velegnede i indskolingen og på mellemtrinnet?
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Studerende forventes desuden at have gennemført modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget engelsk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med følgende og med særlig fokus på fordybelse i
engelskundervisningen i 1.-6- klasse:
- 1. Interkulturel kompetence Kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, herunder globale
problemstillinger, af relevans for aldersgruppen
- Kulturmøder i såvel et lokalt som i et globalt perspektiv
- Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturelle praksisser og sproglig variation
- Forskellige typer af tekster, billeder, IT og andre medier i sprogundervisning
- Planlægning af interkulturel og innovativ undervisning
- Læringsforudsætninger og sproglig udvikling hos elever i indskolingen og på mellemtrinnet
- Målsætning, praktisk tilrettelæggelse og evaluering af en varieret, differentieret og inkluderende
engelskundervisning
- Læringsstrategier og individuelle veje til sproglæring
- Kommunikative færdigheder
- Leg og narration som veje til læring
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Sproglig opmærksomhed , herunder fx udtale, ordforrådstilegnelse og flersprogethedsdidaktik
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
Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige og interkulturelle udvikling.

Kompetenceområder, som primært indgår i modulet
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik
Suppleret med elementer fra
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
-

undervisning med sigte mod specifikke områder i elevers læring.
differentieret undervisning med afsæt i elevers lærings-forudsætninger og potentialer, herunder
elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer.
varieret og differentieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med
integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde.
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 og gennemføre undervisning med
eksempler på forskelligartede 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
engelskundervisningen

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
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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 elevernes almene
dannelse

fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng
med andre fag

beherske engelsk til undervisningsbrug og
personligt brug med særligt henblik på brug til
begyndere

det engelske 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 kommunikationsprocesser 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 fremmedsprogstilegnelsen,
målsætning og evaluering samt lærerens rolle

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 forankring i forskning og udvikling
National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af
forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojekter samt enkle
forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning
og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.
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Forskning og udvikling har fokus på kultur og interkulturel kompetence, og de studerendes empiri kan omfatte
aktionslæringsforløb med fokus på at udvikle elever både sprogligt og interkulturelt. De studerende kan
desuden arbejde med etnografiske feltundersøgelser af forskellige kulturelle praksisformer. Der er fokus på
undervisning i indskoling og mellemtrin og de studerendes empiri kan omfatte aktionslæringsforløb med brug
af fx video i forhold til at gå i dybden med forståelsen af denne aldersgruppe. De studerende skal være i stand
til at læse og omsætte nyere forskning på området. Modulet fokuserer på at gøre de studerende i stand til at
videreudvikle egen praksis gennem brug af databaser, centrale tidsskrifter og relevante online kanaler samt
ved selv at blive vidensproducerende.
Modulets relation til praksis
Undervisningens indhold tager udgangspunkt i praksis i undervisningsfaget. Det betyder, at praktiske
eksempler på undervisning i kultur, samfundsfag og tekster med relevans for alderstrinnet gøres til genstand
for teoretisk forståelse. Der kan foretages analyser af disse processer, fx i form af effekten af forskellige
undervisningsformer på elevernes interkulturelle kompetence og tekstkompetence. Desuden er
undervisningens form eksemplarisk, hvor tilgange til arbejdet med samfund, kultur og tekster præsenteres og
afprøves af de studerende.
Modulet er rettet mod at de studerende har særlige kompetencer i engelskundervisning i indskoling og på
mellemtrinet. Derfor indgår praksis som udgangspunkt for modulets arbejde og skal lede frem til at de
studerende kan målrette og samtænke fagets kompetenceområder i forhold til aldersgruppen.
Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:
- Indsamling af data om undervisning i engelsk, fx i forbindelse med aktionslæringsforløb
- Analyse af kultursyn i læremidler og konkret undervisning
- Undervisning af elever i konkrete temaer inden kultur og interkulturel kompetence og
tekstkompetence, herunder tværfagligt samarbejde
- Undersøgelse, afprøvning og udvikling af læremidler og forløb til forskellige eksterne aktører
- Sparring i forhold til IT og elektroniske medier i forbindelse med interkulturelle projekter
- Internationalt samarbejde
Samarbejde med lærere i indskoling og på mellemtrinet om temaer af relevans for undersøgelse og
udvikling af undervisningen
- Afprøvning af undervisning med særlig relevans for indskoling, fx sproglig selvtillid, udvikling af
mundtlige færdigheder og begyndende literacy
- Afprøvning af undervisning med særlig relevans for mellemtrinet, fx læsestrategier og videreudvikling
af literacy, skriftlighed som kommunikation og brug af it og andre medier
Digitalisering og digital teknologi
Modulet arbejder med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til at
integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning med særlig fokus på alderstrinnet.
Der undervises med digital teknologi, fx i form forskellige online tekster og kommunikation, som har relevans
for udvikling af kultur og interkulturel kompetence. Hele verden er tilgængelig på engelsk som lingua franca,
og de studerende skal have kendskab til platforme, fx eTwinning.net, og muligheder for internationalt
samarbejde og give dem mod til at bruge dem til små og store projekter. Der arbejdes med produktion af
egne tekster. Endvidere undervises der i digital teknologi i forhold til kritisk konstruktiv forståelse af
muligheder og konsekvenser af disse forskellige kommunikative muligheder i en global sammenhæng, og
hvordan konkrete kulturmøder kan udmønte sig online.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Kategori 2

205

Kategori 3

175

Kategori 4

10

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops,
vejledning, feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en
obligatorisk, digital portfolio.
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. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.
Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med
eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).
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Forudsætningskrav
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Arbejdsportfolio
Digital
Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast,
hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.
Artefakttyperne er:
1) Elevproduceret materiale
2) Forløbsplan
3) Læremiddelanalyse og/eller egenproduktion af materialer
4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget
Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i
portfolioen med inddragelse af relevant forskning.
Alt udarbejdes på engelsk
Samlet min. 30 normalsider, max. 40 normalsider, eller tilsvarende i andre
modaliteter
Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af
portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.
Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.
Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal være
opdateret til hver undervisningsgang.
Fremgår af modulplan
Præsentationsportfolio
Digital
Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb
med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.
Udarbejdes på engelsk.
4 normalsider
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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EN2u: Interkulturel kommunikativ kompetence og fordybelse i engelskundervisningen, 4.-10. klassetrin
Kompetencemål for undervisningsfaget engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært engelsk.
Kompetencemål for undervisningsfaget i engelsk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Kort beskrivelse af modulet
På dette modul, der fokuserer på 4.-10. klassetrin, er følgende spørgsmål:
Hvad skal man være særligt opmærksom på, når man underviser i engelsk på mellemtrinnet og i udskolingen?
Hvordan kan kulturforståelse og kulturmøder indgå i engelskfaget? Hvordan bevidstgøres eleverne om
sammenhængen mellem sprog, kultur og identitet? Hvad betyder det at være interkulturelt kompetent i
engelskfaget? Hvilken rolle spiller læreres og elevers sprog- og kultursyn i forhold til lærebogsmaterialer,
fagportaler og i virkelige kulturmøder? Hvilke kulturelle tematikker er centrale for engelskundervisning?
Hvordan kan engelskundervisningen bidrage til tværfaglige eller internationale samarbejder?
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 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
• Kommunikative færdigheder med særligt fokus på skriftsprog og multimediebrug
• Projektarbejde som veje til sproglæring
• Tværfagligt arbejde og dannelse i engelskfaget
• Den studerendes egen sproglige udvikling.
Evt. 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. Studerende forventes at have gennemført modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget engelsk 4. – 10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Der arbejdes teoretisk såvel som erfaringsbaseret med følgende og med særlig fokus på fordybelse i
engelskundervisningen i 4.-10.- klasse
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Kultur og samfundsforhold i engelsktalende lande og i et verdensborgerperspektiv, herunder globale
problemstillinger
Kulturmøder i såvel et lokalt som i et globalt perspektiv
Interkulturel kompetence i mødet med andre kulturelle praksisser og sproglig variation
Forskellige typer af tekster med fokus på det brede tekstbegreb
Tekster som udtryk for kultur og kultur udtrykt gennem tekster
Planlægning af interkulturel og innovativ undervisning.
Sprog, sprogbeskrivelse
Kommunikativ kompetence
Intersprog

Der arbejdes desuden løbende med den studerendes egen sproglige og interkulturelle udvikling.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i sprogundervisning
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik
Suppleret med elementer fra
Kompetenceområde 1: Sproglig kompetence og sprogundervisning
Kompetenceområde 2: Sprogtilegnelse og fremmedsproglig kommunikation
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
-

undervisning med sigte mod specifikke områder i elevers læring.
differentieret undervisning med afsæt i elevers lærings-forudsætninger og potentialer, herunder
elevers brug af kommunikative og læringsmæssige strategier og processer.
varieret og differentieret engelskundervisning med anvendelse af forskelligartede tekstformer og med
integration af samfund, kultur og kulturmøder i det sproglige arbejde.
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 og gennemføre undervisning med
kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk
eksempler på forskelligartede kulturelle praksisser og kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og
kulturmøder på mellemtrinnet og i udskolingen,
identitet,
begrunde indhold omkring sprog, kultur og
sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning engelsktalende verden samt forhold af relevans for
ud fra et verdensborgerperspektiv,
globalisering,
anvende relevante og differentierede tekster, medier tekstkompetence, herunder it og medier,
og it i undervisning,
indlede og understøtte processer til støtte for egen interkulturel kompetence,
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,
planlægge og gennemføre internationalt samarbejde internationalt samarbejde, herunder digitale
og interkulturelle projekter i undervisningen og
muligheder, og
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samarbejde omkring planlægning af tværfaglige
projekter og organisere aktiviteter til faglig
fordybelse med fokus på elevers almene dannelse.
beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt
brug, herunder deltagelse i den internationale
fagdidaktiske debat,
beskrive sproglige strukturer til forskellige
målgrupper
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
undervisning i kommunikativ kompetence og
sproglige strukturer
begrundet gennemføre og udvikle
engelskundervisning
inddrage elevinterne og -eksterne faktorer af
betydning for sprogtilegnelsesprocessen

anvise differentierede læringsstrategier for elever
med forskellige læringsforudsætninger
anvende digitale teknologier og interaktive medier til
understøttelse af elevers og egne receptive og
produktive læreprocesser.
udvikle egen undervisning i samklang med det
omgivende samfunds stadigt ændrede behov på
basis af den relevante forskningsbaserede viden
orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som
internationalt.

fagets bidrag til almen dannelse, faglig fordybelse og
sammenhæng med andre fag.
det engelske sprogs opbygning og anvendelse

metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse
kommunikativ kompetence

teori og analysemetoder med relevans for
beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som
fremmedsprog
faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx
motivation, forholdet mellem modersmåls-,
andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse,
målsætning og evaluering, lærerens rolle
læringsstrategier
It og læreprocesser

teori og analysemetoder med relevans for
beskrivelse af læring og undervisning i
fremmedsprog
national og international forskning inden for
fremmedsprogspædagogik og -didaktik.

Forankring i forskning og udvikling
National og international forskning og udvikling indgår i modulets arbejde ved inddragelse af
forskningsbaserede tekster, evalueringsrapporter, lokale forsknings- og udviklingsprojektet samt enkle
forskningsartikler. Desuden arbejder den studerende konkret med metoder til indsamling, analyse, fortolkning
og anvendelse af relevant empiri fra fagets praksis i skolen.
Forskning og udvikling har i dette modul fokus på undervisning i mellemtrin og udskoling og de studerendes
empiri kan omfatte aktionslæringsforløb med brug af fx video i forhold til at gå i dybden med forståelsen af
denne aldersgruppe. De studerende skal være i stand til at læse og omsætte nyere forskning på området.
Modulet fokuserer på at gøre de studerende i stand til at videreudvikle egen praksis gennem brug af
databaser, centrale tidsskrifter og relevante online kanaler samt ved selv at blive vidensproducerende.
Modulets relation til praksis
Modulet er specielt rettet mod studerende, der har særlige kompetencer i engelskundervisning på
mellemtrinnet og i udskolingen. Derfor indgår praksis som udgangspunkt for modulets arbejde og skal lede
frem til at de studerende kan målrette og sammentænke fagets kompetenceområder i forhold til
aldersgruppen.
Så vidt muligt vil direkte kontakt til praksisfeltet indgå i undervisningen, fx som følger:
- Undervisning af elever inden for kultur og interkulturel kompetence
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Analyse, afprøvning og udarbejdelse af læremidler og forløb til forskellige aktører
Analyse og afprøvning IT og elektroniske medier i forbindelse med interkulturel kommunikation
Internationalt samarbejde
Samarbejde med lærere på mellemtrin og i udskoling om temaer af relevans for undersøgelse og
udvikling af undervisningen
Inddragelse af eksisterende cases, undersøgelser og empiri fra skolerne som grundlag for egen
undervisning og teoretiske overvejelser
Undersøgelse og udvikling af læremidler til alderstrinnet
Afprøvning af undervisning med særlig relevans for mellemtrinnet, fx læsestrategier og
videreudvikling af literacy, skriftlighed som kommunikation, kulturmøder og brug af it og andre
medier
Afprøvning af undervisning med særlig relevans for udskolingen, fx literacy med sproglig præcision og
hensigtsmæssig kommunikation samt spontane kulturmøder og overvejelser over dem.

Digitalisering og digital teknologi
På modulet arbejdes der med digitalisering og digital teknologi med fokus på at sætte de studerende i stand til
at integrere digital teknologi på faglige relevante måder i undervisning med særlig fokus på alderstrinnet.
Der undervises med digital teknologi og med fokus på elevernes produktion af egne tekster,
multimedieproduktioner, blogs, podcasts og online præsentationer som kommunikerer ud af klasseværelset.
Der undervises om digital teknologi i forhold til elevernes forståelse af muligheder og begrænsninger i disse
teknologier i forhold til deres demokratiske og ansvarlige deltagelse som verdensborgere via digitale medier.
Arbejdsformer i modulet
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer.

Side 169 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
550 timer
160

Kategori 2

205

Kategori 3

175

Kategori 4

10

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops,
feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri. Desuden udarbejdelse af en
obligatorisk, digital portfolio.
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. Desuden udarbejdelse af en obligatorisk, digital portfolio.
Den studerendes selvstændige arbejde individuelt eller i grupper med
eksterne projekter, arrangementer eller besøg.

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4:
10).

Forudsætningskrav
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Arbejdsportfolio
Digital
Fire artefakttyper, som kan afleveres i forskellige modaliteter, fx podcast,
hjemmeside, konventionel tekst. Specifikke krav fremgår af modulplanen.
Artefakttyperne er:
1) Elevproduceret materiale
2) Forløbsplan
3) Læremiddelanalyse og/eller egeproduktion af materialer
4) Dokumentation af egen praksis samt udvikling i og af faget
Alle artefakter inkluderer en teoretisk baseret begrundelse for indsætning i
portfolioen med inddragelse af relevant forskning.
Alt udarbejdes på engelsk
Samlet min. 30 normalsider, max. 40 normalsider, eller tilsvarende i andre
modaliteter
Udarbejdes i grupper på max. 4 studerende. Løbende arbejde med og opdatering af
portfolioen er den studerendes individuelle ansvar.
Indgår som grundlag for bedømmelse af præsentationsportfolio.
Peer-feedback som del af undervisningen, hvilket medfører, at portfolioen skal
opdateres løbende .
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller
i grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Præsentationsportfolio
Digital
Teoretisk baseret professionel refleksion over modulets indhold og eget læringsforløb
i modulet med henvisning til væsentlige dele af indholdet i arbejdsportfolioen.
Udarbejdes på engelsk.
4 normalsider
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Underviser- og peer-feedback ved en fælles fremlæggelse
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet:
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1.-6. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
På baggrund af sin studieportfolio udformer de(n) studerende individuelt eller i gruppe 4 prøveoplæg, der til
sammen dækker de 4 kompetenceområder. Prøveoplæggene udformes med en indledende
problemindkredsning, der munder ud i en problemformulering, som – hvis prøveoplægget bliver udtrukket –
skal undersøges og besvares.
Oplæggene skal være rettet imod et relevant emne indenfor aldersspecialiseringen. De skrives på engelsk, har
et omfang på højst 1 side og skal indeholde en litteraturliste. Til hver problemindkredsning knyttes 2 bilag:
Et praksisnært element i tilknytning til problemindkredsningen, f.eks. undervisningsplan,
undervisningsmateriale, eller lign. Omfang: maks. 2 sider.
Eksempel på aldersspecialiseret intersprog (mundtligt, skriftligt eller multimodalt) på maks. 2 sider. Denne del
skal bruges under den mundtlige delprøve, mens den kan inddrages i den skriftlige besvarelse.
Der foretages to lodtrækninger blandt prøveoplæggene, som danner udgangspunkt for henholdsvis en 30timers skriftlig hjemmeprøve og en mundtlig prøve. Det samme prøveoplæg kan ikke danne grundlag for
begge delprøver. Prøveoplæggene indgår ikke i bedømmelsen.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende ved prøvens begyndelse.
Den skriftlige delprøve er en 30-timers individuel hjemmeprøve, hvor den studerende selvstændigt og med
udgangspunkt i det lodtrukne prøveoplægs problemindkredsning skriver en sammenhængende tekst på min.
6 og maks. 8 normalsider på engelsk, som skal analysere, diskutere og perspektivere problemstillingen
gennem inddragelse af relevant teori og prøveoplæggets praksisnære element.
2. delprøve: Mundtlig prøve
De(n) studerende orienteres om det udtrukne prøveoplæg 24 timer før prøven. Prøven udmøntes som en
samtale på engelsk, initieret af de(n) studerende, som uddyber problemindkredsningen og analyserer
intersprogseksemplet.
Den studerende skal demonstrere evne til at koble engelskfagets teori og praksis i analysen af
problemindkredsningens praksisnære element. I intersprogsanalysen skal den studerende demonstrere evne
til at beskrive, analysere og evaluere elevsprog med henblik på at kunne give relevant feedback, herunder
demonstrere anvendelsesorienteret kendskab til metasproglige begreber knyttet til sproglig analyse samt
fagtermer knyttet til den lingvistiske kompetence og tekstkompetencen. Den studerende skal demonstrere
beherskelse af mundtligt engelsk til professionelt brug.
Den mundtlige delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes eget valg.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan i studieordningens fællesdel, hvis prøven afvikles som
gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 4 prøveoplæg i angivet form og indhold til rette tid og sted
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Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
På baggrund af sin studieportfolio udformer de(n) studerende individuelt eller i gruppe 4 prøveoplæg, der til
sammen dækker de 4 kompetenceområder. Prøveoplæggene udformes med en indledende
problemindkredsning, der munder ud i en problemformulering, som – hvis prøveoplægget bliver udtrukket –
skal undersøges og besvares.
Oplæggene skal være rettet imod et relevant emne indenfor aldersspecialiseringen. De skrives på engelsk, har
et omfang på højst 1 side og skal indeholde en litteraturliste. Til hver problemindkredsning knyttes 2 bilag:
Et praksisnært element i tilknytning til problemindkredsningen, f.eks. undervisningsplan,
undervisningsmateriale, eller lign. Omfang: maks. 2 sider.
Eksempel på aldersspecialiseret intersprog (mundtligt, skriftligt eller multimodalt) på maks. 2 sider. Denne del
skal bruges under den mundtlige delprøve, mens den kan inddrages i den skriftlige besvarelse.
Der foretages to lodtrækninger blandt prøveoplæggene, som danner udgangspunkt for henholdsvis en 30timers skriftlig hjemmeprøve og en mundtlig prøve. Det samme prøveoplæg kan ikke danne grundlag for
begge delprøver. Prøveoplæggene indgår ikke i bedømmelsen.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende ved prøvens begyndelse.
Den skriftlige delprøve er en 30-timers individuel hjemmeprøve, hvor den studerende selvstændigt og med
udgangspunkt i det lodtrukne prøveoplægs problemindkredsning skriver en sammenhængende tekst på min.
6 og maks. 8 normalsider på engelsk, som skal analysere, diskutere og perspektivere problemstillingen
gennem inddragelse af relevant teori og prøveoplæggets praksisnære element.
2. delprøve: Mundtlig prøve
De(n) studerende orienteres om det udtrukne prøveoplæg 24 timer før prøven. Prøven udmøntes som en
samtale på engelsk, initieret af de(n) studerende, som uddyber problemindkredsningen og analyserer
intersprogseksemplet.
Den studerende skal demonstrere evne til at koble engelskfagets teori og praksis i analysen af
problemindkredsningens praksisnære element. I intersprogsanalysen skal den studerende demonstrere evne
til at beskrive, analysere og evaluere elevsprog med henblik på at kunne give relevant feedback, herunder
demonstrere anvendelsesorienteret kendskab til metasproglige begreber knyttet til sproglig analyse samt
fagtermer knyttet til den lingvistiske kompetence og tekstkompetencen. Den studerende skal demonstrere
beherskelse af mundtligt engelsk til professionelt brug.
Den mundtlige delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes eget valg.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan i studieordningens fællesdel, hvis prøven afvikles som
gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 4 prøveoplæg i angivet form og indhold til rette tid og sted
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FRANSK
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Fagbeskrivelse Fransk
Franskfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder: 1)
Tekst, kultur, interkulturel kommunikation og samfund i den fransktalende verden, 2) Sprog og
sprogundervisning, 3) Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation og 4)
Fremmedsprogsdidaktik. Grundlaget for undervisning er fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for
de fire kompetenceområder.
Med henblik på at udvikle lærerfaglige kompetencer, der sætter de studerende i stand til at planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i grundskolefagets kompetenceområder, arbejdes der såvel
teoretisk som praksisorienteret med følgende indholdsområder i franskfaget:
• teorier om kultursyn og sprogsyn, sprog og sprogundervisning
• tekster om kultur og samfund i den fransktalende verden
• læreprocesser og kommunikative processer af relevans for egen og elevers sprogtilegnelse og sproglig
reception og produktion
• kulturel og sproglig kompetence med det mål for øje at kunne begå sig som fransklærer i den frankofone
verden
• fortsat udvikling af den studerendes egne mundtlige og skriftlige kompetencer
Undervisningen i fransk på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
i stand til fortsat at tilegne sig viden om fransk sprog og kultur og udvikle franskundervisning i fremtidige
arbejds- og studiemæssige sammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget FRANSK (FR)
FR1: Interkulturel kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og -sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsprog er fransk og dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Interkulturel kommunikativ kompetence som teorifelt i relation til international og national forskning er
modulets centrale indholdsområde.
Der arbejdes såvel teoretisk som praksisorienteret med indholdsområder 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.
Frankofonibegrebet indgår i den studerendes arbejde med at omsætte teorier om kulturbegrebet til kritiske,
didaktiske refleksioner som grundlag for at arbejde med undervisningsplanlægning, gennemførelse og
evaluering af kompetenceområdet ’kultur og samfund’ i Fælles Mål i franskfaget i grundskolen. Såvel analoge
tekster som digitale medier indgår i modulet med det formål at understøtte den studerendes indblik i og
viden om menneskers forskellige levevis i den fransktalende del af verden.
Der gennemføres et ’sprogboost’ med fokus på mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Der er tale om et 3-dages
obligatorisk introkursus på i alt 12 timer (for alle ordinære studerende), der finder sted, før undervisningen
starter i modul 1. Efterfølgende tilbydes ekstra undervisning samt mulighed for at udvikle sproglige og
interkulturelle kompetencer i sprogcafe-regi, fx gennem internationalt samarbejde.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget fransk. Det anbefales, at dette modul (fransk modul 1) læses som det første basismodul,
dvs. før modul 2 og modul 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
National og international forskningsbaseret teori om interkulturel kommunikation, herunder interkulturel
kommunikativ kompetence, sprog- og ordforrådstilegnelse, kulturpædagogik, kulturdidaktik og
kulturtilegnelse, læreprocesser, motivation og læring.
Anvendelsesorienteret og praksisnær skoleforskning om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans
og sværhedsgrad og relevans i relation til elevgruppen, herunder viden om 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
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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
analysere eksempler på forskelligartede kulturelle
praksisser og kulturmøder
analysere relationer mellem sprog, kultur og
samfundsforhold til udvikling af kritisk kulturel
bevidsthed
analysere egne og elevers sproglige og kulturelle
erfaringer såvel inden for som uden for
klasserummet
anvende tekster, medier og it i franskundervisning
anvende læremidler og medier i forhold til elevers
forudsætninger og de givne rammebetingelser
udvikle egen undervisning i samarbejde med andre
relevante aktører i ind- og udland, elever, forældre,
ledelser og kommune
anvende forskningsresultater som grundlag for
egen undervisning og deltagelse i den faglige debat

Vidensmål: Den studerende har viden om
interkulturel kommunikation,
sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den
fransktalende verden
den internationale dimensions betydning for såvel
egen som elevernes sproglige udvikling og
interkulturelle dannelse
tekstkompetence, herunder it og medier
læremidler og medier og deres anvendelse til
franskundervisningen
læringspotentiale og læreprocesser, indhold og
organisations- og arbejdsformer
fagdidaktik forstået som sprog-, kultur, lærings- og
dannelsesdidaktik,samt national og international
forskning inden for fremmedsprogspædagogik

Forankring i forskning og udvikling
I undervisningen indgår:
- aktivt kritisk arbejde med nyeste viden indenfor kulturteori som forskningsfelt med fælles læsning af
udvalgte kapitler i den forskningsbaserede grundbog ”Sprogfag i forandring” og udvalgte artikler fra
det peer-reviewede tidsskrift ”Sprogforum” samt anden litteratur, som fremgår af modulplanen.
- analyse af ’frankofone spor’ i lokalområdet, baseret på etnografisk metode, hvori indgår den
studerendes kritiske anvendelse af digitale medier
- kritisk læremiddelanalyse, baseret på kulturteorier og anvendelsesorienteret og praksisnær
skoleforskning i læremiddelanalyse, hvori indgår såvel analoge som digitale undervisningsmaterialer
til faget
- planlægning af undervisningsforløb med afsæt i modulets samlede forsknings- og udviklingsområde
og med inddragelse af Fælles Mål 2019 og kompetenceområdet ’kultur og samfund’ som emnefelt.
Modulets relation til praksis
Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et
undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af
mulighederne: gæstelærere, skolebesøg og gensidig undervisning mellem franskhold og deres undervisere i
grundskolen og læreruddannelsen. Hvis mulighed derfor kan supervision og undervisningsiagttagelse,
anvendelse og analyser af elevprodukter i undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag
og prøvesituationer, indgå i modulet.
Digitalisering og digital teknologi
Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse
programmer indgår i produktion og præsentation af læremiddelanalysen og undervisningsforløb, fx
forlagsudgivne læringsportaler.
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Undervisning om teknologi og digitalisering indgår i produktion af ’frankofone spor’ med en kritisk vinkel på,
hvordan fx fransk som sprog og kultur præsenteres på sociale medier.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer i alt
275
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Oplæg ved underviser om national og international forskning i
interkulturel kommunikation, herunder interkulturel
kommunikativ kompetence, kulturpædagogik, kulturdidaktik og
kulturtilegnelse.
Holdundervisning som indeholder diskussioner, analyser af flere
kultursyn som baggrund for valg af eget kultursyn som kommende
fransklærer.
Aktiviteter i studiegrupper initieres af underviser i forlængelse af
oplæg og forelæsninger, individuelle aktiviteter og holdaktiviteter:
fx
- produktion af ‘frankofone spor’
- produktion af kritisk læremiddelanalyse
Aktiviteter i studiegrupper initieret af gruppens medlemmer, fx i
forbindelse med læsning og diskussion af analoge og digitale
læremidler, som indgår i holdundervisningen og aktiviteter i
studiegrupper.
Eksterne studiebesøg og deltagelse i aktiviteter på andre
uddannelsesinstitutioner
Evaluering, sparring og feedback på eget og studiegruppens
arbejder

Forudsætningskrav
Forudsætningskrav har 3 mindre obligatoriske studieprodukter samt afsluttende obligatorisk mundtlig
samtale ud fra oplæg.

Side 178 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af tre
mindre obligatoriske studieprodukter samt afsluttende obligatorisk mundtlig samtale ud fra oplæg:
Titel
Type/form
Krav til indhold
Omfang

Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel

Analyse af ’frankofone spor’ i lokalområdet
Digital produktion og fremlægggelse på fransk
Etnografisk metode, hvor der indgår den studerendes kritiske anvendelse af
digitale medier
Beskriv produkt, omfang og evt. krav vedr. fremlæggelse:
Den digitale produktion skal være i form af fx en power-point præsentation med
billeder, tekst på fransk og lyd, der understøtter den mundtlige præsentation.
Mundtlig præsentation på fransk à 5 minutter
Den digitale produktion: Gruppe
Mundtlig præsentation: Gruppe hvor alle medlemmer fremlægger
Opfyldt/ikke opfyldt
Opponenter og underviser
Fremgår af modulplan
Læremiddelanalyse
Produktion og fremlæggelse af kritisk læremiddelanalyse,
Analog eller digital
Baseret på kulturteorier og anvendelsesorienteret og praksisnær skoleforskning i
læremiddelanalyse, hvori indgår såvel analoge som digitale
undervisningsmaterialer til faget
Max 10 sider à 2600 tegn
Gruppe

Opfyldt/ikke opfyldt
Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse. Feedback ved opponenter og underviser.
Fremgår af modulplan
Undervisningsforløb med fokus på kultur og frankofonibegrebet
Produktion og fremlæggelse af undervisningsforløb (på fransk)
Analog eller digital
Undervisningsforløbet skal tage afsæt i modulets samlede forsknings- og
udviklingsområde og inddrage Fælles Mål 2019 og kompetenceområdet ’kultur
og samfund’ som emnefelt.
2- 3 ugers undervisningsomfang på selvvalgt klassetrin.
Gruppe

Opfyldt/ikke opfyldt
Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse. Feedback ved opponenter og underviser
Fremgår af modulplan
Modulprøve
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Type/form
Krav til indhold
Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Dato

Mundtlig samtale på fransk
individuel mundtlig fremlæggelse på fransk af udvalgte nedslag i læremiddelanalyse
med fokus på kultursyn.
Samtale af 15 minutters varighed mellem studerende og evaluator med vægt på den
studerendes kulturdidaktiske viden og færdigheder.
Individuelt

Bestået/ikke bestået
Underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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FR2: Sprogundervisning og læreprocesser i fransk som fremmedsprog
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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 forskningsbaseret som anvendelsesorienteret mod udvikling af undervisningspraksis 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
grundskolens kompetenceområder ’mundtlig og skriftlig kommunikation’, under hensyntagen til nationale
bestemmelser og aktuelle fokusområder.
De centrale indholdsområder er: mundtlighed, skriftlighed og kommunikation, kommunikativ kompetence og
intersprog, modersmål-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse samt franskfagets historiske og
uddannelsespolitiske begrundelse.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget fransk. Det anbefales, at modul 2- læses som det andet basismodul, dvs. efter modul 1 og
før modul 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Forskningsbaserede, 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. Videngrundlaget er international og national forskning i sprogteorier. Der er
fokus på at udvikle den studerendes kritisk-didaktiske anvendelse af teorifeltet med henblik på grundskolens
praksis vedrørende områderne ’sprogtilegnelse og sproglæring’.
Almen-fagdidaktiske relevante teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og
sværhedsgrad og relevans i relation til elevgruppen. Fælles Mål i franskfaget i relation til
kompetenceområderne mundtlig og skriftlig kommunikation indgår centralt i undervisningen.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik
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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
beherske fransk til undervisningsbrug og
personligt brug

Vidensmål: Den studerende har viden om
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
give respons på intersprog
facilitere bevidste læreprocesser mellem dansk
og fransk ordforråd på grundlag af analyser af
processer i sproglig reception og produktion
analysere varierende former for elevdata i
relation til den enkelte elevs udvikling i
sprogtilegnelse
udvikle faktorer af betydning for
sprogtilegnelsesprocessen og motivation til at
turde bruge sproget

kommunikativ kompetence og intersprog

planlægge og gennemføre lærings- og
kommunikationsprocesser i forhold til elevers
forskellige læringsforudsætninger
anvende varierede undervisnings- og
læringsformer gennem anvendelse af data fra
evalueringer

Intersprogsudvikling
sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse og
tilegnelse gennem forskellige former for reception og
produktion
analysemetoder med relevans for beskrivelse og
vurdering af sproglige processer og strategier
undervisningstilganges betydning for motivation,
æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser,
tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder
receptive og produktive
modersmål-, andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse

skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale
retningslinjer, målsætning og evaluering og praktisk
tilrettelæggelse af franskundervisning

Forankring i forskning og udvikling
I undervisningen indgår:
- Aktivt kritisk arbejde med nyeste viden indenfor sprog- og læringsteori som forskningsfelt med fælles
læsning og diskussion af udvalgte kapitler i den forskningsbaserede grundbog ”Sprogfag i forandring”
og udvalgte artikler fra det peer-reviewede tidsskrift ”Sprogforum” samt anden litteratur, der fremgår
af modulplanen.
- modulkursusforløb med fokus på rollen som sproglig/sprogkulturel vejleder i franskfaget fra 5.-10.
klassetrin i en kommunikativ-funktionelt baseret sprogundervisning. Modulforløbet 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”. Modulet
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afsluttes med en teoretisk og didaktik begrundet undervisningsplan med fokus på, hvordan de
studerende planlægger et emne med inddragelse af grammatik og fonetik ud fra en funktionel tilgang
udvikling af begyndende kritisk arbejde med intersprogsanalyser af elevproducerede opgaver i
fællesskab

Modulets relation til praksis
Undervisningspraksis inddrages om muligt i form af praktik/praksisreferencer, fx en case eller beskrivelse af et
undervisningsforløb. Supervision og undervisningsiagttagelse, anvendelse og analyser af elevprodukter i
undervisningen, fx video/lydoptagelser af undervisning i dagligdag og prøvesituationer kan indgå i
undervisningen.
Digitalisering og digital teknologi
Undervisning med uddannelsesteknologi, herunder kritisk analyse af såvel analoge som digitale
undervisningsmaterialer og deres sprogsyn og arbejde med det grammatiske og fonetiske område, fx hvordan
digitale medier, digitale undervisningsmaterialer som læringsportaler, apps, podcast etc kan indgå i
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”.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer i
alt 275
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Oplæg ved underviser om sprogsyn og relationer mellem
sprogsyn, undervisning og læring.
Holdundervisning og vejledning i ovenstående modulforløb.
Aktiviteter i studiegrupper initieret af underviser, bla. i forbindelse
med ovenstående modulforløb
Aktiviteter i studiegrupper bla. i forbindelse med ovenstående
modulforløb og intersprogsanalyser. Udarbejdelse og
fremlæggelser af studieprodukter
Feedback og opponent. Evt. gæstebesøg af undervisere med
særlige funktioner i faget fransk i grundskolen.
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af
følgende: En modulprøve i kombination med 2 mindre studieprodukter med en kvalitativ vurdering
(bestået/ikke bestået uden ekstern censur).
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Fremlæggelsestidspunkt
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse individuelt eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Dato

Undervisningforløb – grammatik og fonetik set i en
funktionel tilgang
Digital form, fx powerpoint
Undervisningsforløb med fokus på en funktionel
tilgang til undervisning i grammatik og fonetik på et
selvvalgt klassetrin.
Fremlæggelse à 10 minutter samt respons og
feedback
Gruppe
Obligatorisk fremlæggelse og deltagelse, opfyldt/ikke
opfyldt
Feedback ved opponenter og underviser
Fremgår af modulplan
Intersprogsanalyser af 2 autenttiske elevtekster
Analog eller digital fremstilling
Udvikling af intersprogsanalyser af elevproducerede
opgaver i forbindelse med folkeskolens afgangsprøver
i fransk på 9. og på 10. klassetrin.
2-4 normalsider
Gruppe
Obligatorisk fælles fremlæggelse ved analyse,
opfyldt/ikke opfyldt
Fælles
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve med fokus på den
studerendes skriftlige kompetence på fransk:
Modulprøven tilrettelægges som en 3 timers individuel skriftlig hjemmeprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det
er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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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«.
Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 3), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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FR3: Mundtlig og skriftlig sprogfærdighed
Kompetencemål for undervisningsfaget fransk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget fransk.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fransk med 10 ECTS. Det anbefales, at modul 3 læses som det
sidste modul, dvs. efter modul 1 og 2.
Modulets videngrundlag
Fremmedsprogspædagogisk relevante forskningsbaserede teorier om sprog-, kultur- og læringssyn med fokus
på mundtlighed og skriftlighed, metoder og refleksioner i relation til egen fransksproglige kompetencer som
fransklærer i grundskolen.
Forskningsbaseret teori om intersprog og intersprogsanalyse indgår centralt i forhold til
anvendelsesorienteret praksisarbejde med analyser af elevtekster på 9. og 10.klassetrin i tæt relation til
folkeskolens afgangsprøver og gældende ministeriel vejledning til franskfagets mundtlige og skriftlige prøver.
Almen fagdidaktisk relevante forskningsbaserede teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets
relevans og sværhedsgrad i relation til klasseledelse og undervisningsdifferentiering med henblik på en
flersproget og flerkulturel elevgruppe.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 2: Sprog og sprogundervisning
Kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig kommunikation
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
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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
beherske fransk til undervisningsbrug og
personligt brug
analysere egen og elevers sproglige
produktion som intersprog i samarbejdet
med elever, forældre og fagfæller
facilitere bevidste læreprocesser mellem
dansk og fransk ordforråd på grundlag af
analyser af processer i sproglig reception
og produktion
udvikle faktorer af betydning for
sprogtilegnelsesprocessen og motivation
til at turde bruge sproget

Vidensmål: Den studerende har viden om
det franske sprogs opbygning og anvendelse, herunder
sprogbrugsregler og sprogregistre
kommunikativ kompetence og intersprog

sprogtilegnelse, herunder ordforrådstilegnelse gennem
forskellige former for reception og produktion

undervisningstilganges betydning for motivation,
æstetiske, erkendelsesmæssige læreprocesser,
tilegnelses- og kommunikationsstrategier, herunder
receptive og produktive

Forankring i forskning og udvikling
- Aktivt kritisk arbejde med fremmedsprogspædagogisk relevante forskningsbaserede teorier om sprog, kultur- og læringssyn med fokus på mundtlighed og skriftlighed, metoder og refleksioner i relation til
undervisning i faget, fælles læsning og diskussion af udvalgte kapitler i den forskningsbaserede
grundbog ”Sprogfag i forandring” og udvalgte artikler fra det peer-reviewede tidsskrift ”Sprogforum”,
fransksprogede forsknings- og vidensbaserede artikler samt fransksprogede skønlitterære tekster.
- Aktivt arbejde med metoder, der kvalificerer den studerendes arbejde med intersprogsanalyse. Heri
indgår analysearbejde med autentiske elevtekster fra 9. og 10.klassetrin samt kritisk analyse af de til
enhver til gældende prøvebestemmelser i faget.
- Aktivt kritisk arbejde med nyeste viden inden for almen fagdidaktisk relevante forskningsbaserede
teorier om bl.a. valg af indhold og materialer, stoffets relevans og sværhedsgrad i relation til
klasseledelse og undervisningsdifferentiering med henblik på en flersproget og flerkulturel
elevgruppe.
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.
Digitalisering og digital teknologi
Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse
programmer indgår i produktion og mundtlig præsentation af studieprodukt 3, fx iPads i
franskunderundervisning i grundskolen, Padlet og Pixton.
Undervisning om teknologi og digitalisering indgår i produktion af studieprodukt 2 med en kritisk vinkel på
skriftsprogsproduktion og anvendelse af fx google translate.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer i
alt 275
70

Kategori 2

108

Kategori 3
Kategori 4

92
5

Primære arbejdsformer
Fælles undervisning i form af holdundervisning ved underviser
Fælles og individuelle mundtlige fremlæggelser ved studerende
samt feedback fra underviser og opponenter
Individuel skriftlighed i form af 3 studieprodukter. Omfang: 1-2
normalside
Gruppearbejde, forberedelse og selvstændige studier samt feedback
Diskussioner på baggrund af individuelle oplæg ved studerende eller
oplæg ved studiegrupper

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt aktiv deltagelse i modulets læringsaktiviteter med gennemførelse af 3
obligatoriske studieprodukter (kvalitativ vurdering, opfyldt/ikke opfyldt).
Titel
Type/form
Krav til indhold
Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Et fiktivt brev/mailudveksling på fransk til/med en lærerstuderende,
der læser fransk som undervisningsfag i fx Tyskland
Brevform
Brevet skal omhandle muligheder og udfordringer med at udvikle en
dialogbaseret kommunikativ undervisning på begyndertrinnet.
1 normalside
Individuelt
Der gives feedback fra underviser ved godkendelse: opfyldt/ikke
opfyldt
Feedback fra underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indhold
Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Intersprogsanalyse
En intersprogsanalyse på dansk af en elevproduceret tekst.
Intersprogsanalyse ud fra skabelon
2 normalsider
Gruppe eller individuelt
Der gives feedback fra underviser ved godkendelse: Opfyldt/ikke
opfyldt
Respons fra underviser i processen.
Fremgår af modulplan
Sprogtilegnelse og motivation
Et skriftligt oplæg på fransk som afsæt for mundtlig præsentation
Et skriftligt oplæg på fransk som afsæt for mundtlig præsentation for
hold og underviser med fokus på faktorer af betydning for egen og
elevers sprogtilegnelsesproces og motivation til at turde bruge
sproget.
1 normalside samt mundtlig præsentation på fransk à 5 minutter
Gruppe med individuel godkendelse
Der gives feedback fra underviser ved mundtlig fremlæggelse samt
bedømmelse: Opfyldt/ikke opfyldt
Respons fra underviser i den skriftlige processkrivning
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Fransk
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.
Den studerende får 1 døgn før prøven adgang til et tekstoplæg på 2 – 3 tekster. Tekstoplægget er på fransk og
har et overordnet fagdidaktisk tema, fx motivation eller sproglig vejledning.
Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, der skal besvares på dansk eller fransk, og en
fagdidaktisk orienteret besvarelse, der skrives på fransk.
Den studerende udarbejder i prøvetiden
1) En kortere, selvstændig skriftlig besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er hentet fra realistiske
skrivesituationer.
2) En intersprogsanalyse (ukendt, autentisk elevtekst fra 9. eller 10. klassetrin).
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven.
Fokus er på den studerendes skriftlige sprogfærdighed med afsæt i kompetencemål fra kompetenceområde 2:
Sprog og sprogundervisning samt kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig
kommunikation.
Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider. Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på fransk og tager afsæt i 6 bredt formulerede fagdidaktisk problemstillinger,
som tilsammen dækker alle kompetencemål og indeholder et grundskolerelevant spørgsmål. Et døgn før den
mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilken af de 6 fagdidaktiske problemstillinger der danner
grundlag for prøven. Den studerende udarbejder et oplæg på fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet
undervisningsforløb, fx en dobbeltlektion, der har særligt fokus på den didaktiske problemstilling.
Eksaminationstiden indledes med, at den studerende præsenterer og begrunder forløbet og efterfølges af en
samtale med eksaminator og censor med særlig vægt på den didaktiske problemstilling.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Udarbejdelse og fremlæggelse af et oplæg på fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet
undervisningsforløb til fx en dobbeltlektion på et selvvalgt klassetrin til rette tid og sted
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Fagbeskrivelse Fysik/kemi
Undervisningsfaget Fysik/kemi tilrettelægges ud fra bekendtgørelsen mhp. at den studerende bliver i stand til
at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning inden for de centrale indholdsområder i faget i
folkeskolen. Dette skal ske på et reflekteret fagdidaktisk grundlag og med fokus på naturfaglige kompetencer
samt på tværfaglige perspektiveringer.
I sit sigte er undervisningsfaget Fysik/kemi professionsrettet og almendannende, således at den studerende
rustes til at varetage dannelsesopgaver i mødet med eleverne og deres forældre.
Undervisningen er eksemplarisk i indhold og form, så den studerende får mulighed for at opleve, at læring
fremmes, når undervisningen er tilrettelagt med fokus på, at den lærende stimuleres til undersøgelse,
sprogliggørelse og aktiv videnskonstruktion.
Undervisningen integrerer fagfaglige og fagdidaktiske elementer, således at faglige elementer (viden,
fagsprog, metoder, perspektiveringer, praktisk arbejde herunder sikkerhedsforanstaltninger) konsolideres
og væves tæt sammen med fagdidaktik som afsæt for at undervise i, udvikle og begrunde faget.
Undervisningen omfatter varieret og udstrakt brug af fagets centrale undervisningstilgange (undersøgende,
modellerende, problembaserede og innovative).
Der arbejdes målrettet og dobbeltsidigt med naturfaglige kompetencer – således, at den studerende opnår
disse centrale kompetencer og lærer at planlægge, realisere og evaluere elevers tilegnelse af dem.
Tværfaglige perspektiver udfoldes i størst muligt omfang – både fordi almendannelsen af natur oftest er
fagoverskridende og for at berede den studerende til at varetage fællesfaglig undervisning i folkeskolen.
Læremidler og digitale værktøjer bruges og reflekteres mhp. at den studerende opnår kompetencer til at
integrere digitale værktøjer og andre læremidler kvalificeret i egen undervisning.
Undervisningen er tilknyttet praksis, bl.a. arbejdes der løbende med at etablere den portfolio af
praksisrettede produkter, som er afsættet for kompetencemålsprøvens første del. Samtidig styrkes den
studerendes oplevelse af relevans og transfer af viden fra læreruddannelsen til profession.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget FYSIK/KEMI (FK)
FK1: Fysik/kemi - Elevers læring om Universet fra atom til kosmos
Kompetencemål for undervisningsfaget i fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.
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.
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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 fysik 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/kemiundervisning 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 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
folkeskolerelevante områder af nyere forskning
inden for naturvidenskab og didaktiske
perspektiver på inddragelsen af denne i
undervisningen
didaktisk viden om elevers faglige og
udviklingsmæssige progression i forhold til fysiske
og kemiske begreber og naturfaglige kompetencer,
herunder undersøgelses-, modellerings-,
perspektiverings- og kommunikationskompetence
naturfaglige
undervisningsressourcer
såsom
lærebøger,
laboratorier,
multimodale
og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler
på nyere naturvidenskabelig forskning i
undervisningen
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der er afpasset elevernes
faglige og udviklingsmæssige progression

anvende forskellige undervisningsressourcer

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
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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
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
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemi-undervisning med historiske og
filosofiske aspekter af naturvidenskaben
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i
tværfaglige problemstillinger, der udvikler
elevernes naturfaglige kompetencer
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning med tværfaglige
perspektiver på universets, solsystemets, jordens
og livets opståen og udvikling
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemi-undervisning om partikler, bølger og
stråling
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning om Jorden og Universet
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsbestemmelser

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk
viden om betydningen af elevernes egne
undersøgelser

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

hovedtræk af naturvidenskabernes historie og
filosofi
elevers arbejde med formulering af
problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et
tværfagligt perspektiv
tværfaglige perspektiver på universets,
solsystemets, jordens og livets opståen og udvikling

partiklers opbygning, egenskaber og
vekselvirkninger samt lys, lyd og andre
bølgefænomener
astronomi og astrofysik
laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Forankring i forskning og udvikling
Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som
en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.
Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel
naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.
Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til
faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.
I modulet læses naturfagsdidaktiske artikler fra fagfællebedømte tidsskrifter. Desuden arbejdes bl.a. med
videnskabshistorie og videnskabsteori. Dette bruges som afsæt for diskussioner om hvordan viden
konstitueres og evalueres. Desuden diskuteres forskelle og ligheder mellem naturvidenskabelig forskning og
elevernes egne forsøg og undersøgelser.
Modulets relation til praksis
Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder.
Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid
professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af
undervisningsopgaver som opgaver, der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.
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I dette modul arbejdes med hvordan man i praksis kan øge elevernes udbytte af undervisningen. Herunder
ved forskellige tilgange til praktisk arbejde såsom laboratoriearbejde, forsøg og elevernes egne undersøgelser.
De studerende arbejder også med, hvordan man i praksis kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemi-undervisning ved bl.a. astronomiske observationer og måling af ioniserende stråling, herunder
sikkerhedsmæssige aspekter set i forhold til elevernes faglige og udviklingsmæssige progression.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle,
netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.
Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et
fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv samtidigt med, at det skal give de kommende fysik/kemi-lærere et
bredt professionelt repertoire, der sætter dem i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer (f.eks.
dataopsamling og kodning) som dannelsesperspektiver (f.eks. i tilknytning til etik i forbindelse med
digitalisering og generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med apps, interaktive
animationer, sensorer og datalogning.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og
laboratoriearbejde
Studerendes gensidige undervisning
Vejledning, evaluering og respons
Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og
fællesarrangementer
Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive
animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til
undervisningen
Udarbejdelse af studieprodukter
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter
Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til
praksissamarbejde
Studiegruppearbejde
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde
med studieprodukter
Evaluering af egen læring og studieaktivitet
Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner
Debatarrangementer
Holdmøder
Studievejledning

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
• Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
• Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.
Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks
studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis
fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og
9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets
kompetencemålsprøve.
Studieproduktkrav:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

1.1 Laboratorielog
Struktureret logbog
Log over arbejdet med 5-10 praktisk-eksperimentelle aktiviteter, der tilsammen
inddrager faglige temaer fra et bredt udvalg af skolefaget fysik/kemi. Fagets i alt
seks studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har
arbejdet med skolefaget fysik/kemis fem færdigheds- og vidensområder.
Max. 10 normalsider.
Individuel

Opfyldt/ikke opfyldt
Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan
1.2 Undervisningsforløb
Begrundet undervisningsforløb
I det begrundede undervisningsforløb demonstrerer de studerende, at de har en
fagfaglig og fagdidaktisk viden, som de kan omsætte til konkret undervisning i
skolefaget fysik/kemi.
Undervisningsforløbet skal inddrage problematikker omkring elevers læring
gennem undersøgelser og praktisk arbejde i fysik/kemi-undervisningen. Herunder
kan fx høre, hvordan man kan udvikle elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål,
formulere hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere, konkludere og
generalisere ud fra egne undersøgelser.
Teori fra nyere forskning om dette skal indgå i de didaktiske begrundelser for
undervisningsforløbet.
Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal
vedlægges som bilag.
5 normalsider plus bilag ved to studerende, 7½ normalside ved tre studerende.
Grupper á 2-3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav samt ved
godkendt deltagelse i sikkerheds- og laboratoriekurset, der er fælles for alle naturfagene (se studieordningens
del 3: ’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’). Godkendelse af forudsætningskravene
er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning,
redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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FK2: Fysik/kemi – Elevers læring om energi, teknologi og innovation
Kompetencemål for undervisningsfaget i fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Sikkerheds- og laboratoriekurset skal være bestået inden opstart på modul 2. Se studieordningens del 3:
’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.
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.
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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/kemiundervisning 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 planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
differentieret fysik/kemi-undervisning med kernebegreber fra fysikken og kemiens verden
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler
på nyere naturvidenskabelig forskning i
undervisningen
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning med varieret brug af
mundtlige og skriftlige arbejdsformer
anvende forskellige undervisningsressourcer

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning på et
naturfagdidaktisk grundlag
begrundet evaluere og anvende data fra
evalueringer med henblik på at kvalificere
fysik/kemi-undervisning og fremme den enkelte
elevs udbytte
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

Vidensmål: Den studerende har viden om
folkeskolerelevante områder af nyere forskning
inden for naturvidenskab og didaktiske
perspektiver på inddragelsen af denne i
undervisningen
skrivning og læsning i faget, herunder kildekritisk
læsning, mundtlige og skriftlige genrer i
naturfagene samt formidling gennem digitale
medier
naturfaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it
naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning,
didaktik om klasseledelse, målsætning,
læringsledelse, evalueringsmetoder og didaktiske
muligheder og begrænsninger
formativ og summativ evaluering i
fysik/kemiundervisning

naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk
viden om betydningen af elevernes egne
undersøgelser
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planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes
evne til at anvende og vurdere modeller til
forståelse af fysiske og kemiske fænomener og
sammenhænge
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes
evne til at anvende fagsprog til at kommunikere
om naturfaglige emner og problemstillinger
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og
teknologi fremstår almendannende
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i
tværfaglige problemstillinger, der udvikler
elevernes naturfaglige kompetencer
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på energiformer, energistrømme,
energikilder og energiudnyttelse
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på menneskets udnyttelse af
naturgrundlaget
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemi- undervisning, som inddrager
tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling
og teknologiens betydning for menneskers
sundhed og levevilkår
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning om energiomsætning
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning om produktion og
teknologi
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsbestemmelser

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

naturfagenes sproglige kendetegn og elever og
elevgruppers hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i naturfagene
naturvidenskabens bidrag til almendannelse og
forståelse af omverdenen
elevers arbejde med formulering af
problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et
tværfagligt perspektiv
tværfaglige perspektiver på energiformer,
energistrømme og energikilder,
herunder
bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt
plan
tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse
af naturgrundlaget, herunder bæredygtig
produktion
tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling
og teknologiens betydning for menneskers
sundhed og levevilkår

energi, energiomsætninger og energistrømme samt
elektriske og magnetiske fænomener
produktions- og forædlingsprocesser samt
teknologisk udvikling, herunder digital styring
laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Forankring i forskning og udvikling
Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som
en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.
Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel
naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.
Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til
faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.
I dette modul forholder vi os bl.a. til aktuelle analyser af ”Teknologi i skolen” samt til brugen af eksterne
læringsmiljøer i fysik/kemiundervisningen. Både national og international forskningslitteratur og
udviklingsarbejde inddrages.
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Modulets relation til praksis
Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte didaktiske metoder.
Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid
professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af
undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.
I dette modul gennemføres endvidere en ekskursion til et eksternt læringsmiljø. Herunder inddrages
forsknings- og erfaringsbaseret viden om elevers udbytte af naturfagsundervisning i eksterne læringsmiljøer.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle,
netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.
Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et
fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv. Digitalisering og digital teknologi skal samtidig give de kommende
fysik/kemi-lærere et bredt professionelt repertoire. Dette skal sætte dem i stand til at arbejde med såvel
konkrete elementer (f.eks. dataopsamling og kodning) såvel som dannelsesperspektiver (fx i tilknytning til etik
i forbindelse med digitalisering samt generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med
apps, interaktive animationer, sensorer og datalogning.
I studieprodukt 2.1 arbejdes med teknologi som proces og produkt, hvorfor de studerende inddrager
overvejelser om dette i deres læring om energi, teknologi og innovation.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og
laboratoriearbejde
Studerendes gensidige undervisning
Vejledning, evaluering og respons
Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og
fællesarrangementer
Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive
animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til
undervisningen
Udarbejdelse af studieprodukter
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter
Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til
praksissamarbejde
Studiegruppearbejde
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde
med studieprodukter
Evaluering af egen læring og studieaktivitet
Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner
Debatarrangementer
Holdmøder
Studievejledning

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
• Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og
tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
• Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.
Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks
studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis
fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og
9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets
kompetencemålsprøve.
Studieproduktkrav:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

2.1 Teknologi som proces og produkt
Fysisk/digitalt produkt med tilhørende skriftligt produkt. Produkter fremlægges for
holdet. Produkter og fremlæggelse vurderes samlet.
Fysisk Produkt der opfylder følgende krav:
Elektronisk system, der udviklet gennem engineering-tilgang
Medfølgende skriftligt produkt på 1-1½ side:
Max ½ sides beskrivelse af det elektroniske system og hvad det kan.
Max ½ side teknisk beskrivelse
Max ½ side om særlige problemer ifht. fx programmering og eller engineering, som
de studerende løb ind i, og hvordan de løste dem.
Det skriftlige produkt udstilles sammen med det fysiske produkt.
Se ovenfor.
1-3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan
2.2 Undervisningsforløb
Begrundet undervisningsforløb
I det begrundede undervisningsforløb demonstrerer de studerende, at de har en
fagfaglig og fagdidaktisk viden, som de kan omsætte til konkret undervisning i
skolefaget fysik/kemi.
Undervisningsforløbet skal indeholde brug af mindst et eksternt læringsmiljø, og
skal inddrage overvejelser omkring elevers udbytte af undervisning i eksterne
læringsmiljøer.
Teori fra nyere forskning om dette skal indgå i de didaktiske begrundelser for
undervisningsforløbet.
Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal
vedlægges som bilag.
Max. 5 normalsider plus bilag
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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FK3: Elevernes læring om tværfaglige og samfundsrelaterede perspektiver i fysik/kemi
Kompetencemål for undervisningsfaget i fysik/kemi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
I modulet arbejdes der med naturfagsdidaktiske elementer, herunder
• omsætning af interessemodsætninger i samfundet til meningsfulde undervisningsaktiviteter,
der understøtter elevernes naturfaglige dannelse.
• didaktisering af udvalgte eksempler på naturvidenskabens og teknologiens anvendelse i
samfundet.
• udvikling af elevernes handlekompetence i forhold til menneskets samspil med natur og
teknologi.
• planlægning, tilrettelæggelse og evaluering af fysik/kemi-undervisning, herunder undervisning der
udvikler elevernes naturfaglige kompetence
Det fagdidaktiske stof eksemplificeres i arbejdet med
• politiske, økonomiske og etiske interessemodsætninger i tilknytning til fysiske og kemiske
problemstillinger i samfundet.
• udvalgte stofkredsløb i tværfaglige perspektiver.
• menneskets udnyttelse af naturgrundlaget.
• risikovurdering og sikkerhedsarbejde i forbindelse med undervisning i fysik/kemi herunder
laboratorie- og sikkerhedskursus.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget fysik/kemi med 10 ECTS.
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
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• 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 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, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler
på nyere naturvidenskabelig forskning i
undervisningen
anvende forskellige undervisningsressourcer
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der udvikler elevers evne
til at undre sig, stille spørgsmål, formulere
hypoteser og udføre undersøgelser samt vurdere,
konkludere og generalisere ud fra egne
undersøgelser
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes
evne til at anvende
og vurdere modeller til forståelse af fysiske og
kemiske fænomener og sammenhænge
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, der udvikler elevernes
handlekompetence i forhold til menneskets samspil
med natur og teknologi
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning vedrørende faglige
diskussioner af etiske og samfundsmæssige
interessemodsætninger
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, hvor naturvidenskab og
teknologi fremstår almendannende
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning med udgangspunkt i
tværfaglige problemstillinger, der udvikler
elevernes naturfaglige kompetencer

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager eksempler
på nyere naturvidenskabelig forskning i
undervisningen
anvende forskellige undervisningsressourcer
naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk
viden om betydningen af elevernes egne
undersøgelser

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

interessemodsætninger, handlekompetence og
bæredygtig udvikling i forhold til produktion og
menneskets samspil med natur, samfund og
teknologi
naturfaglig argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger

naturvidenskabens bidrag til almendannelse og
forståelse af omverdenen
elevers arbejde med formulering af
problemstillinger og naturfaglige kompetencer i et
tværfagligt perspektiv
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planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på stofkredsløb
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på menneskets udnyttelse af
naturgrundlaget
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på teknologisk udvikling og
teknologiens betydning for menneskers sundhed og
levevilkår
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning om stof og stofkredsløb
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning om produktion og teknologi
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
fysik/kemiundervisning i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsbestemmelser

tværfaglige perspektiver på stofkredsløb, herunder
betydningen af den enkeltes og samfundets
udledning af stoffer i naturen
tværfaglige perspektiver på bæredygtig udnyttelse
af naturgrundlaget, herunder bæredygtig
produktion
tværfaglige perspektiver på teknologisk udvikling
og teknologiens betydning for menneskers sundhed
og levevilkår

stoffers opbygning, egenskaber, omdannelser og
kredsløb i naturen
produktions- og forædlingsprocesser samt
teknologisk udvikling, herunder digital styring
laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

Forankring i forskning og udvikling
Undervisningens forankring i forskning og udvikling har to dimensioner: Forsknings- og udviklingsarbejde som
en del af KP’s interne strategiske indsatser og forskningsresultater fra eksterne aktører i ind- og udland.
Undervisningsfaget arbejder med både den interne og den eksterne dimension og med tematikker fra såvel
naturvidenskab som fagdidaktik og andre relevante felter.
Sigtet med arbejdet er at sikre, at de studerende er fortrolige med nye metoder og resultater i relation til
faget, samt at de opnår kompetencer til at udvikle god fysik/kemi-undervisning på baggrund af denne viden.
I dette modul forholder vi os bl.a. til aktuelle analyser af tværfagligt samarbejde, socio-scientific issues og
handlekompetence i fysik/kemiundervisningen. Både national og international forskningslitteratur og
udviklingsarbejde inddrages.
Modulets relation til praksis
Praksis inddrages løbende som reference for modulets faglige indhold og de anvendte
didaktiske metoder. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en
solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af
undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i fysik/kemi.
I dette modul trækkes på de studerendes erfaringer fra den gennemførte praktik, hvor de forventes at have
undervist i fysik/kemi. Begge modulets studieprodukter direkte knyttet til praksis: Studieprodukt 3.1 er
knyttet til formidling i forhold til folkeskoleelever, mens Studieprodukt 3.2 er knyttet til den fælles
naturfaglige eksamen.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes at arbejde med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre virtuelle,
netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget.
Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes læringsproces i både et
fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv. Digitalisering og digital teknologi skal samtidig give de kommende
fysik/kemi-lærere et bredt professionelt repertoire. Dette skal sætte dem i stand til at arbejde med såvel
konkrete elementer (f.eks. dataopsamling og kodning) såvel som dannelsesperspektiver (fx i tilknytning til etik
i forbindelse med digitalisering samt generel teknologiforståelse). Derfor arbejder de studerende bl.a. med
apps, interaktive animationer, sensorer og datalogning.
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I studieprodukt 3.1 udarbejder de studerende en multimodal produktion, og som en del af feedback- og
bedømmelsesprocessen indgår refleksioner over dette.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Underviser- og studenteroplæg, samtale, undersøgelser og
laboratoriearbejde
Studerendes gensidige undervisning
Vejledning, evaluering og respons
Eventuelt ekskursioner, studieture, forelæsninger og
fællesarrangementer
Studiegruppearbejde med tekster (herunder film, apps og interaktive
animationer), undersøgelser, laboratoriearbejde og opgaver til
undervisningen
Udarbejdelse af studieprodukter
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter
Forberedelse, gennemførelse og evaluering af aktiviteter i tilknytning til
praksissamarbejde
Studiegruppearbejde
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og prøver
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r) og individuelt arbejde
med studieprodukter
Evaluering af egen læring og studieaktivitet
Foredrag og workshops på andre uddannelses- eller kulturinstitutioner
Debatarrangementer
Holdmøder
Studievejledning
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Aktiv og engageret deltagelse i modulets undervisning, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse
samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Aflevering af to studieprodukter, som specificeret i nedenstående skema.
Bemærk: Faget fysik/kemi består på Læreruddannelsen KP af tre moduler (i alt 30 ECTS-point). Fagets seks
studieprodukter skal til sammen dokumentere, at den studerende har arbejdet med skolefaget fysik/kemis
fem færdigheds- og vidensområder. De i alt tre undervisningsforløb skal fordeles på de tre klassetrin: 7., 8. og
9. klasse. Studieprodukterne samles i en portfolio, der indgår i den studerendes forberedelse af fagets
kompetencemålsprøve.
Studieproduktkrav:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

3.1 Multimodal formidling af stofkredsløb
Multimodal produktion
Multimodal produktion, der formidler et af de vigtige stofkredsløb (aftales med
underviseren) for en selvvalgt målgruppe i folkeskolen. Produktionen afleveres
først til en opponentgruppe med henblik på peer-feedback, og derefter til
underviseren. Produktionen fremlægges for holdet inkl. refleksioner over
produktionsprocessen og udbyttet af den givne peerfeedback.
Se ovenfor
1-3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Peer-feedback fra opponentgruppe. Desuden giver modulets underviser feedback,
primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

3.2 Undervisningsforløb
Begrundet undervisningsforløb
Undervisningsforløbet skal demonstrere og reflektere over, hvordan
undervisningen i fysik/kemi kan forberede eleverne på den fælles naturfaglige
prøve. Undervisningsforløbet skal indeholde overvejelser om fællesfaglighed,
socio-scientific issues og/eller handlekompetence.
Teori fra nyere forskning om de valgte aspekter skal indgå i de didaktiske
begrundelser for undervisningsforløbet.
Elevvejledninger til alle aktiviteter, der indgår i undervisningsforløbet skal
vedlægges som bilag. Ydermere vedlægges mindst to eksempler på
problemstillinger med tilhørende arbejdsspørgsmål, som eleverne op mod
eksamen kunne arbejde med inden for det valgte fællesfaglige fokusområde.
5 normalsider plus bilag ved to studerende, 7½ normalside ved tre studerende.
Grupper á 2-3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Modulets underviser giver feedback, primært af formativ karakter.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Mundtlig portfolioprøve
Som afsæt for prøven har den studerende udarbejdet en portfolio med 3 praksisrettede produkter, der
tilsammen belyser den studerendes evne til at gennemføre, evaluere og fagdidaktisk reflektere over
undervisning i praksis. Portfolioprodukter i form af videoklip må maks. vare 3 min.
Prøven er en præsentation af og samtale om et af produkterne fra den studerendes fagdidaktiske portfolio.
Hvilket af disse der prøves i afgøres ved lodtrækning og meddeles 1 døgn forud for prøven.
Under prøven præsenterer den studerende det udtrukne portfolioprodukt - med vægt på fagdidaktiske
begrundelser og refleksioner.
Eksaminationstid: 15 min. pr studerende. Prøven afvikles individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende
efter den studerendes valg. Ved gruppeprøver skal portfolioen være udarbejdet af gruppen.
2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve
Den studerende trækker ved prøvens start en kombination af et kompetenceområde og et fagligt område fra
Fælles Mål svarende til et felt i nedenstående matrix.
Område\Kompetence
Stof og stofkredsløb
Partikler, bølger og stråling
Energiomsætning
Jorden og Universet
Produktion og teknologi

Undersøgelse

Modellering

Perspektivering

Under prøven skal den studerende demonstrere kompetencer i begrundet at planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle et undervisningsforløb inden for matrixfeltet og med udgangspunkt i gældende regler for
faget i folkeskolen. Dette omfatter, at den studerende
• begrundet kan opstille mål, udvælge indhold, aktiviteter og praktisk-eksperimentelt arbejde herunder
identificere passende metoder til evaluering
• demonstrerer et fagligt grundlag for at undervise i det faglige indholdsområde
• viser kompetencer til at udføre og vejlede i praktisk-eksperimentelt arbejde, herunder forholde sig
kvalificeret til risici og sikkerhedsforanstaltninger.
Ved individuel prøve er prøveforløbet for hver studerende 180 min. Prøven afvikles med flere studerende
samtidigt, men de studerende trækker deres emne og kompetenceområde forskudt med 15 eller 20 minutters
mellemrum. Der kan højst være 4 studerende til prøve samtidigt. Når et fagområde er trukket fjernes, de
øvrige lodtrækningsmuligheder inden for samme fagområde. Ved gruppeprøve gennemføres forløbet efter
samme tidsstruktur. Gruppen trækker et prøvespørgsmål og prøveforløbet forøges med 15-20 min.
Prøven afvikles individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Emnerne for de tre portfolioprodukter afleveres i angivet form og indhold til rette tid og sted
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Fagbeskrivelse geografi
Geografifagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder:
• naturfagsdidaktiske perspektiver med henblik på elevers læring i geografiundervisning
• naturvidenskabens perspektiver i relation til geografi
• geografi i tværfagligt samarbejde
• undervisning i geografis kerneområder.
Grundlaget for undervisning er lærerfaglig teori, praksis og forskning inden for de fire kompetenceområder,
der sætter de studerende i stand til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i
grundskolen.
Undervisningsfaget geografi er en syntese af både natur- og kulturgeografiske indholdsområder, hvor der
arbejdes med aktuelle problemstillinger der fremmer den studerendes forståelse af omverdenen og
almendannelse. I undervisningen indgår der varierede arbejdsformer, så som feltarbejde, kortanalyse, og
andre praktiske øvelser, der ofte organiseres som gruppearbejde.
Geografididaktik og faget i folkeskolen:
• udvikling af elevers fagsprog inden for geografifaget, fagdidaktisk teori, relevant forskning samt
geografiundervisning i praksis
• analyse, udvikling og kritisk vurdering af geografiundervisning i skolen
• de naturfaglige kompetencer: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation
• geografifaget i tværfaglige sammenhænge, herunder projektarbejde om de fællesfaglige forløb og den
fælles naturfaglige prøve i skolen
• inddragelse af eksterne læringsmiljøer og elevernes egne oplevelser og erfaringer i geografiundervisningen
• at udvikle handlekompetente elever f.eks. ift. FN´s 2030 verdensmål, grøn omstilling og
internationalisering.
Centrale geografifaglige indholdsområder:
- menneskets samspil med naturen i og med et bæredygtigheds-perspektiv.
- geografisk tid og rum i forskellige skala.
- teorier og metoder til analyse og vurdering af geografifagets centrale begreber, tekster, modeller (f.eks.
kort) og indsamlede data
- kulturgeografi, f.eks.: befolkningsgeografi, kulturforståelse, globalisering, bæredygtighed.
- naturgeografi, f.eks.: danske naturlandskaber, klimaforandringer, det geologiske kredsløb.
Undervisningen i geografi på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de
studerende i stand til fortsat at tilegne sig viden og udvikle geografiundervisning i fremtidige studie- eller
arbejdssammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget GEOGRAFI (GE)
GE1: Geografi – den nære omverden
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
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 af
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.
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 dele 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.
Evt. 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.
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Kurset udbydes uden for modulerne, og det påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det
udbydes.
Se kursusbeskrivelse i nærværende studieordning.
Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og
modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.
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, differentieret geografiundervisning
med geografifaglige begreber.
Færdighedsmål: Den studerende kan
tilrettelægge undervisningssituationer, der udvikler
elevers evne til at undre sig, stille spørgsmål og
vælge relevante undersøgelsesmetoder, samt
designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i
geografi
planlægge og gennemføre geografiundervisning,
der bl.a. fremmer elevernes udvikling af
naturfaglige kompetencer og er afpasset elevernes
faglige og udviklingsmæssige progression
anvende forskellige undervisningsressourcer

inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
og samfundsvidenskabelig forskning i geografiundervisning

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfaglige og geografiske undersøgelsesmetoder
og didaktisk viden om betydningen af elevers egne
undersøgelser i undervisningen

natur- og geografifaglige kompetencer, herunder
undersøgelses-, modellerings-, perspektiveringsog kommunikationskompetence samt elevers
faglige og udviklingsmæssige progression
geografifaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it
nyere forskning inden for natur- og
samfundsvidenskab
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planlægge og gennemføre geografiundervisning
vedrørende faglige diskussioner af politiske og
økonomiske interessekonflikter
planlægge og gennemføre geografiundervisning
med historiske og filosofiske aspekter af
naturvidenskaben
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der omhandler stofkredsløb og menneskelig
udledning af stoffer til det omgivende miljø
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning,
der omhandler teknologiens betydning for
menneskers sundhed og levevilkår
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
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
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
inddrage elevernes egne oplevelser, målinger,
iagttagelser og fortolkninger i geografiundervisningen, og gør dem i stand til at forstå,
argumentere, perspektivere og kommunikere disse

argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger
hovedtræk af naturvidenskabernes og
geografifagets historie og filosofi, og hvordan
natur- og samfundsvidenskabelig viden diskuteres
og udvikles
stofkredsløb og den enkeltes og samfundets
udledning af stoffer til det omgivende miljø
teknologiens betydning for menneskers sundhed
og levevilkår
demografi og erhverv, opdeling, interaktion og
udvikling på grundlag af naturforhold, samt
historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold

naturgrundlag og levevilkår

geografiske metoder i undervisningen

elevers egne oplevelser og undersøgelser i
undervisningen

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde
kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis drikkevandsforsyning,
naturbevarelse eller udpegning af ghettoområder.
Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale
undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af
elevernes læring og udvikling af elevernes omverdensforståelse. Det kunne eksempelvis være forsknings- eller
udviklingsbaserede artikler om uderums - og ekskursionsdidaktik, artikler om udvikling af elevers
kompetenceforståelse eller artikler om fagets berettigelse i skolen.
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.
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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.
Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet gennemføres på de studerendes praktikskoler.
Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og undervisere.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer
og -portaler.
Ligeledes anvendes forskellige typer af dataloggingudstyr, eksempelvis i forbindelse med indsamling af
vejrdata og der anvendes GPS’er og diverse apps til navigation og logging, nyhedsudsendelser og vejrudsigter
og GIS.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
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
interessekonflikter i samfundet samt formidlingsteknikker for at styrke
de studerendes argumentationsevner.
Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med
studieproduktet, fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og
andet gruppearbejde.
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..
Forberedelse af selvstændige studieaktiviteter og diskussion i
studiegrupper.
Litteratursøgning.
Debatarrangementer.
Egen opsamling på gruppearbejde.
Fælles timer.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Ekskursioner
Ekskursion
Deltagelse i gennemførsel af mindst en ekskursion
Mundtlig fremlæggelse samt handout med dokumentation samt skitse til et
undervisningsforløb hvori der indgår en ekskursion
A. udarbejdes i grupper på 3-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Natur og levevilkår i Danmark – Fagligt fokus på et dansk lokalområde.
Skriftlig analyse og undervisningsforløb
En natur- og kulturgeografisk analyse og undervisningsforløb af en dansk region
hvori kort fra området indgår.
Produktet indeholder, ud over tekst og kort, også modeller og evt.
billeddokumentation. Ligeledes indgår der et forslag til et undervisningsforløb
15-20 normalsider inklusiv bilag
Udarbejdes i grupper på 3-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig feedbackfra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav samt ved
godkendt deltagelse i sikkerheds- og laboratoriekurset, der er fælles for alle naturfagene (se studieordningens
del 3: ’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’). Godkendelse af forudsætningskravene
er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning,
redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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GE2: Geografi – en verden i forandring
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
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 et økologisk, socialt 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 for modulet:
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 indgår, at den studerende kan anvende fagets mange
repræsentationsformer i egen undervisning, med fokus på brug af billeder, statistisk materiale, temakort og
IT.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget geografi.
Sikkerheds- og laboratoriekurset skal være bestået inden opstart på modul 2. Se studieordningens del 3:
’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’. Kurset udbydes uden for modulerne, og det
påhviler den studerende at holde sig orienteret om, hvornår det udbydes.
Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og
modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.
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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
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle geografiundervisning i tværfagligt samspil med
andre fag
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret, differentieret geografiundervisning med
geografifaglige begreber
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle undervisning i geografi, bl.a. på et
naturfagsdidaktisk grundlag
anvende forskellige undervisningsressourcer

begrundet evaluerer geografiundervisning og
elevers læringsudbytte
planlægge og gennemføre geografiundervisning,
der udvikler elevernes evne til at anvende og
vurdere modeller til forståelse af geografiske
fænomener og sammenhænge
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i geografiundervisningen
planlægge, gennemføre geografiundervisning, der
udvikler elevernes handle-kompetence i forhold til
menneskets samspil med natur, kultur og teknologi
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
og samfundsvidenskabelig forskning i
geografiundervisning
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
tværfaglig undervisning med udgangspunkt i
problemstillinger der bl.a. udvikler elevernes
alsidige- og naturfaglige kompetencer

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktikkens betydning for
geografididaktik og dertilhørende forskning
geografifaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it
formativ og summativ evaluering i
geografiundervisning
geografiske modeller, herunder modellers
karakteristika og vurderingskriterier for geografiske
modeller
naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen
handlekompetence og bæredygtighed i forhold til
menneskets samspil med natur, kultur og teknologi
nyere forskning inden for natur- og
samfundsvidenskab
elevers arbejde med tværfaglige problemstillinger
der fremmer deres alsidige- og naturfaglige
kompetencer
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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
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
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
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
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
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.
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

bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt
plan

produktion med bæredygtig udnyttelse af
naturgrundlaget

demografi og erhverv, opdeling, interaktion og
udvikling på grundlag af naturforhold, samt
historiske, sociale, økonomiske og politiske forhold

Jordklodens dynamiske udvikling og dens
indflydelse på menneskers levevilkår globalt,
regionalt og lokalt

Jorden og dens klima i et bæredygtigt perspektiv,
globalt, regional og lokalt

geografiske metoder i undervisningen

globaliseringen og dens indflydelse på kultur,
natur, levevilkår og relationer mellem verdens
stater og folkeslag

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde
kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis klimaforandringer, forskelle
i levevilkår, følger af globaliseringen eller bæredygtighedsproblematikker.
Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale
undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af
elevernes læring og udvikling af elevernes omverdensforståelse.
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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. Ekskursioner til eksterne læringsmiljøer kan
eksempelvis danne afsæt for den ekskursionsrapport, som der er krav om at de studerende i grupper
udarbejder i forbindelse med modulet.
Eksempelvis kan 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. Det kunne fx være dele af den undervisningsplan, som der er krav om at de
studerende i grupper udvikler i forbindelse med modulet.
Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet kan gennemføres på de studerendes
praktikskoler. Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og
undervisere.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer
og -portaler.
Ligeledes anvendes forskellige typer af animationer, simuleringer, modeller og film, eksempelvis i forbindelse
med arbejdet med pladetektonik eller klimaforandringer. Desuden anvendes dokumentarprogrammer,
nyhedsudsendelser, digitale temakort, satellitbilleder og forskellige databaser med statistisk materiale fra
forskellige områder af verden og GIS.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser,
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i
modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede
undervisningsmetoder, paneldebatter, scenariedidaktik og andre
tilgange der kan afdække forskellige positioner i samfundet, samt
formidlingsteknikker der kan styrke de studerendes
argumentationsformer.
Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af
underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde
Projekt og gruppearbejde.
Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen.
Selvstændige studieaktiviteter.
Studiegrupper.
Relevant litteratursøgning og supplerende læsning der gør den
studerende i stand til at holde sig opdateret på såvel den faglige
udvikling af faget som den didaktiske.
Debatarrangementer
Egen opsamling på gruppearbejde.
Fælles timer.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Større skriftligt produkt
En geografifaglig redegørelse, et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og
didaktiske refleksioner, herunder en undervisningsplan
Produktet tager afsæt i ”En verden i forandring” og indeholder en geografifaglig
redegørelse, et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og didaktiske
refleksioner, herunder en undervisningsplan. Produktet tager udgangspunkt i
geografiske forhold på en skala fra det globale til det regionale niveau.
10-15 normalsider. Produktet fremlægges på holdet
Produktet udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes.
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende efter fremlæggelse.
Fremgår af modulplan
Ekskursionsrapport
Rapport om ekskursionsdidaktik i relation til geografifaget.
Ekskursionsrapporten skal indeholde:
1) En geografifaglig beskrivelse af 2-3 lokaliteter
2) Kortlægning
3) Tilknyttede didaktiske refleksioner
4) En undervisningsplan hvori ekskursionslokaliteterne indgår.
10-15 normalsider. Rapporten fremlægges på holdet.
Rapporten udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav samt deltagelse
i to uderumsforløb. Godkendelse af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt
objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende som opfyldt/ikke opfyldt. Såfremt det samlede resultat er ”ikke
opfyldt” henvises til studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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GE3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden
Kompetencemål for undervisningsfaget geografi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, sekundært engelsk.
Kort beskrivelse af modulet
Omverdensforståelse i en globaliseret verden 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 individ i en global
verden (herunder hvordan studerende kan få elever til at forstå sig selv som elever i en globaliseret verden),
aktualitet, autenticitet, kildekritik og forskellige metoder, der anvendes i geografi; eksempelvis statistisk
materiale og kort, herunder GIS.
Fagfagligt fokus for modulet:
Det fagfaglige indhold integrerer de systematiske dele der er arbejdet med i modul 1 og 2, men de
systematiske dele indgår hvor de er relevante afhængig af hvilke cases der arbejdes med i modulet. Centralt
for modulet er at den studerende arbejder med at udvælge relevante, aktuelle og eksemplariske cases og med
at argumentere for disse cases generaliserbarhed.
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 elevdiversitet tilgodeses og hvor hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse udvikles.
Ekskursioner og brugen af andre læringsmiljøer end klasseværelset indgår som en væsentlig del og 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.
Evt. 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.
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Det anbefales at modul 1 læses som det første modul, dvs. før modul 2: Geografi – en verden i forandring og
modul 3: Omverdensforståelse i en globaliseret verden.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget geografi med 10 ECTS.
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
- 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
planlægge, gennemføre og evaluere
fagsprogsudviklende undervisning
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning med historiske og filosofiske
aspekter af naturvidenskaben
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning, hvor naturvidenskab og
teknologi fremstår alment dannende
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
geografiundervisningen
planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning, der udvikler elevernes
handlekompetence i forhold til menneskets
samspil med natur og teknologi
planlægge, gennemføre og evaluere geografiundervisning vedrørende faglige diskussion af
politiske og økonomiske interessekonflikter

Vidensmål: Den studerende har viden om
elever og elevgruppers, herunder tosprogede
elevers, hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i geografifaget
hovedtræk af naturvidenskabernes og
geografifagets historie og filosofi
naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og
forståelse af omverdenen
naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen
handlekompetence og bæredygtighed i forhold til
menneskets samspil med natur og teknologi

argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger
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planlægge, gennemføre og evaluere differentieret
geografiundervisning med inddragelse af
naturfaglige og samfundsfaglige forklaringer og
analyser
inddrage eksempler på nyere tværfaglig forskning i
geografiundervisningen
anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler
til bl.a. stedsbestemmelse og analyse af rumlige
mønstre vha. forskellige korttyper
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
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

geografididaktikkens tværfaglige identitet,
forståelse af levevilkår ud fra naturfaglige og
samfundsfaglige forklaringer
nyere tværfaglig forskning i relation til geografi
geografifaglige metoder og deres udvikling,
korttyper som GIS-kort, satellitbilleder og GPS
verdens befolkning, opdeling, interaktion og
udvikling på grundlag af naturforhold, samt
økonomiske og politiske forhold
globaliseringen og dens indflydelse på kultur,
natur, levevilkår og relationer mellem verdens
stater og folkeslag

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages nyere forskning med henblik på at give de studerende viden og mulighed for at arbejde
kritisk med forskellige perspektiver på geografiske problemstillinger, eksempelvis globalisering, dannelse,
verdensborgerskab og geo literacy.
Der arbejdes ligeledes med nationale evalueringsrapporter, naturfagsstrategier, nationale- og internationale
undersøgelser af geografi -og naturfagsundervisning, som er med til at styrke de studerendes forståelse af
elevernes læring og udvikling af omverdensforståelse og demokratiske dannelse.
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 Læreruddannelsen, eller hvor studerende tager ud på skoler og afprøver
tilrettelagte undervisningsforløb.
Om muligt indgår et praksissamarbejde. Praksissamarbejdet kan gennemføres på de studerendes
praktikskoler. Praksissamarbejdet studenterbåret og faciliteres ikke af samarbejdsmøder mellem lærere og
undervisere.
Desuden indgår der så vidt muligt en studietur der giver inspiration til geografiundervisningen i skolen såvel
fagligt som fagdidaktisk.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages der løbende digitale teknologier. Eksempelvis forskellige typer af undervisningsmaterialer
og -portaler.
Ligeledes anvendes forskellige typer af animationer, simuleringer, modeller og film. Desuden anvendes
dokumentarprogrammer, sociale medier, Blogs, apps, nyhedsudsendelser, digitale temakort, satellitbilleder
og forskellige databaser med statistisk materiale fra forskellige områder af verden og GIS.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser,
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i
modulet med refleksionsværktøjer, fx i form af rollespilsbaserede
undervisningsmetoder, paneldebatter, scenariedidaktik (der bl.a.
kvalificerer den studerendes arbejde med at lære eleverne at formulere
relevante problemstillinger frem mod den fællesfaglige naturfagsprøve)
og andre tilgange der kan afdække forskellige positioner i samfundet,
samt formidlingsteknikker der kan styrke de studerendes
argumentationsformer
Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af
underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde.
Projekt og gruppearbejde.
Egen forberedelse til undervisning, praktik, og eksamen.
Selvstændige studieaktiviteter.
Studiegrupper.
Litteratursøgning.
Debatarrangementer.
Egen opsamling på gruppearbejde.
Fælles timer.
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Samt deltagelse og gennemførelse af nedenstående:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Omverdensforståelse belyst gennem en konkret case
Skriftligt produkt
Produktet indeholder et selvstændigt udarbejdet geografisk produkt og didaktiske
refleksioner med en konkret case som omdrejningspunkt. I tilknytning hertil
udarbejdes et undervisningsforløb hvori casen indgår
10-15 normalsider. Rapporten fremlægges på holdet.
Rapporten gennemskrives og genfremlægges senere på modulet efter respons fra
underviser og holdets deltagere (se nedenfor)
Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Skriftlig respons fra underviser, hvis afleveringsfristen overholdes, og mundtlig
feedback/ feed forward fra holdet
Fremgår af modulplan
En geografifaglig problemstilling belyst gennem en case (viderebehandling)
Mundtlig præsentation. Formen aftales på holdet.
Den gennemarbejdede case med tilhørende problemstillig præsenteres på holdet.
Under præsentationen bliver de didaktiske refleksioner, der knytter sig til den
valgte case, præsenteret og der redegøres for den geografifaglige relevans.
Præsentationen munder ud i et oplæg til diskussion på holdet
15 minutter
Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på op til 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig feedback fra underviser og studerende i forlængelse af præsentationen
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Reparationsopgave for manglende deltagelse i studietur
Program for et lejrskoleophold med geografiundervisning i fokus
Der udarbejdes individuelt et program for et lejerskoleophold af en uges varighed
hvor geografifaget er i fokus.
Programmet skal indeholde:
1) en oversigt over indholdet for de enkelte dage samt beskrivelse af de
lokaliteter klassen skal besøge
2) Kortlægning
3) En faglig gennemgang af de lokaliteter som programmet indeholder
4) Didaktikske refleksioner i relation til de lokaliteter klassen skal besøge
5) Relevante bilag med modeller statistikker etc.
6) Et brev til forældrene der præsenterer dem for lejerskolens program og
det de skal huske
10-15 sider. Produktet fremlægges på holdet
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig feedback fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Geografi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Til delprøve 1 udarbejdes der 5 skriftlige prøveprodukter. De 5 skriftlige prøveprodukter, består af de 4
fagspecifikke temaer inden for Fælles Mål for geografi: demografi og erhverv, jordkloden og dens klima,
globalisering, naturgrundlag og levevilkår; samt et femte med særligt fokus på tværfaglige aspekter.
Hvert af de 5 prøveprodukter skal indeholde følgende sammenhængende elementer:
• en lærerfaglig problemstilling
• et undervisningsforløb til geografiundervisning i grundskolen med tilhørende fagdidaktiske overvejelser
• en eller flere af de naturfaglige delkompetencer relateres til undervisningsforløbet
• en kort redegørelse for geografi-faglige elementer der vil blive uddybet i den mundtlige del
Omfang: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
Et af de fem skriftlige prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den
studerende 1 døgn før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.
Første delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve i grupper på maks. 3 efter den studerendes valg.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Med udgangspunkt i det udtrukne prøveprodukt redegør og reflekterer den studerende over egen
undervisningsfaglighed i forhold til fagdidaktik og skolerelaterede elementer eksemplificeret med praktiske
elevaktiviteter eller konkrete artefakter så som: elevopgaver, udvalgte læremidler, mindre videosekvenser,
fotodokumentation o. lign. I sammenhæng hermed redegør den studerende for sin geografifaglighed på
lærerfagligt niveau.
Det tilstræbes at eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem det undervisningsfaglige og det geografifaglige
indholdsområde.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, der kan lodtrækkes imellem.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 5 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted
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HISTORIE
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Fagbeskrivelse Historie
Historie handler om menneskeliv i tid og rum på et individuelt og på et samfundsmæssigt plan.
Undervisningsfaget historie på læreruddannelsen opbygger en bred og alsidig historiefaglig og
historiedidaktisk viden og etablerer et bredt kendskab til historiefaglige erkendelsesformer, udvikler historiske
kompetencer, historisk- og historiedidaktiske metoder og praksis. Historiefaget sætter den studerende i stand
til at omsætte historiefaglig og historiedidaktisk viden til praksis i grundskolen. Historie bidrager til
demokratisk dannelse med et kritisk-konstruktivt sigte, hvor der både arbejdes med kritisk stillingtagen og
med konstruktion af gyldige fortællinger.
For at udvikle historiefaglige lærerkompetencer, der sætter den studerende i stand til at planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i grundskolefagets kompetenceområder, arbejdes der i
historiefaget med:
• Udvalgte emner og temaer i dansk- og verdens historie
• Historiske emner og temaers betydningsfuldhed og deres relevans i folkeskolen
• Didaktiske metoder med mulighed for afprøvning i og refleksion over praksis
• At identificere og forstå grundlaget for at fastsætte sammenhænge, kontinuitet og brud i historie
• At forstå og forklare kausale og motivmæssige sammenhænge i historie
• At håndtere kilder metodisk med henblik på skabelse af gyldige fortællinger
• At undersøge og reflektere over egen og andres historiebrug
• At fremme historisk empati og erkendelse af forskelle i tid og sted
• At arbejde med strategier og metoder der udvikler elevernes historiske tænkning og historiske
kompetencer
• At identificere og forstå historiebevidsthed som identitetsdannelse og identitetspolitik
• At opbygge et historiefagligt og fagdidaktisk fagsprog.

Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller
andet skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget HISTORIE (HI)
HI1: Historiebrug, historiebevidsthed – og dansk historie
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget historie med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på forskningsbaseret viden om
• Det (de) valgte historiefaglige emne(r)/tema(er).
• Begreber om og eksempler på forskellige historiske formidlingsformer.
Samt på forskningsbaseret teori om
• Empiriske undersøgelser af historiebrug og historiekultur, herunder forskellige perioders historiebrug
og historiekultur.
• Empiriske undersøgelser af udvikling og brug af historiebevidsthed.
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
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•
•

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
begrunde historieundervisning med referencer til
historiedidaktiske og historiefaglige begreber og
positioner
udvikle historieundervisning i samspil med elevernes
historiebevidsthed og historiebrug
inddrage eksempler og perspektiver på
historiekulturer, erindringspolitik og historiebrug fra
fortid og nutid i historieundervisningen
anvende varierede former for historieformidling i
historieundervisningen
planlægge, gennemføre og evaluere
historieundervisning, der inddrager og udvikler elevers
historiebevidsthed
inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige
identitetsbærende erindringsfællesskaber i
historieundervisningen
udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt
indhold fra dansk historie med henblik på
historieundervisning i nationale og lokale
styredokumenter
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb med perspektivskifte i synet på
begivenheder, sammenhænge og udviklingsforløb
inddrage sociale kategoriers betydning i historiske
begivenheder og forløb

Vidensmål: Den studerende har viden om
historiedidaktik og historie som livsverden og
som fag
teorier om og empiriske undersøgelser af elevers
historiebevidsthed og historiebrug
historiekultur og historiebrug i forskellige former
for erindringsfællesskaber
forskellige former for mediering af historie i et
historiebrugsperspektiv
teorier om historiebevidsthed

samspil mellem historie, identitet og kulturer

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder
og emner fra dansk historie med relevans for
historieundervisning i folkeskolen
lokale, nationale, globale sammenhænge og
perspektiver på historie
sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet,
etnicitet og religiøsitet

Forankring i forskning og udvikling
I modulet arbejdes der specifikt med at udvikle den studerendes færdigheder i at foretage empiriske
undersøgelser af skoleelevers historiebevidsthed og at udvikle den studerendes færdigheder i at lave
historiebrugsanalyser, der inddrager forskningsbaseret faghistorisk litteratur. I disse studier vil den
studerende sammen med sin studiegruppe anvende teoretisk litteratur om historiebevidsthed og historiebrug
samt empiriske undersøgelser af elevers historiebevidsthed og historiebrug. Ydermere vil den studerende få
viden om undersøgelsesmetoderne observation og interview, samt færdigheder i at kunne anvende disse
metoder i en empirisk undersøgelse.
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.
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Digitalisering og digital teknologi
Modulet inddrager og analysere forskellige former for mediering af historie i et historiebrugsperspektiv,
heriblandt flere typer af digitale medier. Det kan være private og offentlige hjemmesider, der bruger historie,
online avisartikler, nyhedsmedier og netbaserede film, reklamer og musikvideoer. Sigtet er, at den studerende
får kendskab til flere forskellige digitale kilder til historiebrug og kan forholde sig kritisk til disse.
Arbejdsformer i modulet

Kategori Arbejdstimer – i
alt 275 timer
1
70

2

156

3

44

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder:
• fælles oplæg fra underviser eller studerende plenumdiskussioner
• gruppeøvelser
• fremlæggelser med respons
• vejledning
• evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring
• ekskursioner
Individuelt og studiegruppearbejde, herunder:
• forberedelse og tekstlæsning til undervisning og
studiegruppearbejde
• arbejde med underviserstillede opgaver
• studiegruppearbejde i forhold til modulets spørgsmål
• forberedelse af undervisning af medstuderende
• udarbejdelse af studieprodukter.
• Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med de
obligatoriske studieprodukter
Individuelt arbejde, herunder
• individuel tekstlæsning
• læsning af en samlet Danmarks historie
• selvstændig udforskning af historieformidling og historiebrug,
herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events;
digitale historiske ressourcer.
• samt evaluering af og refleksion over egen læring og deltagelse.
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Studenterinitieret udforskning i fællesskab af historie, fx
• historieundervisning, historieformidling og historiebrug, herunder
historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale
historiske ressourcer.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Studieprodukt 1: Et produkt om historiebrug
Skriftligt produkt og en mundtlig fremlæggelse
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, 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 kompetencemålet historiebrug i Fælles Mål for historie.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet
af den enkelte underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Tidsforbrug i alt: 37,5 timer
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.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen erindividuel.
Skriftlig eller mundtlig på holdet af både medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan
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Titel

Studieprodukt 2: En empirisk undersøgelse af elevers historieforståelse

Type/form

Opgaven består af to dele: Skriftligt undersøgelsesdesign (første del) samt mundtlig
eller skriftlig fremlæggelse (anden del)

Krav til indholdet

Første del: Den studerende udarbejder skriftligt et undersøgelsesdesign, som har til
hensigt at undersøge elevers og evt. en lærers historieforståelse.
Undersøgelsesdesignet bygger på teori og empiri om historieforståelse samt viden om
undersøgelsesmetoder, fx observation eller interview. I undersøgelsesdesignet skal
den studerende desuden opstille tegn på historieforståelse, som kan undersøges
empirisk ved hjælp af den valgte metode. Undersøgelsesdesignet afleveres til
godkendelse inden undersøgelsen gennemføres.
Anden del: Den studerende skal analysere og konkludere på undersøgelsen og give
forslag til, hvordan man i en undervisning kunne arbejde videre med at kvalificere
elevernes historieforståelse. Formidlingen af analyse, diskussion og konklusion er
enten mundtlig eller skriftlig.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet
af den enkelte underviser.
Tidsforbrug i alt: 37,5 timer.

Omfang

Skriftligt undersøgelsesdesign: 3-5 normalsider
Mundtligt fremlæggelse ca. 20 minutter eller skriftlig opgave: 3-5 normalsider

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel.

Respons

Skriftlig eller mundtlig på holdet af både medstuderende og underviser

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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HI2: Historieundervisning, læring – og verdens historie
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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.
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. Dvs. efter Modul 1 i
Historie og før Modul 3 i Historie.
Modulet godkendes til følgende fag
Undervisningsfaget historie med 10 ECTS.
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
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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
begrunde historieundervisning med reference til
historiedidaktiske og historiefaglige begreber og
positioner
planlægge og gennemføre og evaluere
historieundervisning med afsæt i gældende
styredokumenter
planlægge og gennemføre handlingsrettede analyser
og evalueringer af elevers differentierede
læringsforudsætninger og læreprocesser i historie
anvende forskellige former for læremidler i historie
anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et
samspil mellem historiefaglige indholdsområder og
elevers forskellige læringsforudsætninger
understøtte elevers læring og læsning i historie
gennem udformning af differentierede
undervisningsopgaver
udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt
indhold fra europæisk og verdens historie med
henblik på historieundervisning i nationale og lokale
styredokumenter
vurdere årsagsforklaringer ved at anlægge politiske,
økonomiske, sociale, kulturelle og
mentalitetshistoriske perspektiver

Vidensmål: Den studerende har viden om
historiedidaktik og historie som livsverden og som
fag
historiefagets udvikling og aktuelle status i
folkeskolen
teorier om og empiriske undersøgelser af elevers
læring i historie
varierede didaktiserede og ikke didaktiserede
læremidler, herunder billed- og filmanalyse
didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering i
historiefaget
faglig læsning og tosprogede elevers
begrebsudvikling på andetsproget
historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og
emner fra europæisk og verdens historie med
relevans for historieundervisning i folkeskolen
historievidenskabelige perspektiver

Forskning og udvikling
I modulet arbejdes der med forskning i undervisning og i elevers læring i historie. Der arbejdes med et fokus
på historisk tænkning og på hvordan den kan iagttages, styrkes og udvikles hos eleverne. Der inddrages
forskellige forskningsbaserede historiedidaktiske modeller, som den studerende kan bruge i planlægning,
gennemførelse og evaluering af historieundervisning. Den studerende anvender den historiedidaktiske viden
til at udvikle og begrunde et undervisningsforløb for et selvvalgt klassetrin, og i den sammenhæng gøre rede
for, hvordan de vil arbejde med vurderingen af elevernes læringsudbytte.
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.
Digitalisering og digital teknologi
I dette modul arbejdes der kritisk med digitale læremidler med særligt fokus på læringsportaler og læringsspil,
men også med digitale ressourcer mere generelt. Sigtet er, at den studerende udvikler sine kompetencer som
kritisk undersøger af digitale læremidler.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori
1

Kategori
2

Arbejdstimer, i
alt 275 timer
70

156

Kategori
3

44

Kategori
4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder
• fælles oplæg fra underviser eller studerende plenumdiskussioner
• gruppeøvelser
• fremlæggelser med respons
• vejledning
• evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring
• ekskursioner
I dette modul kan der ligge en studierejse.
Individuelt og studiegruppearbejde, herunder
• forberedelse og tekstlæsning til undervisning og
studiegruppearbejde
• arbejde med underviserstillede opgaver
• studiegruppearbejde i forhold til modulets spørgsmål
• forberedelse af undervisning af medstuderende
• udarbejdelse af studieprodukter.
Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med de
obligatoriske studieprodukter.
Individuelt arbejde, herunder
• individuel tekstlæsning
• læsning af en samlet Europa- eller Verdenshistorie
• selvstændig udforskning af historieformidling og historiebrug,
herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events;
digitale historiske ressourcer,
• samt evaluering af og refleksion over egen læring og deltagelse.
Studenterinitieret udforskning i fællesskab af historie, fx
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historieundervisning, historieformidling og historiebrug, herunder
historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale
historiske ressourcer.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Studieprodukt 1: En mundtlig formidling af en årsplan i historie
Mundtlig fremlæggelse og en årsplan i et skema
Selve årsplanen skal leve op til Fælles Mål for det valgte klassetrin, og den skal
begrundes mundtligt ved hjælp af relevant fagdidaktisk empiri og teori.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet
af den enkelte underviser.
Tidsforbrug i alt: 35 timer
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 min.
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtligt respons fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan
Studieprodukt 2: Et undervisningsforløb begrundet i en skriftlig opgave
En skriftlig opgave med en undervisningsplan i et skema vedlagt som bilag
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.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere beskrevet
af den enkelte underviser.
Tidsforbrug i alt: 40 timer
Skriftligt produkt: 1 pers. 6 sider, 2 pers. 8 sider, 3 pers. 10 sider, 4 pers. 12
sider.Selve undervisningsplanen vedlægges som bilag og tæller ikke med i sidetal
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons af underviser, der suppleres med en
vejledende karakter.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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HI3: Fortolkning og formidling i historie
Kompetencemål for undervisningsfaget historie findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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?
Modulet fokuserer på, at den studerende tilegner sig viden om og færdigheder i historieteori og historisk
metode. I forbindelse hermed arbejdes med fremgangsmåder til at finde, analysere og tolke varierede
kildertyper med henblik på at konstruere historiske sammenhænge.
Historiedidaktisk fokuserer modulet på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så eleverne styrker deres
forståelse af historie som fag og fortælling samt udvikler deres kompetencer til at analysere og skabe deres
egne historiske fortolkninger og fortællinger. I modulet arbejdes der endvidere med problemorienteret
undervisning samt brugen af it og digitale medier med henblik på, at de studerende bliver i stand til at udvikle
eget undervisningsmateriale og egne -metoder.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at historiemodul 3 læses som det sidste af de 3 basismoduler i historie. Dvs. efter modul 1 og 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Undervisningsfaget historie med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
• Forskningsbaseret viden om det (de) valgte historiefaglige emne(r) og tema(er)
• Historievidenskabelige metoder og videnskabsteoretiske tilgange til frembringelse af historiefaglig
viden.
• Teorier om narrativitet og fortælling i historiefaget
• Fagdidaktisk og pædagogisk teori om problemorienteret undervisning
• Forskningsbaserede teorier til analyse og vurdering af læremidler i historiefaget
• It-teknisk og -didaktisk viden til konstruktion og formidling i historieundervisning.
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
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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
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget,
der udvikler elevernes handlekompetence til at møde
fremtidige muligheder og udfordringer
vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige
perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen
inddrage historiske eksempler på menneskers kreativitet
i mødet med forskellige former for samfundsudfordringer
med henblik på at udvikle elevernes egen
handlekompetence og historiske fantasi
analysere historiske fremstillinger med henblik på at
udpege forskellige fortolkningsrammer og
forklaringstyper
anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i
historieundervisning
inddrage it og digitale medier i historieundervisning til
styrkelse af historisk erkendelse og formidling
udvikle egne og elevernes forudsætninger for at
analysere historiske scenarier, fortællinger og
fremstillinger i forskellige udtryksformer
udvikle egne og elevernes arbejde med at skabe
historiske fortolkninger og fortællinger
vurderer årsagsforklaringer ved at anlægge politiske,
økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske
perspektiver
anvende forskellige former for læremidler i
historieundervisningen,

Vidensmål: Den studerende har viden om
problemorienteret historieundervisning

historiefaglige begreber om kronologi,
årsager og samspil mellem aktører og
strukturer
innovation i et historisk perspektiv

videnskabsteoretiske tilgange til
frembringelse af historisk viden
historievidenskabelige metoder
it og digitale medier i erkendelse og
formidling
narrativitet i konstruktion og formidling af
historie
forskellige historiske fremstillingsformer
historievidenskabelige perspektiver

varierede didaktiserede og ikkedidaktiserede læremidler

Forankring i forskning og udvikling
I modulet arbejdes der med det teoretiske og metodiske grundlag for faghistorisk forskning, og i forlængelse
deraf skal den studerende selvstændigt gennemføre en faghistorisk undersøgelse, hvor primær forskning eller
forskningsbaseret litteratur inddrages. Der er endvidere fokus på forskningen i, hvordan forskellige former for
narrativitet påvirker erkendelsen og dermed undervisningen i faget. I forhold til konkret undervisning i praksis
inddrages forskning i elevers arbejde med at fortolke og formidle historie, og i forlængelse heraf analyserer
den studerende en didaktisk problemstilling ved hjælp af fagdidaktisk teori.
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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Digitalisering og digital teknologi
I dette modul arbejdes der med analyse af digitale læremidler med henblik anvendelse i praksis. Studerende
skal i modulet være producenter af en faghistorisk tekst og skal i denne proces arbejde kritisk med bl.a.
digitaliserede kildematerialer og digitale arkiver med henblik på skriftlig formidling. Der arbejdes derfor også
med flere typer af kilder, fremstillinger og typer af fortolkninger med henblik på at udvikle studerendes
digitale dannelse i en demokratisk kontekst.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori Arbejdstimer – i
alt 275 timer
1
70

2

156

3

44

4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder:
• fælles oplæg fra underviser eller studerende plenumdiskussioner
• gruppeøvelser
• fremlæggelser med respons
• vejledning
• evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring
• ekskursioner
Individuelt og studiegruppearbejde, herunder:
• forberedelse og tekstlæsning til undervisning og
studiegruppearbejde
• arbejde med underviserstillede opgaver
• studiegruppearbejde i forhold til modulets spørgsmål
• forberedelse af undervisning af medstuderende
• udarbejdelse af studieprodukter.
• Den studerende forventes at bruge i alt 75 timer på arbejdet med
de obligatoriske studieprodukter.
Individuelt arbejde, herunder:
• individuel tekstlæsning
• læsning af en historisk fremstilling, der er relevant for modulets
indholdsmæssige fokus
• selvstændig udforskning af historieformidling og historiebrug,
herunder historiske film og TV; museer, oplevelsescentre og events;
digitale historiske ressourcer.
• samt evaluering af og refleksion over egen læring og deltagelse.
Studenterinitieret udforskning i fællesskab af historie, fx
historieundervisning, historieformidling og historiebrug, herunder historiske
film og TV; museer, oplevelsescentre og events; digitale historiske
ressourcer.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Besvarelse af en historiefaglig problemstilling
Skriftlig besvarelse.
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.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere
beskrevet af den enkelte underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Tidsforbrug: 37,5 timer.
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 individuelt eller i grupper på 2-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt, kvalitativ bedømmelse. Bedømmelsen erindividuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra underviseren.
Fremgår af modulplan.
Mundtlig gruppefremlæggelse af en selvvalgt fagdidaktisk problemstilling med
afsæt i den historiefaglige problemstilling
Mundtlig fremlæggelse med brug af et selvvalgt præsentationsprogram.
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.
Kravene til studieproduktets form, indhold og dokumentation er nærmere
beskrevet af den enkelte underviser.
Tidsforbrug: 37,5 timer.
Mundtlig fremlæggelse på ca. 30 minutter.
Produktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig respons fra medstuderende og underviser.
Fremgår af modulplan.
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Historie
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve - projekt
Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget historie
relevant lærerfaglig problemstilling i tilknytning til tilrettelæggelse af undervisningen i et emne/tema.
Problemstillingen skal være rettet mod flere af fagets kompetencemål samt dokumentere såvel
historiedidaktisk som historiefaglig indsigt.
Problemstillingen skal være godkendt af en underviser.
Problemstillingen analyseres, og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, hvordan
den kan anvendes i undervisningen i historie i folkeskolen.
Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen rumme en kort præsentation af
4 læremidler, som er hensigtsmæssige at anvende i undervisningen i det valgte emne/tema, som projektet
behandler. Der skal vælges forskellige typer af læremidler herunder multimodale.
Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét af den studerendes opgivne læremidler, hvilket afgøres ved
lodtrækning umiddelbart før forberedelsestiden. Den studerende analyserer og vurderer læremidlet
historiefagligt og fagdidaktisk. Heri indgår en drøftelse og vurdering af læremidlets relevans og anvendelsesog evt. redidaktiseringsmuligheder i forhold til undervisning i historie i folkeskolen. Aspekter fra produktet
inddrages i samtalen.
Forberedelsestid: 30 minutter.
Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af et projekt i angivet form og indhold til rette tid og sted
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HÅNDVÆRK &
DESIGN
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Fagbeskrivelse Håndværk og design
Håndværk og designfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens
kompetenceområder: Håndværk og teknologi, Design - proces og produkt, Innovation, entreprenørskab og
materiel kultur og Fagdidaktik.
Grundlaget for undervisning er fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire
kompetenceområder.
For at udvikle de lærerfaglige kompetencer, der sætter de studerende i stand til at planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle undervisning i grundskolefagets kompetenceområder, arbejdes der i håndværk og
designfaget med:
Praktisk, kropslig og sanselig forarbejdning, hvor de studerende ved hjælp af konkrete håndværks- og
designprocesser forarbejder hovedsalig primærmaterialerne tekstil, træ og metal, til produkter med
funktionel og æstetisk værdi.
Forarbejdningen foregår i værksteder, hvor de materialer kan forarbejdes, og hvor de studerende lærer at
anvende forskellige brugbare teknikker og materialer for derigennem at få indsigt i den materielle kultur i
både fortid, nutid, fremtid, lokalt og globalt. De studerende lærer af, om og gennem materialiteter.
Forarbejdningen foregår med håndværktøj såvel som med forskellige maskiner. De studerende lærer i den
forbindelse at anvende værktøjer, redskaber, maskiner og materialer hensigtsmæssigt og forsvarligt og under
hensyn til sikkerhed, ressourcer og bæredygtighed.
De studerende lærer designteori og de arbejder med forløb, hvor alsidige og komplekse designprocesser giver
udfordringer, som resulterer i færdige produkter, hvilket giver didaktisk viden og erfaringer med konkrete
problemløsninger. Gennem designprocesser får de studerende kendskab til innovative og entreprenante
arbejdsmetoder.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget HÅNDVÆRK & DESIGN (HD)
HD1: Håndværk, læring og design
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point.
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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at HD 1: Håndværk, læring og design læses som det første basismodul, dvs. før HD2: Design,
kultur og didaktik og HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til: Undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Bygger på teorier og forskning om:
• 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
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Kompetencemål, som indgår i modulet:
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 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret
undervisning i håndværk og design.
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
anvende håndværksmæssige færdigheder og
erfaringer i mesterlærestøttede processer med
elever
mestre håndværksmæssige teknologier, for at
formidle differentieret i forhold til mål og
elevgruppe
vejlede differentieret i relevante arbejdsgange for
elevers arbejde med formgivning og fremstilling af
håndværksmæssige produkter i værkstedet
vurdere elevers kunnen og interesser som
udgangspunkt for valg af håndværksmæssige
teknologier og indhold
udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i
undervisningen
anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante
elevbetjente maskiner og værktøj
planlægge og gennemføre undervisning, hvor
oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og
kommunikation indgår varieret i undervisningen
planlægge og gennemføre forskellige forer for
idéudvikling som udgangspunkt for elevernes
designprocesser i undervisning
evaluere designprocesser med mål om stigende
progression i undervisning
analysere genstandes kommunikative betydninger
relateret til tid og sted i undervisning

Vidensmål: Den studerende har viden om
tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

mestre håndværksmæssige teknologier

arbejdsgange og differentiering i
håndværksmæssige teknikker og klasseledelse i
værkstedet
elevers formsproglige udvikling

materialers beskaffenhed og
anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil
maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og
sikkerhed i værkstedet
æstetiske læreprocesser

metoder til idéudvikling

Præsentation, dokumentation og evaluering af
designprocesser
Materiel kultur i form af genstandes
kommunikative betydning

Forankring i forskning og udvikling
I modulet indgår forskning om kreativitet, håndværkets betydning, æstetiske læreprocesser, designprocesser
og alsidig læring fx indenfor følgende temaer:
- Forskellige teorier om design, fra teori til praksis.
- Etablering af et fagsprog om designprocesser, kreativitet mv.
- Håndværk og designs samfundsmæssige betydning.
Konkret arbejdes der fx kritisk med nyeste viden inden for fagdidaktik i nordisk forskning med fælles læsning
af udvalgte kapitler fra det peer-reviewede tidsskrift ’Techne’.
Desuden analyse af videnskilder i forbindelse med praktisk og teoretisk arbejde. Fx inddragelse af
litteraturstudier og fænomenologiske undersøgelser i relation til håndværksmæssigt og skabende arbejde.
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Modulets relation til praksis
Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et
undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af
mulighederne: Gæstelærere, skolebesøg, museumsbesøg og gensidig undervisning mellem holdet, evt.
undervisere i grundskolen og læreruddannelsen. Hvis mulighed derfor kan supervision og
undervisningsiagttagelse, analyser af elevprodukter i undervisningen, videooptagelser af undervisning i
skolen, indgå i modulet.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet anvendes, analyseres og udvikles læremidler i form af instruktionsvideoer, og evt. andre læremidler.
I forbindelse med designprojekter inddrages digitale platforme til research, herunder kritisk vurdering af
kilder.
Et af designforløbene inddrager design med kodning af mikrobit og lignende, og der relateres til professionelt
design af fx e-tekstiler.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå
af det enkelte holds lektionsplan.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

98

3

97

4

10

Primære arbejdsformer
Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.
Studerendes gensidige undervisning.
Vejledning, evaluering og respons.
Studiegruppearbejde, med tekster, øvelser og opgaver.
Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i
værkstedet.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og
undervisning.
Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.
Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.
Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og
kulturinstitutioner.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Portfolio
Portfolio (analog og materiel)
Den studerende udarbejder en portfolio som dokumenterer 80 % studieaktivitet.
Portfolioen udarbejdes løbende, fx gennem:
- Dokumentation af modulets studiearbejde. Med studiearbejde menes xxx.
- Visualisering og formidling af processer og produkter fra modulets studiearbejde.
- Refleksion over håndværksmæssig og designbaseret læring
- Didaktiske refleksioner.
Min. 80% af den studerendes arbejde med modulets indhold skal være
dokumenteret.
Individuelt arbejde

Opfyldt/ikke opfyldt
Peer-to-peer feedback på portfolio
Fremgår af modulplan
Udstilling over eget designprojekt
Fysisk udstilling
Visualisering af gennemarbejdet designprojekt.
Foldevægge med 4 fløje
I grupper

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feedback fra underviser
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Teoretisk og didaktisk refleksion over eget designforløb
Gruppearbejde
Kortlægning af modulets designprocesser
Didaktisk analyse der omhandler læringspotentialet i modulets forskellige
designprocesser.
Der anvendes minimum tre forberedelsestimer i studiegrupper, af de studerendes
forberedelsestidundervisningslektioner til kortlægning og analyse af forskellige
designprocesser. Dernæst fremlægger hver gruppe deres kortlægning med
efterfølgende diskussion.
Gruppearbejde

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feedback fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan

Betingelse for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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HD2: Design, kultur og didaktik
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point.
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 metoder, 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 og tidsperioder indgår som inspiration og kontekstualisering af den studerendes egne
designprojekter. I modulet vil der løbende være didaktiske refleksioner hvor centrale bestemmelser om faget i
folkeskolen sættes i forhold til modulets indhold og arbejdsformer.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. efter HD1: Håndværk, læring og design, og før
HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til: Undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Bygger på teorier og forskning 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 særlig 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
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.
Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret
og innovativ undervisning i håndværk og design.
Der er særligt fokus på undervisning, hvor designprocesser udvikles i et kreativt og innovativt miljø gennem
skabende, håndværksmæssigt arbejde og kultur- og genstandsanalyser.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet gennemføre undervisning i håndværk
og design
veksle mellem forskellige lærerroller og
værkstedets særlige pædagogiske muligheder
mestre håndværksmæssige teknologier, for at
formidle differentieret i forhold til mål og
elevgruppe
planlægge og gennemføre undervisning, hvor der
skabes mulighed for at eksperimentere med udtryk
og betydning
rammesætte varierede designprocesser med
relevante materialer og teknologier, individuelt og i
klassens fællesskab
anvende omverdenens praksisnære
problemstillinger som udgangspunkt for
brugerorienteret design i undervisning
anvende digitale læremidler til at understøtte
lære- og designprocesser
anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante
elevbetjente maskiner og værktøj
vejlede elever om ressourceudnyttelse og
bæredygtighed i forskellige processer og materialer
i undervisningen
arbejde undersøgende, problemløsende og
vurderende gennem praktiske håndværks- og
designprocesser med udgangspunkt i materiel
kultur
evaluere designprocesser med mål om stigende
progression i undervisning
deltage i faglige debatter for dermed at kunne
forme faget i fremtiden

Vidensmål: Den studerende har viden om
didaktik og didaktisk forskning inden for håndværk
og design
klasseledelse i værkstedsfag
håndværksmæssige teknologier

formsproglige virkemidler og teorier om form,
farve, funktion og komposition
analytiske, eksperimenterende, problemløsende,
innovative og fabulerende designprocesser
aktuelle praksisnære problemstillinger

digitale læremidler
Maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og
sikkerhed i værkstedet
materialeanvendelse, ressourceudnyttelse, miljø
og sikkerhed i værkstedet
håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige
kulturer og tidsperioder

præsentation, dokumentation og evaluering af
designprocesser
aktuelle fokusområder i national og international
forskning inden for fagområdet

Forankring i forskning og udvikling
I modulet indgår kritisk arbejde med perspektiver på empiriske undersøgelser:
- Anvendelse af antropologiske metoder i forskellige typer af brugerundersøgelser i forbindelse med
designprojekter.
- Arbejde med etnografiske metoder i forbindelse med materielle kulturstudier og genstandsanalyser.
Desuden arbejdes der med udvikling af alsidig og inkluderende undervisning, bl.a. med udgangspunkt i
aktuelle evalueringer og rapporter om elevers læring og trivsel.
Modulets relation til praksis
Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et
undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af
mulighederne: Gæstelærere, skolebesøg, samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner og
gensidig undervisning mellem holdet, evt. undervisere i grundskolen og læreruddannelsen.
Hvis der er mulighed kan supervision og undervisningsiagttagelse, analyser af elevprodukter i undervisningen,
videooptagelser af undervisning i skolen, indgå i modulet.
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Anvende omverdenens praksisnære problemstillinger som udgangspunkt for brugerorienteret design.
Deltage i faglige debatter for dermed at kunne forme faget i fremtiden. Færdigheder i at analysere eksempler
på materiel kultur, som konkrete udtryk for værdier, teknologi, traditioner, æstetik, formsprog, kultur mv.
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende fører digital portefolio over modulets undervisningsforløb, egne læringsrefleksioner og
didaktiske perspektiver.
Et af forløbene kan inddrage design med digitale teknologier, fx mikrobit, laser- eller folieskærer, og der
relateres til professionelt digitalt design.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå
af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

98

3

97

4

10

Primære arbejdsformer
Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.
Studerendes gensidige undervisning.
Vejledning, evaluering og respons.
Studiegruppearbejde med tekster, øvelser og opgaver.
Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i
værkstedet.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og
undervisning.
Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.
Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.
Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og
kulturinstitutioner.
Side 263 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio
Digital portfolio
Dokumentation af modulets studiearbejde. Visualisering og formidling af processer
og produkter fra studiearbejde. Refleksion over håndværksmæssig og
designbaseret læring samt didaktiske refleksioner.
Den studerende udarbejder en portefolio som dokumenterer grundigt arbejde
med min. 80% af modulets indhold. Portefolioen udarbejdes løbende fx gennem:
- Visualisering og formidling af processer og produkter i modulet
- Refleksion over håndværksmæssige processer og designprocesser
- Didaktiske refleksioner
Individuelt arbejde

Opfyldt/ikke opfyldt
Peer-to-peer feedback på portfolio.
Fremgår af modulplan
Materiel kultur
Designprojekt og fremlæggelse
I designprojektet inddrages forskellige undersøgelsesmetoder inden for de
etnografiske, antropologiske, håndværksmæssige og designteoretiske områder. I
forlængelse af designprojektet planlægges et undervisningsforløb.
Designprojektets omfang forventes at svare til minimum 10 normalsider. I alt
forventes det, at den studerende, som et minimum, yder en arbejdsindsats på
hvad der svarer til 37 timer.
Der arbejdes både individuelt og i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feed back fra underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Materiel kultur - Bæredygtighed
Designprojekt og udstilling
I designprojektet arbejdes der i praksis med at inddrage viden og metoder der
understøtter en bæredygtig tilgang til designprocessen.
Den studerende skal aktivt forholde sig til definitioner, viden og metoder der er
knyttet til bæredygtighed- Der arbejdes både med miljø/ressourcemæssige,
psykologiske og kulturelle aspekter om bæredygtighed.

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

I tilknytning til egen designproces udarbejdes et undervisningsforløb og et digitalt
læremiddel.
Designprojektets omfang forventes at svare til minimum 10 normalsider. I alt
forventes det, at den studerende, som et minimum, yder en arbejdsindsats på
hvad der svarer til 37 timer.
Der arbejdes både individuelt og i grupper.

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feed back
Fremgår af modulplan

Betingelse for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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HD3: Innovation, entreprenørskab i håndværk og design
Kompetencemål for undervisningsfaget håndværk og design findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point.
Kort beskrivelse af modulet
I dette modul vil arbejdet med innovation og entreprenørskab tage udgangspunkt i praksisnære
problemstillinger i konkrete kontekster med fokus på den materielle kultur.
Gennem oplæg og rammesatte processer får den studerende viden om innovationsbegrebet og erfaringer
med innovationsmetoder. Den studerende arbejder med at planlægge og udføre undervisning der har til
formål at udvikle kreativitet og innovationskompetence. Gennem praktisk, teoretisk og didaktisk arbejde
undersøger den studerende innovative processer, herunder disses potentiale for varierede læringsformer og
undervisningsdifferentiering.
I relation til materiel kultur og et bredt bæredygtighedsbegreb arbejdes der med undersøgende og
praksisnære problemstillinger i designprocesser. Digitale og håndværksmæssige teknologier anvendes i alle
processer. Den studerende skal afsøge muligheder for samarbejde med eksterne samarbejdspartnere i
relation til (den) åben skole.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul HD3: Innovation og entreprenørskab i håndværk og design læses som det sidste
basismodul, dvs. efter modul HD1: Håndværk, læring og design og HD2: Design, kultur og didaktik.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget håndværk og design med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Bygger på teori indenfor forskning omkring
• Æstetiske læreprocesser, kreativitet og innovation
• 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 kompetenceområderne 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
Kompetencemål 3: 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.
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Kompetencemål 4: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret
og innovativ undervisning i håndværk og design.
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
Analysere design og funktion som udtryk for smag,
behov og tidsånd med eleverne
Arbejde undersøgende, problemløsende og
vurderende gennem praktiske håndværks- og
designprocesser med udgangspunkt i materiel
kultur
praktisk og teoretisk formidle undervisning i
bæredygtigt design
udvikle undervisning, der giver en innovativ og
entreprenant tilgang til problemløsning
tilrettelægge og facilitere meningsfulde metoder til
idéafprøvning og konceptudvikling
samarbejde med værksteder, museer,
virksomheder og institutioner i forhold til udvikling
af materiel kultur
gennemføre differentieret og inkluderende
undervisning med valg af varierede materialer,
teknikker og processer
anvende relevante metoder til evaluering af
elevens læring, processer og produkter

Vidensmål: Den studerende har viden om
Design i et æstetisk, funktionelt og kommunikativt
perspektiv
håndværk og design i hverdagslivet, i forskellige
kulturer og tidsperioder

bæredygtigt design i henseende til miljø, klima,
økonomi og etik
innovation og entreprenørskab
metoder til ideafprøvning og konceptudvikling
fagets muligheder i relation til den åbne skole

inklusion og undervisningsdifferentiering i
værkstedsfag
varierede evalueringsmetoder

Forankring i forskning og udvikling
Modulet er forankret i forskning om didaktisk design, digitale læreprocesser og innovation.
I undervisningen indgår:
- Analyse af forsknings- og evalueringsrapporter med fokus på innovation og innovationsdidaktisk med
henblik på udvikling af innovativ undervisning.
- Aktivt kritisk arbejde med forskningsbaserede perspektiver på bæredygtighedsbegrebet, herunder
kildekritik og fokus på kompleksitet i vidensindsamling om fx forbrug, ressourcer og etiske
perspektiver.
Modulets relation til praksis
Undervisningspraksis inddrages i form af egen eller andres praktikreference, fx en case eller beskrivelse af et
undervisningsforløb. Der knyttes an til praksisfeltet om muligt gennem følgende aktiviteter, afhængig af
mulighederne: Museumsbesøg, tilrettelægge og gennemføre workshops for elever i grundskolen eller
studerende mv.
Der udvikles, rammesættes innovative designprocesser, i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere,
disse kan fx stille en opgave, anvendes til brugerundersøgelse eller feed back.
Der kan indgå samarbejde med skoletjenester på museer og kulturinstitutioner mv.
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Der inddrages øvelser i at analysere eksempler på materiel kultur, fra hverdagskulturen, andre geografiske,
historiske kulturer mv., eller fx museumsgenstande. De genstande der analyseres er eksempler på konkrete
udtryk for værdier, teknologi, traditioner, æstetik, formsprog, kultur mv.
Digitalisering og digital teknologi
Undervisning med uddannelsesteknologi: digitale medier, digitale undervisningsmaterialer og diverse
programmer indgår i produktion og mundtlig præsentation af et eller flere studieprodukter.
I modulet anvendes digitale producerende teknologier, som laserskærer, folie-skærer og 3-d-printere.
Teknologierne sammenlignes med håndværksmæssige teknologier i designprocesser og vurderes i forhold til
læring og produktion.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå
af det enkelte holds lektionsplan.

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

98

3

97

Primære arbejdsformer
Undervisnings- og studiegruppeoplæg, samtale og værkstedsarbejde.
Studerendes gensidige undervisning.
Vejledning, evaluering og respons.
Studiegruppearbejde, med tekster, øvelser og opgaver.
Studiegruppearbejde med øvelser, eksperimenter og opgaver i
værkstedet.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Studerendes gensidige respons på (design)processer og produkter.
Individuel forberedelse til undervisning, studiegruppearbejde og
undervisning.
Selvstændig individuelt arbejde med studieprodukter.
Fordybelse i selvvalgte håndværksmæssige områder.
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4

10

Foredrag, kurser og workshops på andre uddannelses- og
kulturinstitutioner.
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Desuden gennemførelse og præsentation af følgende studieprodukter:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Eksperimenterende og problemorienteret designprojekt
En innovativ designproces, hvor det forventes at de studerende selv definerer
rammesætningen af proces og produkt, fx til en ekstern bruger.
Den studerende skal demonstrere sikkerhed at arbejde med selvvalgt designforløb,
der grundlæggende demonstrerer anvendelse af designproces som metode. Valg
af specifikke designparametre og designgreb skal vise sikkerhed i de enkelte dele
og tiltag i processen.
Der skal foreligge en undersøgelsesfase hvor et problem er identificeret.
Der skal arbejdes eksperimenterende med formsprog, teknikker og materialer.

Omfang

Der udarbejdes et eksemplarisk undervisningsforløb med afsæt egen proces/tema.
Den studerende fremlægger sit forløb over for de øvrige studerende, som giver
respons.
Proces visualiseres og skal dokumenteres.
Desuden udarbejdes der et eksemplarisk undervisningsforløb ud fra valgt tema.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel
Type/form

Krav til indholdet

I undervisningsforløbet indgår særlige overvejelser om evalueringsformer og
differentiering i faget.
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig
Fremgår af modulplan

Teoretisk undersøgelse
Undersøgelse og oplæg for holdet, samt skr. oplæg med overblik over teoretiske
pointer, supplerende litteratur mv. Teoriområderne kan tage afsæt i de
studerendes praktiske undersøgelser i forbindelse med studieproduktet
Eksperimenterende og problemorienteret designprojekt.
Fremlæggelse forventes at indeholde følgende punkter:
- Introduktion til området, herunder anvendt teori, væsentlige definitioner
og begrebers udvikling mv.
- Grundig gennemgang af relevant teori, skabe et overblik,
præsentere relevante modeller mv.
- Relation til praksis i faget, herunder fx
begrebet/områdets placering/betydning i fagets mål og egne erfaringer
med og refleksioner over området.
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-

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Eksempler på hvordan begrebet/området anvendes/kan gives betydning i
en undervisningspraksis.
Egne overvejelser om området.

Emne og litteratur aftales med underviser.
Oplæg på max 60 minutter, dertil 2-4 siders tekst eller 12 slides
Gruppe

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig respons i forlængelse af oplæg
Fremgår af modulplan
Didaktisk logbog
Analog eller digital, efter den studerende valg
Med udgangspunkt i modulets studiearbejde udarbejdes en logbog med didaktiske
refleksioner, suppleret med idéer til hvordan erfaringer kan didaktiseres i forløb,
opgaver, læremidler mv. Visualisering og formidling af idéer til undervisning.
Den studerende udarbejder en portefolio som dokumenterer grundigt arbejde
med min. 80% af modulets indhold. Portefolioen udarbejdes løbende fx gennem:
- Visualisering og formidling af processer og produkter i modulet
- Refleksion over håndværksmæssige processer og designprocesser
- Didaktiske refleksioner
Individuelt arbejde

Opfyldt/ikke opfyldt
Feedback fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design
Prøven består af 4 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 4 delprøver.
Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 3. og 4. delprøve.
1. delprøve: En skriftlig didaktisk opgave
Opgaven har udgangspunkt i en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder med
empirisk og teoretisk analyse. Ud fra den valgte problemstilling designes et undervisningsforløb med
undervisningsmateriale. Den empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i
undervisningen og indsamlet data skal reflekteres i forhold til didaktisk teori og formål for undervisningen.
Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Prøve i praksisfaglighed
En praktisk individuel prøve med en lærerstillet opgave, hvor den studerende viser sine brede
håndværksfærdigheder, sin færden i værkstedet og sin evne til at planlægge og udføre en opgave inden for en
given tidsramme.
3. delprøve: Et selvstændigt designprojekt
En udstilling, der skal dokumentere et selvstændigt udarbejdet designprojekt, baseret på
håndværksfærdigheder i de bløde og hårde materialer, som relaterer sig professionsrettet til
kompetenceområderne og indeholder research, idégenerering, eksperimenter og produktfremstilling.
Udstillingen danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold til den valgte problemstilling, undervisning
og læring.
4. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling, designprojektet og den viste praksis.
Delprøve 1, 3 og 4 kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Samlet eksaminationstid: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af skriftlig didaktisk opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted
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IDRÆT
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Fagbeskrivelse Idræt 1.-6. klassetrin
Formålet er at tilegne sig viden og færdigheder, der er en forudsætning for at kunne virke som faglig,
pædagogisk og didaktisk kompetent idrætslærer i den danske folkeskole.
Idrætsfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder: 1)
alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer, 2) tværvidenskabelige tilgange til krop, træning og trivsel, 3)
idrætsundervisning på 1.-6. klassetrin / 4.-10. klassetrin og 4) idrættens kulturelle mangfoldighed og udvikling
samt fagets sammenhæng med elevens sociale og personlige udvikling. Grundlaget for undervisningen er
fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire kompetenceområder.
Der arbejdes i idrætsfaget med:
• Den studerendes egne alsidige kropslige, idrætslige og formidlingsmæssige kompetencer
• Planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af differentieret idrætsundervisning
• Idrættens kulturer, historie, værdier og mangfoldighed
• Humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning
• Udvikling af fagsprog inden for idrætsfaglig og fagdidaktisk teori, forskning og idrætsundervisning i praksis
• Sikkerhed og skærpet tilsynspligt i idrætsundervisningen
Undervisningen i idræt på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
i stand til fortsat at tilegne sig viden og udvikle idrætsundervisning i fremtidige studie- og
arbejdssammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.

Fagbeskrivelse Idræt 4.-10. klassetrin
Formålet er at tilegne sig viden og færdigheder, der er en forudsætning for at kunne virke som faglig,
pædagogisk og didaktisk kompetent idrætslærer i den danske folkeskole.
Idrætsfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder: 1)
alsidige bevægelsesfærdigheder og kompetencer, 2) tværvidenskabelige tilgange til krop, træning og trivsel, 3)
idrætsundervisning på 1.-6. klassetrin / 4.-10. klassetrin og 4) idrættens kulturelle mangfoldighed og udvikling
samt fagets sammenhæng med elevens sociale og personlige udvikling. Grundlaget for undervisningen er
fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire kompetenceområder.
Der arbejdes i idrætsfaget med:
• Den studerendes egne alsidige kropslige, idrætslige og formidlingsmæssige kompetencer
• Planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af differentieret idrætsundervisning
• Idrættens kulturer, historie, værdier og mangfoldighed
• Humanistisk, samfundsvidenskabelig og naturvidenskabelig teori og forskning
• Udvikling af fagsprog inden for idrætsfaglig og fagdidaktisk teori, forskning og idrætsundervisning i praksis
• Sikkerhed og skærpet tilsynspligt i idrætsundervisningen
Undervisningen i idræt på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
i stand til fortsat at tilegne sig viden og udvikle idrætsundervisning i fremtidige studie- og
arbejdssammenhænge.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget IDRÆT (ID)
ID1: Idrætsfagets basis, kultur og værdier
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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 inden for 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget idræt 1.-6.klasse samt idræt 4.-10.klasse med 10 ECTS.
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
beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk
analysere og vurdere bevægelsesfærdigheder og
udtryk
etablere og lede processer inden for motorisk
læring - herunder med anvendelse af it

Vidensmål: Den studerende har viden om
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk
anatomi, biomekanik og indholdsspecifikke
begreber og analyseredskaber
motorisk læring, læringsstrategier og relevante itværktøjer
Side 275 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

anvende relevante fagord og fagdidaktiske
begreber og modeller i planlægning,
gennemførelse og evaluering af
idrætsundervisning
analysere og formidle forskelligartede
idrætskulturer
analysere udviklingen af idrætsfaget i dansk
idrætskultur
udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og
entreprenant på tværs af genrer, discipliner og
alsidige idrætslige rum
udvikle læringsfællesskaber, der understøtter
elevers personlige og sociale udvikling
udvikle og gennemføre idrætsundervisning og
humanistiske og samfundsvidenskabelige projekter
på grundlag af nationalt og internationalt
forsknings- og udviklingsarbejde

fagterminologi og fagdidaktiske begreber og
modeller af relevans for undervisning i idræt i
skolen
idrætskulturers struktur, normer og værdier
skolefagets begrundelse, form og indhold i et
historisk, kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv
idræt som kulturskabende faktor, herunder
idrættens kulturer og subkulturer, organiseret og
selvorganiseret idræt og idrættens alsidige rum
inklusion, ansvar og sociale relationer i
idrætsfællesskaber
idrætsteorier, undersøgelsesmetoder og resultater
af relevant national og international forskning

Forankring i forskning og udvikling
I forbindelse med det ene studieprodukt gennemfører de studerende et kvalitativt individuelt interview eller
fokusgruppeinterview med elever og/eller idrætslærere i grundskolen. Fra interviewene trækkes centrale
tematikker ud og disse sammenholdes med forskningsresultater fra aktuelle og relevante undersøgelser af
idrætsfaget i skolen, herunder EVA- og SPIF-rapporter.
I modulet anvendes forskningsbaseret litteratur om modulets centrale teoretiske emner, herunder
idrætskultur, anatomi og motorisk læring.
Modulets relation til praksis
Den studerende skal i modulet planlægge, gennemføre og evaluere et undervisningsforløb med elever fra
grundskolen. Dette planlægges i samarbejde med holdets underviser og kan enten foregå som undervisning
ude på en skole eller som undervisning af en klasse, der er inviteret ind på Læreruddannelsen.
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes med almene og idrætsfaglige digitale redskaber i undervisningen og som en del af modulet skal
de studerende udarbejde et multimodalt produkt som et af forudsætningskravene.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer,
i alt 275 timer
70

Kategori 2

147

Kategori 3

52

Kategori 4

6

Primære arbejdsformer
Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis.
De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling
og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter
både individuelt og i studiegrupper. Herunder udarbejdelse af
studieprodukter, læsning af tekster samt træne og øve idrætslige
færdigheder.
Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af modulets
kompetencemål i relation til forudgående individuelle forudsætninger.
Herunder faglig læsning, skrivning, træning og øvelse individuelt og i
studiegrupper.
Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles
idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Derudover beslutter holdets
underviser hvilke 2 eller 3 af nedenstående opgaver, der løses.
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Teoriprøve
Skriftlig prøve uden hjælpemidler
Den skriftlige prøve omhandler modulets idrætsfaglige indhold
90 minutter
Den skriftlige prøve er individuel

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons af holdets underviser
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Praktisk-didaktisk opgave
Multimodal opgave med både tekst og video
Lodtrækning mellem indholdsområderne kropsbasis og boldbasis
Kropslige og idrætslige egenfærdigheder samt didaktiske refleksioner i relation til
praksisområderne
Den digitale videopræsentation har et omfang på 10-15 minutter
Produktet i grupper på 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra holdets underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Skoleopgave
Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning af skoleelever i
kropsbasis eller boldbasis.
Interview med udvalgte elever.
I grupper på 4 studerende planlægges et undervisningsforløb til skoleelever i
kropsbasis eller boldbasis.
Gennemførelsen af forløbet skal vare minimum 45 minutter og foregå på enten en
skole eller på Københavns Professionshøjskole.
I forbindelse med undervisningsforløbet gennemfører de studerende et interview
med elever og/eller idrætslærere i grundskolen. Fra interviewene trækkes centrale
tematikker ud og disse sammenholdes med forskningsresultater fra aktuelle og
relevante undersøgelser af idrætsfaget i skolen.
Rammer og form aftales med holdets underviser.
Grupper på 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons af opponentgruppe og underviser.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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ID2: Alsidig idrætspraksis – læring, udvikling og fysisk træning
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, der kan forekomme enkelte
tekster på engelsk/nordiske sprog.
Kort beskrivelse af modulet
Et modul, hvor den studerende arbejder med udvikling af alsidige kropslige og idrætslige kompetencer inden
for 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 Alsidig idrætspraksis.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til:
Idræt 1.-6. klassetrin, 10 ECTS.
Idræt 4.-10. klassetrin, 10 ECTS.
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: Elevers kropslige muligheder og alsidighed
Kompetenceområde 2: Elevers udvikling og læring i, om og gennem idræt
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
beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk
analysere og vurdere aspekter, som har betydning for
gennemførelsen af en sikkerhedsmæssig forsvarlig
idrætsundervisning
varetage undervisning i teori og praksis om
opvarmning, grundtræning og træningsplanlægning
udvælge, gennemføre og redegøre for relevante
fysiske målinger og tests

Vidensmål: Den studerende har viden om
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk
sikkerhed i idrætsundervisningen

træningsfysiologi, træningslære og principper for
opvarmning
fysiske tests og måling af motoriske færdigheder,
styrke, kondition, hurtighed og bevægelighed herunder med anvendelse af it
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forebygge og håndtere akutte idrætsskader samt
varetage undervisning i teori og praksis om
forebyggelse og håndtering af idrætsskader
varetage undervisning i forskellige tilgange og
handlemuligheder, der fremmer sundhed og trivsel
varetage undervisning, som skaber refleksion og
forståelse for sammenhænge mellem krop, træning
og trivsel
analysere og formidle undervisning, der udvikler
elevernes kropslighed og forståelse for
sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed

forebyggelse og håndtering af idrætsskader

samspil mellem levevilkår, idrætsvaner og
sundhed
sammenhænge mellem krop, træning og trivsel

sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed

Forankring i forskning og udvikling
De studerende møder forskningsbaseret litteratur inden for fysiologi og træningslære. I modulet diskuteres
kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og de studerende afprøver så vidt mulig indirekte og evt. direkte
fysiologiske tests.
Udvalgte fysiologiske datasæt (ex. Skoleundersøgelsen HBSC) bruges som afsæt for analyse og diskussion af
didaktiske, etiske og praktiske perspektiver og sammenholdes så vidt mulig med forskning fra eksempelvis
Center for Holdspil eller Idrættens Analyseinstitut.
Modulets relation til praksis
I arbejdet med at styrke koblingen mellem undervisning og profession kan der på modulet indgå:
• observation (skoleidræt og/eller idrætskulturer).
• besøg af skoleklasser med formidling af idrætsaktiviteter eller afvikling af idrætsaktiviteter på en
samarbejdsskole.
• analyser af dokumentation fra folkeskolens idrætsundervisning (eksempelvis års- og lektionsplaner,
videooptagelser fra idrætsundervisning o.lign.).
Digitalisering og digital teknologi
De studerende undervises med og om teknologier gennem afprøvning af eksempler på digitale redskaber i
idrætsundervisningen, hvor det vurderes relevant i forhold til idrætsfaglig formidling og idrætsdidaktiske
perspektiver. Det kan eksempelvis være redskaber til video feedback (ex. Hudl Technique eller Coach’s Eye),
måling af puls, kollaborative værktøjer (ex. Google G-suite for education, Skoletube).
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer – i alt
275 timer
70

Kategori 2

147

Kategori 3

52

Kategori 4

6

Primære arbejdsformer
Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og
praksis. De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles
videndeling og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk
karakter både individuelt og i studiegrupper. Herunder
udarbejdelse af studieprodukter, læsning af tekster samt træne og
øve idrætslige færdigheder.
Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af
modulets kompetencemål i relation til forudgående individuelle
forudsætninger. Herunder faglig læsning, skrivning, træning og
øvelse individuelt og i studiegrupper.
Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles
idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Forudsætningskrav
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
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Respons
Afleveringsfrist

Idrætsprøve
Modulprøve bestående af:
A. Individuel skriftlig teoriprøve uden hjælpemidler
B. Gruppevis skriftlig opgave samt udvikling af undervisningsforløb i enten
atletik eller boldspil som gennemføres med holdet. Der trækkes lod
mellem de to områder.
A. I den individuelle prøve indgår modulets idrætsfaglige indhold, særligt
emnerne fysiologi og træningslære, sundhed og fagdidaktik i relation til
atletik og boldspil
B. I gruppeopgaven indgår faglige og didaktiske overvejelser, der knytter sig
til indholdsområderne atletik og boldspil.
A. skriftlig prøve 90 minutter
B. Skriftlig opgave max 5 sider samt praktisk undervisning i 45 minutter
Den skriftlige prøve er individuel
Undervisningsopgaven laves i grupper på 3-4 studerende.
A. Teoriprøven bedømmes med bestået/ikke bestået og en procentvis
angivelse af den studerendes score. Den studerende skal score 60 % af de
mulige point i prøven for at bestå.
B. Undervisningsopgaven bedømmes samlet (opgave, feedback og
undervisning) med bestået/ikke bestået
Modulet bedømmes samlet bestået/ikke bestået på baggrund af en
helhedsvurdering af del A og B. Bedømmelsen er individuel.
Der gives mundtlig eller skriftlig respons fra underviser ved bedømmelse af det
samlede modul.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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ID3i: Idrætsfaget i indskolingen og på mellemtrinnet
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk, der kan forekomme enkelte
tekster på engelsk/nordiske sprog.
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 og tests, leg og læring, dans og udtryk samt redskabsaktiviteter. Endvidere indgår lærings- og
klasseledelse i idrætsundervisningen.
Evt. 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 er bestået.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget idræt 1.-6.klasse med 10 ECTS.
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
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
- 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, inkluderende 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 motorisk udvikling og læring

Begrundet udvikle legeaktiviteter i forskelligartede
læringsrum

Leg som mål og pædagogisk middel i
undervisningen
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Begrundet gennemføre tematiske og tværfaglige
undervisningsforløb om krop, træning og idræt

Idrætsfagets muligheder i tematiske og
tværfaglige undervisningsforløb i indskolingen og
på mellemtrinnet

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

Forankring i forskning og udvikling
De studerende møder forsknings- og udviklingsarbejder omhandlende inklusion og deltagelsesmuligheder og
bruger det som afsæt for idrætsdidaktiske refleksioner og diskussioner om læringsmiljø i idrætsfaget.
I arbejdet med fagkurset skal de studerende lave en litteratursøgning og afdække, hvilke former for forskning,
der er publiceret i deres eller beslægtede emner.
I modulet anvendes forskningsbaseret litteratur om modulets centrale emner, herunder motorik og leg.
Modulets relation til praksis
Der arbejdes med afprøvning og diskussion af vurderingskriterier ift. at vurdere og kvalificere arbejdet med
motorisk udvikling. I arbejdet anvendes enten observationer eller videooptagelser af elever i skolen.
Afprøvningerne sammenholdes med aktuelle evalueringer og undersøgelser af børns motorik og helbred.
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes i modulet med betydningen af digitale teknologier for faget idræt, herunder afprøvning og
refleksion over digitale redskaber, platforme, læremidler og evalueringsformer, det kan fx være puls- og
aktivitetsmålere og andre wearables, samt videoanalyse, instruktion og produktion.
Arbejdsformer i modulet

Side 285 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

Kategori 2

147

Kategori 3

52

Kategori 4

6

Primære arbejdsformer
Holdundervisning: undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis.
De studerende skal stå for dele af undervisningen. Fælles videndeling
og refleksion; fremlæggelse af studieprodukter.
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter
både individuelt og i studiegrupper. Herunder udarbejdelse af
studieprodukter, læsning af tekster samt træne og øve idrætslige
færdigheder.
Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af modulets
kompetencemål i relation til forudgående individuelle forudsætninger.
Herunder faglig læsning, skrivning, træning og øvelse individuelt og i
studiegrupper.
Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og fælles
idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Undervisningskompetence
Gennemførelse af en undervisningspraksis med holdet i hhv. redskabsaktiviteter
og dans og udtryk samt skriftlig opgave.
Et begrundet undervisningsforløb med faglige og idrætsdidaktiske refleksioner i
hhv. dans og udtryk og redskabsaktiviteter
Der afleveres en begrundet undervisningsplan på 3-5 normalsider for hvert af de to
indholdsområder. Forud for gennemførelse af undervisningspraksis med holdet
trækkes der lod imellem de to indholdsområder. Der undervises 30-45 minutter.
Grupper på 3-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig respons af medstuderende (opponentgruppe) og underviser på
undervisningssekvensen i praksis.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Fagkursus
Forberedelse, gennemførelse og evaluering af fagkursus for medstuderende og
evt. andre relevante deltagere.
Fagkurset omhandler et praktisk og/eller teoretisk indhold i idrætsfaget (aftales
nærmere med holdets underviser).
Der laves et kursusopslag på 1 normalside og afleveres en beskrivelse af kursets
mål, indhold og evalueringsform samt litteratursøgning på 3-5 sider. Derudover
afholdes et kursus for mindst 10 deltagere. Kurset skal have en varighed på 30-45
minutter.
Udover at afholde et kursus skal alle studerende deltage på minimum 3 andre
fagkurser samt give skriftlig feedback på disse. Kurset dokumenteres med et
sammendrag på video på 5 minutter, som afleveres til holdets underviser sammen
med en opsummering af deltagernes feedback og egen evaluering på max 1 side.
Fagkurset udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Fagkurset bedømmes i sin helhed med opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er
individuel.
Grupperne får skriftlig feedback af deres medstuderende.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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ID3u: Idrætsfaget på mellemtrinnet og i udskolingen
Kompetencemål for undervisningsfaget idræt findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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 på mellemtrinnet og i udskolingen. Der vil være fokus på udvikling af den
studerendes undervisningskompetence. Indholdet vil bl.a. være alsidig idrætsundervisning, herunder dans og
udtryk, redskabsaktiviteter samt tematisk undervisning frem mod folkeskolens afgangsprøve i idræt. Endelig
indgår forståelse for sammenhæng mellem krop, identitet og samfund.
Evt. 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 er gennemført.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget idræt 4.-10.klasse med 10 ECTS.
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
- planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle en alsidig idrætsundervisning, der særligt er målrettet
elever på mellemtrinnet og i udskolingen
Færdighedsmål: Den studerende kan
Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk
Begrundet gennemføre en alsidig og differentieret
undervisning i idræt med vægt på inklusion og
medbestemmelse,
Begrundet anvende forskellige digitale teknologier
og evalueringsformer, herunder tilrettelægge og
afvikle folkeskolens afgangsprøve i idræt
Begrundet udvikle idrætsundervisning med fokus på
inklusion, motivation og undervisning af tosprogede
elever.

Vidensmål: Den studerende har viden om
Bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk
Elevernes læring og læringsforudsætninger på
mellemtrinnet og i udskolingen
Evalueringsmetoder, relevante digitale teknologier
og formelle krav til folkeskolens afgangsprøve i
idræt
De særlige udfordringer og betingelser, som
arbejdet med idræt, motion og bevægelse rummer
på mellemtrinnet og i udskolingen
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Begrundet gennemføre tematiske og tværfaglige
undervisningsforløb i skolen om krop, træning og
idræt
Formidle viden, som gør eleverne i stand til at
analysere og udarbejde opvarmnings- og
træningsprogrammer
Varetage undervisning, som skaber refleksion og
forståelse af fysiske og psykiske forandringer og
samspillet mellem krop, identitet og samfund
Udvikle og formidle idrætslige bevægelser, øvelser
og tværfaglige temaer ud fra forskellige
perspektiver, didaktiske metoder, modeller og teori

Idrætsfagets muligheder i tematiske og tværfaglige
undervisningsforløb på mellemtrinnet og i
udskolingen
Opvarmnings- og træningsprogrammers formål,
struktur og variationsmuligheder
Sammenhænge mellem krop, identitet og samfund

Didaktiske metoder, perspektiver, modeller og teori
inden for bevægelse, øvelser og tværfaglige temaer
i idræt

Forankring i forskning og udvikling
De studerende møder forsknings- og udviklingsarbejder omhandlende inklusion og deltagelsesmuligheder og
bruger det som afsæt for idrætsdidaktiske refleksioner og diskussioner om læringsmiljø i idrætsfaget.
I arbejdet med fagkurset skal de studerende afdække hvilke former for forskning, der er publiceret i deres
eller beslægtede emner.
Modulets relation til praksis
Der arbejdes med afprøvning og diskussion af vurderingskriterier ift. at vurdere og kvalificere arbejdet med
prøven i 9. klasse. I arbejdet anvendes enten observationer eller videooptagelser af elever i skolen.
Afprøvningerne sammenholdes med aktuelle evalueringer og censorrapporter fra 9.-klassesprøven i idræt.
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes i modulet med og om betydningen af digitale teknologier for faget idræt, herunder afprøvning og
refleksion over digitale redskaber, platforme, læremidler og evalueringsformer, det kan fx være puls- og
aktivitetsmålere og andre wearables, samt videoanalyse, instruktion og produktion.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer,
i alt 275 timer
70

Kategori 2

147

Kategori 3

52

Kategori 4

6

Primære arbejdsformer
Holdundervisning; undervisningsoplæg og refleksion i teori og
praksis. De studerende skal stå for dele af undervisningen.
Fælles videndeling og refleksion; fremlæggelse af
studieprodukter.
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk
karakter både individuelt og i studiegrupper. Herunder
udarbejdelse af studieprodukter, læsning af tekster samt træne
og øve idrætslige færdigheder.
Studieaktiviteter, som støtter den studerendes opfyldelse af
modulets kompetencemål i relation til forudgående
individuelle forudsætninger. Herunder faglig læsning, skrivning,
træning og øvelse individuelt og i studiegrupper.
Studenterinitieret vejlednings- eller feedback aktiviteter og
fælles idrætsfaglige oplæg, debatter og lignende.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Undervisningskompetence
Gennemførelse af en undervisningspraksis med holdet i hhv. redskabsaktiviteter
og dans og udtryk samt skriftlig opgave.
Et begrundet undervisningsforløb med faglige og idrætsdidaktiske refleksioner i
hhv. dans og udtryk og redskabsaktiviteter
Der afleveres en begrundet undervisningsplan på 3-5 normalsider for hvert af de to
indholdsområder. Forud for gennemførelse af undervisningspraksis med holdet
trækkes der lod imellem de to indholdsområder. Der undervises 30-45 minutter.
Grupper på 3-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig respons af medstuderende (opponentgruppe) og underviser på
undervisningssekvensen i praksis.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Fagkursus
Forberedelse, gennemførelse og evaluering af fagkursus for medstuderende og
evt. andre relevante deltagere.
Fagkurset omhandler et praktisk og/eller teoretisk indhold i idrætsfaget (aftales
nærmere med holdets underviser) .
Der laves et kursusopslag på 1 normalside og afleveres en beskrivelse af kursets
mål, indhold og evalueringsform samt litteratursøgning på 3-5 sider. Derudover
afholdes et kursus for mindst 10 deltagere. Kurset skal have en varighed på 30-45
minutter.
Udover at afholde et kursus skal alle studerende deltage på minimum 3 andre
fagkurser samt give skriftlig feedback på disse. Kurset dokumenteres med et
sammendrag på video på 5 minutter, som afleveres til holdets underviser sammen
med en opsummering af deltagernes feedback og egen evaluering på max 1 side.
Fagkurset udarbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Fagkurset bedømmes i sin helhed med opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er
individuel.
Grupperne får skriftlig feedback af deres medstuderende.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Idræt 1.-6. klassetrin
Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 3 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig opgave
Den studerende udarbejder en skriftlig opgave, som rummer en professionsrettet idrætsfaglig og -didaktisk
problemstilling. Problemstillingen skal være aktuel og relevant for idrætsfaget i folkeskolen og for den valgte
aldersspecialisering. I den skriftlige opgave skal den studerende demonstrere idrætsdidaktisk kompetence
gennem analyser, begrundede valg og diskussion.
Omfanget af den skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Praktisk prøve
Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en begrundet idrætspraksis, hvor den studerende
demonstrerer:
• idrætsdidaktiske kompetencer og
• egne alsidige idrætslige færdigheder
med henblik på at kunne undervise i faget idræt.
3. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling og aldersspecialisering og udfolder sig
som en samtale, hvor den studerende uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra den
skriftlige opgave og den viste praksis.
Gennem de tre delprøver skal den studerende demonstrere opfyldelse af alle fagets kompetencemål.
Samlet eksaminationstid for den praktiske og den mundtlige prøve: 60 minutter for en individuel prøve. Se
tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
De 3 prøver kan afvikles individuelt eller i grupper á maksimalt 4 personer efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af idrætsdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
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Prøven i undervisningsfaget Idræt 4.-10. klassetrin
Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 3 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig opgave
Den studerende udarbejder en skriftlig opgave, som rummer en professionsrettet idrætsfaglig og -didaktisk
problemstilling. Problemstillingen skal være aktuel og relevant for idrætsfaget i folkeskolen og for den valgte
aldersspecialisering. I den skriftlige opgave skal den studerende demonstrere idrætsdidaktisk kompetence
gennem analyser, begrundede valg og diskussion.
Omfanget af den skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Praktisk prøve
Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en begrundet idrætspraksis, hvor den studerende
demonstrerer:
• idrætsdidaktiske kompetencer og
• egne alsidige idrætslige færdigheder
med henblik på at kunne undervise i faget idræt.
3. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling og aldersspecialisering og udfolder sig
som en samtale, hvor den studerende uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra den
skriftlige opgave og den viste praksis.
Gennem de tre delprøver skal den studerende demonstrere opfyldelse af alle fagets kompetencemål.
Samlet eksaminationstid for den praktiske og den mundtlige prøve: 60 minutter for en individuel prøve. Se
tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
De 3 prøver kan afvikles individuelt eller i grupper á maksimalt 4 personer efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af idrætsdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
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KRISTENDOMSKUNDSKAB /
RELIGION
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Fagbeskrivelse kristendomskundskab/religion
Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion skal kvalificere de studerende til at varetage undervisning i
skolefaget kristendomskundskab ud fra viden om folkeskolens og skolefagets formål og øvrige
bestemmelsesgrundlag.
Undervisningsfaget kristendomskundskab/religion på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra
bekendtgørelsens kompetenceområder:
• Religionsdidaktik
• Undervisning i emnet kristendom
• Undervisning i emnet islam og andre religioner
• Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
Undervisningen skal udvikle den studerendes evne til begrundet at kunne planlægge, gennemføre, evaluere
og udvikle religionsundervisning inden for de tre undervisningsemner.
Grundlaget for dette er faglig viden om kristendom, islam og andre religioner, filosofi og etik, herunder
forskellige fortolkninger og betydning for mennesker og samfund. De faglige undervisningsemner behandles
historisk og aktuelt og anskues i dansk, europæisk og globalt perspektiv.
Der er fokus på menneskers kollektive og individuelle verdens-, menneske- og samfundsopfattelser i både
religiøse og ikke-religiøse sammenhænge og de handlinger, der er forbundet hermed. Dette indebærer bl.a.,
at der skelnes mellem udefra- og indefra-perspektiver på religioner og ikke-religiøse livsanskuelser.
Der lægges vægt på en pluralistisk indføring i fagdidaktiske tilgange f.eks. den historisk-kritiske, komparative,
narrative og livsfilosofiske tilgang samt et kritisk blik på tilgangenes muligheder og begrænsninger i
sammenhæng med fagets indhold. Gennem undervisningen kombineres de faglige indholdsområder med
fagdidaktiske overvejelser og dilemmaer, og der indgår overvejelser over, hvad elevers forskellige
forudsætninger for at arbejde med religioner og livsanskuelser, kan betyde for undervisningen.
I faget indgår drøftelser af skolefaget kristendomskundskabs bestemmelsesgrundlag, herunder dets ikkekonfessionelle karakter, kulturhistoriske og eksistentielle aspekter, samt bidrag til skolens formål. Arbejdet
med skolefagets bestemmelser sker med henblik på at kvalificere den studerendes reflekterede varetagelse
og fortsatte udvikling af egen undervisningspraksis.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget KRISTENDOMSKUNDSKAB/RELIGION
(KR/RE)
KR/RE1: Undervisningsemnet islam og andre religioner samt religiøs innovation
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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 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.
Som forudsætning for arbejdet med islam og øvrige udvalgte religioner (fx jødedom, hinduisme, buddhisme
og nye religioner) vil der blive fokuseret på religionsfaglige kategorier og begreber, herunder
religionsbegrebet. Det indebærer, at de valgte religioner belyses som dynamiske størrelser både i et globalt og
lokalt samt historisk og aktuelt perspektiv. Den studerende vil derfor møde varierende religionsfaglige
metoder samt forskellige religiøse udtryksformer (tekster, rituel praksis, ikonografi).
Den studerende kan forvente selv at skulle tilegne sig overordnet baggrundsviden om de enkelte religioner og
fordybe sig dels ved forberedelse og dels ved opfyldelse af modulets forudsætningskrav. Der lægges derfor
afgørende vægt på den studerendes egen tilrettelæggelse og initiativ i arbejdet med modulets indhold.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2: Kristendomskundskab/religion
med fokus på undervisningsemnet kristendom og modul 3: Kristendomskundskab/religion med fokus på
undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget kristendomskundskab/religion med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på:
- Aktuel religionsfaglig forskning
- Udvalgte primærkilder i form af tekster, rituel praksis og ikonografi
- Religionsfaglige metoder og teorier
- Udvalgte religionsdidaktiske tilgange
- Skolefaget kristendomskundskabs bestemmelser
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik
Kompetenceområde 3: Undervisning i emnet islam og andre religioner
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.
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-

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i emnet islam og andre
religioner samt religiøs innovation.

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

Analysere brug og betydning af myter, forestillinger, Andre religioner, herunder religioner i Danmark
ritualer, tekster og visuel kultur, herunder billeder,
påklædning, arkitektur og musik, fra andre
religioner samt deres placering og betydning i
verden i dag
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 Fælles mål, religionsdidaktik, religionsdidaktisk
i faget og i tværfaglige forløb
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,
Undervisningsmetoder, læremidler, praktisklæremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og musiske erkendemåder og digitale medier
it
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
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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

Udviklingstendenser i faget såvel fagligt som
pædagogisk

Forankring i forskning og udvikling
Undervisningen er tilrettelagt, så de studerende møder relevant religionsvidenskabelig og religionsdidaktisk
forskning og udviklingsprojekter.
De studerende anvender selv i udarbejdelse af studieprodukt med komparativ analyse relevant
religionsvidenskabelig litteratur, herunder teoretiske og metodiske tekster. I udarbejdelsen af det begrundede
undervisningsforløb inddrages relevant religionsfaglig og religionsdidaktisk teori og forskning. Hvor der ikke er
dansk materiale til rådighed, kan der suppleres artikler fra britiske, norske eller svenske tidsskrifter
vedrørende religionsdidaktik.
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 og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige område.
- Observation af religionsundervisning i folkeskolen med fokus på valg af indhold, faglig tilgang og
sammenhæng med blandt andet læringsmål.
- Undervisning af medstuderende inden for modulets faglige område.
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende kan arbejde med fire roller i f.t. digitalisering:
1. Studerende som kritisk undersøger
2. Studerende som analyserende modtager
3. Studerende som målrettet og kreativ producent
4. Studerende som ansvarlig deltager
Der kan arbejdes med
- programmer i bl.a. Skoletube og Små Produktioner (målrettet og kreativ producent samt ansvarlig
deltager)
- analyse af didaktiske læremidler, fx Clioonline, Gyldendal og Alinea (kritisk undersøger)
- analyse af semantiske læremidler (kritisk undersøger samt analyserende modtager)
- kollaborative teknikker, fx google-dokument, onedrive-dokument, wiki-sider (ansvarlig deltager)
Fokus på produktion af medier i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsforløb.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer – i
alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

70

Undervisning og vejledning

2

128

Forberedelse til undervisning og vejledning
Efterbehandling af undervisning og vejledning
Arbejde i studiegrupper
Peerfeedback

3

67

Selvstudium af enhver slags
Faglig ajourføring
Data- og empiriindsamling
Vejledning studerende til studerende
Forberedelse til kompetencemålsprøve

4

10

Ekskursioner, foredrag, museumsbesøg, biografbesøg, kirke- og
moskebesøg - og andre arrangementer
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Komparativ analyse
Skriftlig opgave
Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af en komparativ analyse af en/et udvalgt
religionsfaglig/t fænomen/kategori/begreb. Produktet skal indeholde redegørelse
for, analyse og fortolkning af den/det valgte fænomen/kategori/begreb i relation til
minimum to ikke-kristne religiøse traditioner. Der stilles krav om inddragelse af
relevant faglitteratur i analysen. Fokus for produktet besluttes i samarbejde med
underviseren.
8-10 sider
Udarbejdes i grupper

Godkendt/ikke godkendt
Der gives feedback ud fra på forhånd definerede kriterier.
Fremgår af modulplan
Undervisningsforløb
Skriftligt undervisningsforløb samt et-to digitale medier
Der udarbejdes et skriftligt produkt i form af et undervisningsforløb på fire-seks
lektioner inden for kompetenceområdet ikke-kristne religioner. Forløbet suppleres
med religionsfaglige og fagdidaktiske begrundelser for valg af indhold, tilgang og
aktiviteter. Derudover produceres et digitalt medie, der kan fungere som indhold i
forløbet. Der kan fx arbejdes med medier i SkoleTube. Temaet for undervisningsforløbet besluttes i samarbejde med underviseren.
De religionsfaglige og fagdidaktiske begrundelser har et omfang af 2-3 normalsider.
Der produceres et digitalt medie pr. gruppemedlem.
Udarbejdes i grupper.

Godkendt/ikke godkendt
Der gives feedback ud fra på forhånd definerede kriterier.
Fremgår af modulplan
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Særligt for netlæreruddannelse
Dette forudsætningskrav ligger ud over de to andre, der er nævnt ovenfor.
Titel

En religionsfaglig portefølje

Type/form

Overvejende skriftlig, men kan kombineres med andre og flere modaliteter, hvori
der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

Underviseren fastlægger, evt. i samråd med de studerende, opgaver fra fire
fagområder, som samles i en portefølje, hvor de studerende løbende gemmer og
reflekterer over deres projekter.
Det kan ske i fx Wix eller Google Blogger; det aftales med de studerende.

Omfang

Det samlede arbejde med produkter i porteføljen vurderes til ca. 45 timer.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Udarbejdes i studieteam

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig og/eller skriftlig feedback fra underviser og medstuderende ud fra på
forhånd definerede kriterier.

Afleveringsfrist

Løbende hen over semestret

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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KR/RE2: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet kristendom
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
I 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. før modul 3: Kristendomskundskab/religion
med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til Kristendomskundskab/religion med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på:
- Aktuel religionsfaglig og teologisk forskning med fokus på modulets temaer
- Udvalgte primærkilder i form af tekster, rituel praksis og ikonografi
- Religionsfaglige metoder og teorier
- Udvalgte religionsdidaktiske tilgange
- Skolefaget kristendomskundskabs bestemmelser.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik
Kompetenceområde 2: Undervisning i emnet kristendom
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i emnet kristendom.
Side 302 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

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

analysere forståelser af kristne grundbegreber samt brug kristne myter, forestillinger, ritualer, tekster og
og betydning af myter, forestillinger, ritualer, tekster og visuel kultur
visuel kultur, herunder billeder, påklædning, arkitektur,
salmer og musik
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, praktiskmusiske erkendemåder og digitale medier

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
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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

udviklingstendenser i faget såvel fagligt som
pædagogisk

Forankring i forskning og udvikling
Undervisningen er tilrettelagt, så de studerende møder relevant forskningsbaseret viden fra
religionsvidenskab og teologi om de faglige emner modulet indeholder. De studerende anvender selv i
udarbejdelse af studieprodukt vedrørende bibelske fortællinger relevant religionsfaglig viden, teorier og
metoder i analysen af den bibelske tekster, og det forventes, at de studerende viser indsigt i og anvender
faglig-pædagogiske teorier om faget kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets
bidrag til skolens samlede opgave. Hvor der ikke er dansk materiale til rådighed, kan der suppleres artikler fra
britiske, norske eller svenske tidsskrifter vedrørende religionsdidaktik.
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.
Modulets relation til praksis
Modulets indhold har to praksis-tilknytningspunkter: Et i skolen og et i samfundet.
I f.t. samfundet: I arbejdet med modulet inddrages relevante og aktuelle eksempler på kristendommens
synlighed og betydning i såvel Danmark som globalt. Der inddrages eksempler på kristendommens synlighed
og betydning i forhold til etiske, politiske, miljømæssige og eksistentielle spørgsmål. I arbejdet med modulets
indhold kan også indgå besøg og samtaler med repræsentanter fra kristendommen og kristent prægede
religiøse strømninger.
I f.t. skolen: Der vil løbende i modulet blive arbejdet i dybden med religionsdidaktiske spørgsmål, som
relaterer sig til det aktuelle emne.
Desuden kan følgende elementer indgå:
- Fortælling for elever.
- 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.
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende kan arbejde med fire roller i f.t. digitalisering:
1. Studerende som kritisk undersøger
2. Studerende som analyserende modtager
3. Studerende som målrettet og kreativ producent
4. Studerende som ansvarlig deltager
Der kan arbejdes med
- programmer i bl.a. Skoletube og Små Produktioner (målrettet og kreativ producent samt ansvarlig
deltager)
- analyse af didaktiske læremidler, fx Clioonline, Gyldendal og Alinea (kritisk undersøger)
- analyse af semantiske læremidler (kritisk undersøger samt analyserende modtager)
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kollaborative teknikker, fx google-dokument, onedrive-dokument, wiki-sider (ansvarlig deltager)

-

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer – i
alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

70

Undervisning og vejledning

2

128

Forberedelse til undervisning og vejledning
Efterbehandling af undervisning og vejledning
Arbejde i studiegrupper
Peerfeedback

3

67

Selvstudium af enhver slags
Faglig ajourføring
Data- og empiriindsamling
Vejledning studerende til studerende
Forberedelse til kompetencemålsprøve

4

10

Ekskursioner, foredrag, museumsbesøg, biografbesøg, kirke- og
moskebesøg - og andre arrangementer

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Bibelske fortællinger
Mundtlig fortælling, digital remediering og skriftlig opgave
Alle studiegrupper vælger to fortællinger: en fra Det Gamle Testamente og en fra
Det Nye Testamente. De samme fortællinger må helst ikke forekomme to gange på
samme hold.
Der arbejdes med de samme to bibelske fortællinger i tre former
a) Mundtlig fortælling
b) Skriftlig opgave
Ad a) Mundtlig fortælling (individuelt)
Den mundtlige fortælling skal forberedes, så den studerende kan fortællingen uden
manuskript. Der fortælles for børn, hele holdet eller for en gruppe.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Ad b) Skriftlig opgave (gruppe)
Der udarbejdes en skriftlig opgave med en religionsfaglig analyse af en til to bibelske
fortællinger samt relevante didaktiske overvejelser i forbindelse med brug af tekst og
fortælling i faget kristendomskundskab i folkeskolen. Både den religionsfaglige
analyse og de didaktiske overvejelser skal inddrage relevant faglitteratur. Opgaven
skal have et omfang på 5-7 normalsider.
Den skriftlige opgave har et omfang af 5-7 sider.
Mundtlig fortælling er individuel.
Skriftlig opgave udarbejdes i grupper.
Godkendt/ikke godkendt
Der gives feedback fra på forhånd definerede kriterier.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Kristendomsformer i nutiden
Feltarbejde i religionen kristendom
Skriftligt oplæg forud for feltarbejdet udarbejdes på 1-2 sider og godkendes af
underviseren inden feltarbejdet påbegyndes.
Gennemførelse af feltarbejdet
Fremlæggelsen skal indeholde:
• præsentation, analyse og fortolkning af de indsamlede data, med inddragelse af
relevant litteratur fra modulet og evt. fra eksterne kilder
• refleksioner over feltarbejdets planlægning og gennemførelse
• formidling af teori, herunder fagligt sprog/fagbegreber
• begrundelse for og evaluering af metodevalg til udvælgelse af informanter, til
selve indsamlingsforløbet, samt til efterfølgende analyse og fortolkning af de
indsamlede data
• refleksion over feltarbejdets muligheder i forhold til religionsundervisningen i
folkeskolen.
Skriftligt oplæg: 1-2 sider
Fremlæggelse af feltarbejdet. Form og omfang aftales på holdet.
Udarbejdes i grupper

Godkendt/ikke godkendt
Der gives feedback ud fra på forhånd definerede kriterier.
Fremgår af modulplan

Særligt for netlæreruddannelse
Dette forudsætningskrav ligger ud over de to andre, der er nævnt ovenfor.
Titel

En religionsfaglig portefølje

Type/form

Overvejende skriftlig, men kan kombineres med andre og flere modaliteter, hvori
der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

Underviseren fastlægger, evt. i samråd med de studerende, opgaver fra fire
fagområder, som samles i en portefølje, hvor de studerende løbende gemmer og
reflekterer over deres projekter.
Det kan ske i fx Wix eller Google Blogger; det aftales med de studerende.

Omfang

Det samlede arbejde med produkter i porteføljen vurderes til ca. 45 timer.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Udarbejdes i studieteam

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig og/eller skriftlig feedback fra underviser og medstuderende ud fra på
forhånd definerede kriterier.

Afleveringsfrist

Løbende hen over semestret
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Side 308 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

KR/RE3: Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikkereligiøse livsanskuelser
Kompetencemål for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.
I modulet kan indgå en studietur, som relaterer sig til hele fagets kompetencemål.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 3 KR3:
Kristendomskundskab/religion med fokus på undervisningsemnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse
livsanskuelser.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til kristendomskundskab/religion med 10 ECTS.
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.
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Religionsdidaktik
Kompetenceområde 4: Undervisning i emnet filosofi, herunder etik og ikke-religiøse livsanskuelser
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle religionsundervisning.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i filosofi, etik og ikke-religiøse
livsanskuelser.
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

begrundet 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

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, praktiskmusiske er-kendemåder og digitale medier

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
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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

udvikle faget i konkrete handlingsforslag

udviklingstendenser i faget såvel fagligt som
pædagogisk

Forankring i forskning og udvikling
Fagets forankring i forskning og udvikling udgøres af relevant forskningsbaseret viden fra videnskabsfagene
filosofi, religionsvidenskab, teologi og religionsdidaktik om de faglige emner, som modulet indeholder.
Fagets forankring i forskning og udvikling udgøres også af viden og faglig-pædagogiske teorier om faget
kristendomskundskab i folkeskolen, dets historie, mål, indhold og dets bidrag til skolens samlede opgave.
Desuden indgår der i modulet teorier og viden om børn og unges læringsforudsætninger samt i viden og
teorier om undervisningsformer, evalueringsformer og aktuelle undervisningsmaterialer til skolebrug.
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 praksiselementer indgå:
- Analyse af religionsfaglige undervisningsmaterialer til folkeskolen.
- Observation af religionsundervisning i folkeskolen med fokus på forskellige dialogformer i
undervisningen.
- Undervisning i et afgrænset forløb.
- Udarbejdelse, begrundelse og drøftelse af undervisningsforløb inden for modulets faglige emne.
Digitalisering og digital teknologi
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende kan arbejde med fire roller i f.t. digitalisering:
1. Studerende som kritisk undersøger
2. Studerende som analyserende modtager
3. Studerende som målrettet og kreativ producent
4. Studerende som ansvarlig deltager.
Der kan arbejdes med
• programmer i bl.a. Skoletube og Små Produktioner (målrettet og kreativ producent samt ansvarlig
deltager)
• analyse af didaktiske læremidler, fx Clioonline, Gyldendal og Alinea (kritisk undersøger)
• analyse af semantiske læremidler (kritisk undersøger samt analyserende modtager)
• kollaborative teknikker, fx google-dokument, onedrive-dokument, wiki-sider (ansvarlig deltager)
I modulet er der fokus på analyse af digitale læremidler samt de typer af digitale produkter, som elever kan
inddrage til folkeskolens afgangsprøve.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori

Arbejdstimer – i
alt 275 timer

Primære arbejdsformer

1

70

Undervisning og vejledning

2

128

Forberedelse til undervisning og vejledning
Efterbehandling af undervisning og vejledning
Arbejde i studiegrupper
Peerfeedback

3

67

Selvstudium af enhver slags
Faglig ajourføring
Data- og empiriindsamling
Vejledning studerende til studerende
Forberedelse til kompetencemålsprøve

4

10

Ekskursioner, foredrag, museumsbesøg, biografbesøg, kirkeog moskebesøg - og andre arrangementer

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Undervisningsplan i emnet filosofi med børn
Skriftlig opgave
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
Den skriftlige opgave er 5-7 normalsider.
Udarbejdelse individuelt Grupper maks. 4 deltagere.
eller i gruppe
Bedømmelse
Godkendt/ikke godkendt
Respons
Der gives feedback ud fra på forhånd definerede kriterier.
Afleveringsfrist
Fremgår af modulplan
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Udarbejdelse af årsplan
Skriftlig
De studerende udarbejder en årsplan for et selvvalgt klassetrin bestående af 4-6
emner/temaer med tilhørende problemstillinger (2-3 stk.) og kilder (3-5 kilder
med forskellige modaliteter pr tema).

Vælger de studerende at udforme årsplanen til udskolingen, kan den ses i
sammenhæng med afgangsprøve for kristendomskundskab i 9. klasse i
folkeskolen, da årsplanenerne for 7./8. og 9. klassetrin typisk vil danne baggrund
for afgangsprøven, som det fremgår af prøvevejledningen for faget.
Omfang
5 normalsider
Udarbejdelse individuelt Grupper maks. 4 deltagere
eller i gruppe
Bedømmelse
Godkendt/ikke godkendt
Respons
Der gives feedback ud fra på forhånd definerede kriterier.
Afleveringsfrist
Fremgår af modulplan
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Særligt for netlæreruddannelse
Dette forudsætningskrav ligger ud over de to andre, der er nævnt ovenfor.
Titel

En religionsfaglig portefølje

Type/form

Overvejende skriftlig, men kan kombineres med andre og flere modaliteter, hvori
der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

Underviseren fastlægger, evt. i samråd med de studerende, opgaver fra fire
fagområder, som samles i en portefølje, hvor de studerende løbende gemmer og
reflekterer over deres projekter.
Det kan ske i fx Wix eller Google Blogger; det aftales med de studerende.

Omfang

Det samlede arbejde med produkter i porteføljen vurderes til ca. 45 timer.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Udarbejdes i studieteam

Bedømmelse

Godkendt/ikke godkendt

Respons

Mundtlig og/eller skriftlig feedback fra underviser og medstuderende ud fra på
forhånd definerede kriterier.

Afleveringsfrist

Løbende hen over semestret

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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ÅU: Komprimeret fagmodul 1. Kristendomskundskab/religion
Indhold
Modulet komprimerer indhold og kompetencemål fra de tre basismoduler i undervisningsfaget
kristendomskundskab/religion, sådan som disse moduler er beskrevet i nærværende studieordning.
Modulet henvender sig særligt til uddannede lærere, som underviser i kristendomskundskab/religion i skolen.
Kriterier for godkendelse af modulet
Den studerende tilrettelægger, gennemfører og evaluerer 3 undervisningsforløb i
kristendomskundskab/religion. Forløbsbeskrivelserne skal deles med medstuderende på holdet og godkendes
af underviseren.
Godkendelse af modulet giver sammen med godkendelse af komprimeret fagmodul 2 i
kristendomskundskab/religion adgang til kompetencemålsprøven i faget.

ÅU: Komprimeret fagmodul 2. Kristendomskundskab/religion
Indhold
Modulet komprimerer indhold og kompetencemål fra de tre basismoduler i undervisningsfaget
kristendomskundskab/religion, sådan som disse moduler er beskrevet i nærværende studieordning.
Modulet henvender sig særligt til uddannede lærere, som underviser i kristendomskundskab/religion i skolen.
Forudsætning for læsning af modulet er, at den studerende har fået godkendt komprimeret fagmodul 1 i
kristendomskundskab/religion.
Kriterier for godkendelse af modulet
Den studerende tilrettelægger, gennemfører og evaluerer 2 undervisningsforløb i
kristendomskundskab/religion. Forløbsbeskrivelserne skal deles med medstuderende på holdet og godkendes
af underviseren.
Godkendelse af modulet giver sammen med godkendelse af komprimeret fagmodul 1 i
kristendomskundskab/religion adgang til kompetencemålsprøven i faget.
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Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion
Prøven består af 3 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 3 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig opgave
Den studerende udarbejder og afleverer en skriftlig opgave med en for faget central fagfaglig og fagdidaktisk
problemstilling, samt en selvfremstillet undervisningsplan, der tager afsæt i den skriftlige opgave.
Undervisningsplanen vedlægges som bilag sammen med relevant materiale (f.eks. tekster, filmklip,
læreroplæg og elevopgaver med videre).
Omfang af skriftlig opgave: maks. 5 normalsider. Sidetal for den skriftlige opgave følger gruppestørrelse.
Omfang af undervisningsplan: maks. 4 normalsider.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den studerende præsenterer den afleverede undervisningsplan. Sammen med den skriftlige opgave danner
den udarbejdede undervisningsplan afsæt for en fagfaglig og fagdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle
områder af faget. Den studerende skal kunne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder
som undervisningsplanens mål, det faglige indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde.
Delprøve 1 og 2 kan afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
3. delprøve: Mundtlige prøve – Individuel besvarelse af prøvespørgsmål
I 3. delprøve skal den studerende efter lodtrækning besvare et bredt formuleret fagfagligt spørgsmål. Den
studerende trækker og besvarer spørgsmålet uden forberedelse. Der trækkes lod imellem 15 kendte
fagfaglige spørgsmål, der kan være udarbejdet i samarbejde med de studerende. Spørgsmålene skal ligeligt
dække fagets tre undervisningsemner jf. kompetenceområde 2-4. Til den fagfaglige gennemgang kan knyttes
fagdidaktiske overvejelser. I tilfælde af tydeligt emnemæssigt sammenfald mellem den studerendes skriftlige
opgave (delprøve 1) og enkelte lodtrukne spørgsmål trækkes et nyt spørgsmål.
De 15 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester hvor prøven afvikles.
Delprøve 3 afvikles individuelt
Eksaminationstid:
1 person: 2. delprøve: 30 min. + 3. delprøve: 15 min.
2 personer: 2. delprøve: 45 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.
3 personer: 2. delprøve: 50 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.
4 personer: 2.delprøve: 55 min. + 3. delprøve: 15 min. pr. person.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af undervisningsplan og opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted.

Side 316 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

MADKUNDSKAB
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Fagbeskrivelse Madkundskab
Madkundskab er både et praktisk og teoretisk fag, der kombinerer faglig og videnskabelig fordybelse med
kreativt og innovativt arbejde, håndværksmæssigt arbejde, æstetiske læreprocesser, personlig stillingtagen og
etiske holdninger.
Fagets teori og metode er knyttet til den lærerfaglige praksis. Som grundlag herfor arbejdes med færdigheder
og viden inden for fagets indholdsområder for at kvalificere refleksioner og valg i en forpligtende praksis.
Områderne kobles til tids- og samfundsrelevante forhold og problemstillinger.
Med udgangspunkt i kompetencemålene arbejdes der med problemstillinger, der omhandler færdigheder og
viden inden for følgende indholdsområder:
• Sundhed, livskvalitet, trivsel, ernæring, hygiejne, sammensætning af måltider, sundhedsbevidsthed samt
didaktiske overvejelser i relation dertil.
• Fødevarebevidsthed, forbrug, fødevarer, madvalg og bæredygtighed i relation til madlavning og æstetisk
kommunikation samt didaktiske overvejelser i relation dertil.
• Madlavning, praktisk tilrettelæggelse, grundmetoder og madteknikker, håndværk, madlavningens fysiskkemiske egenskaber, smag, sensorik og tilsmagning, formgivning og æstetisk kommunikation samt
didaktiske overvejelser i relation dertil.
• Måltider og madkultur omhandlende madvaner i et socialt, kulturelt og historisk perspektiv både nationalt
og internationalt samt didaktiske overvejelser i relation dertil.
• Madkundskabsdidaktik og -metodik der omhandler dannelsessyn, læringssyn, fagsyn, fagets
virksomhedsformer og læremidler, og som bidrager til at forbinde viden med lyst til at handle professionelt
og ansvarligt i både egen praksis og i tværfaglige samarbejder.
Undervisning i madkundskab på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra et princip om progression samt som
faglige læreprocesser, der sigter mod at skabe sammenhængsforståelse inden for fagets indholdsområder.
Anvendelse af fagsprog er gennemgående i forbindelse med tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og
udvikling af madkundskabsundervisning. Undervisningen er professionsrettet, så den studerende kan udvikle
sig fra hverdags- til madkundskabsfaglig praktiker med henblik på elevernes dannelse til kritiske og ansvarlige
verdensborgere.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MADKUNDSKAB (MK)
MK1: Sundhed, ernæring, måltider og madkundskabsdidaktik
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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, levevilkår 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, måltider, smag 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 primært 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget madkundskab
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til faget madkundskab med 10 ECTS.
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

Side 319 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kompetenceområde 4: Madkundskabsdidaktik.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
- begrundet 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 tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der kan fremme selvværd,
fantasi, madlavningsglæde, smag og erkendelse, med mål om at kunne forbinde viden med lyst og
handling i en madvælgende praksis.
Færdighedsmål: Den studerende kan differentieret
anvende det alsidige brede og positive
sundhedsbegreb
begrundet beherske sundhedsundervisning, der
motiverer eleverne til med lyst at søge viden om
ernæringsfaglige begreber og sammenhænge
mestre en begrundet sammensætning og
vurdering af måltider ud fra forskellige
kostanbefalinger og digitale kostberegninger
begrundet gennemføre differentieret undervisning
med kritisk inddragelse af nationale
kostanbefalinger, it-beregninger og diverse
uofficielle anbefalinger med mål om sundhed,
trivsel og livskvalitet
begrundet planlægge en undervisning i
sammensætning og tilberedning af retter og
måltider, der er kendetegnende for forskellige
situationer, historiske perioder og kulturer primært
i Danmark
begrundet inddrage den fælles
håndværksudøvelse, måltidslære og
måltidsrumsledelse som del af en inkluderende
undervisningspraksis
vurdere mad, madlavningsmetoder,
smagspræferencer og måltider i et socialt, kulturelt
og historisk perspektiv
begrundet anvende almene hygiejneprincipper,
herunder personlig hygiejne, ved tilberedning,
opbevaring og konservering af fødevarer
begrundet gennemføre undervisning i praktisk
madfremstilling, der tager hensyn til og tydeliggør
mikroorganismers betydning i forhold til gunstige
og skadelige virkninger

Vidensmål: Den studerende har viden om
sundhedsbegreber og teorier om sundhed og kost
begreber indenfor ernæringslæren, herunder
energibehov, energivende stoffers, fibres,
vitaminers, mineralers og sekundære stoffers
betydning for sygdom og sundhed
kost, kostberegninger, kostvaner,
kostundersøgelsesmetoder og -anbefalinger og
deres anvendelse
de officielle kostanbefalinger, deres videnskabelige
baggrund og deres sammenhæng med livsstil og
levevilkår

måltidernes fremtrædelse inden for forskellige
tidsperioder samt parametre, der har indflydelse
på måltidets udvikling prmært lokalt men også
globalt
måltidsstrategier i den pædagogiske praksis,
klasseledelse i værksteder,
praktisk/håndværksmæssigt arbejde og forskellige
maddannelsessyn
madvaner, madlavning, smagspræferencer og
måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og
om forhold af samfundsmæssig, teknologisk og
kulturel art som påvirker dem
hygiejne og forskellige mikroorganismers
forekomst, betydning, vækstbetingelser og
spredning samt den mikrobiologiske baggrund for
opbevarings – og konserveringsmetoder
mikroorganismer og håndteringen af fødevarer i
hjemmet, industrien og detailhandlen
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begrundet gennemføre undervisning der viser
tydelig sammenhæng mellem dannelsessyn og
undervisningens indhold
begrundet gennemføre undervisning i
madkundskab på baggrund af en overordnet plan
baseret på primært på fagsyn og læringssyn i en
undervisning, der har opstillet faglige mål og
evalueringsmåder
beherske en eksemplarisk undervisning i
madkundskabs sundhedskompetenceområde, der
medtænker læringsrumstilrettelæggelse og
stofudvælgelse i såvel faglig som tværfaglig
undervisning

dannelsessyn og deres betydning for menneskets
håndtering af mad som livsområde
organisation af undervisning og læring,
klasseledelse, måltidsledelse, faglig læsning,
literacy, anvendelse af it, læremidler, metoder og
læringsrum
fagets betydning og placering i skolen i forhold til
værdier, fagsyn og sundhedssyn

Forankring i forskning og udvikling
Den studerende skal forholde sig til de nyeste kostundersøgelser og anbefalinger samt i studiegrupperne
analysere forskellige forskningsprojekter og udviklingstiltag og deres relevans for faget og for skolens
gernerelle sundhedspolitik. Det kunne fx være koblingen til anbefalingerne fra advisory board fra 2018
(nedsat at 5 ministerier 2017), eller konkrete udviklingsprojekter i kommuner om forbedring af
sundhedspolitiker (fx Gentofte Kommune).
Modulets relation til praksis
Indholdet vil være tilpasset lokale forhold og muligheder for praksisinddragelse, da 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
Maddannelsestiltag og strategier
Skolehaver som sundhedsinitiativ.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet arbejdet med kritisk stillingtagen til massemediers formidling af og forankring i viden om
sundhedsområder vedrørende mad i både et lokalt og globalt perspektiv. Der arbejdes med brugen af fx
sundheds-apps og kostberegnings-apps (fx madlog). I forbindelse med aflevering af en kostberegning
afprøves forskellige programmer med tanke på at forstå deres måde at kommunikere sundhed til brugeren.
Generelt tales om mediebrug som del af det brede sundhedsbegreb og om værdien af at ”slukke” for det hele.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, formidling ved lærer
og studerende, dialog, vejledning, øvelser, eksperimenter,
introduktioner, studerendes fremlæggelser med feedback,
kommenterende praktiske øvelser.
Arbejde med afprøvning af sundhedsforløb og måltidsstrategier –
eksperimenterende og modelskabende
Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af
underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde.
Projekt og gruppearbejde.
Selvstændige studier af sundhedstiltag
Selvstændige studier af kost og kostberegninger
Selvstændige udflugter til interessepartnere
Lærer og studerende styrer arrangementer, der giver mulighed for
debatter og fællestimer om viden om sundhed, livskvalitet, mad og
måltider globalt og lokalt.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Logbog
Logbog for rapport, undervisningsforløb og fremlæggelse beskrevet nedenfor skal
godkendes som afslutning og dermed gennemførelse af modulet.
Billeder, diskussioner, studieprodukter som beskrevet nedenfor og studiegruppens
relevante diskussionsoplæg, samt materialer fra fremlæggelser
(undervisningsforløb og præsentationer)
Logbogen er, som et minimum, en opsamling af nedenstående, men kan tilføjes
bredere perspektiveringer om ønsket. Logbogen skal først præsenteres samlet ved
kompetencemålsprøven
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Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Logbogen udarbejdes af den enkelte studerende men kan rumme studiegruppeprodukter som bl.a. sundhedsrapporten

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Rapport om et sundhedsrelevant område samt kostanalyse
Skriftlig rapport og kostanalyse
Rapport om udvalgt sundhedsrelevant område med demonstration af analyse,
videnskabsanvendelse og brug af både naturfag, humanistiske og
samfundsvidenskabelige fag.

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig fra underviser
Fremgår af eksamensplan, da den skal medbringes til eksamen.

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.
Skriftlig rapport: Max 10 sider
Kostanalyse: 2 siders kommenteret beregning af indtaget på hhv. en hverdag og til
en festdag.
Skriftlig rapport: Udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.
Kostanalyse: Udarbejdes enkeltvis.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er delvist kollektiv for gruppen og delvist
individuel for kostanalysen
Skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Mødepligtige håndværksforløb og hygiejnekursus (2 kurser) samt mødepligtigt
historisk-praktisk forløb (1 kursus).
Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Praktisk gennemførelse af fremstilling af et
måltid underlagt hygiejnekontrol med kommenteret handlingsbeskrivelse.
Det historisk-praktiske forløb: Narrativt praktisk forløb som stilladsering af
historiske madkulturelle perioder med både fremstilling og forestilling.
Praktisk forberedelse og gennemførelse af forløbene med teoretiske
kommentarer, der mundtligt uddyber det gastrofysiske, det mikrobiologiske og det
kulturhistoriske.
Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Plancher over mikroorganismer samt
håndværkspraktisk gennemførelse af hygiejnekurset.
Det historisk-praktiske forløb: Mundtlige oplæg om madkulturelle perioder og
gennemførelse af måltidsfremstilling og afvikling for hele holdet.
Håndværksforløbet m. hygiejnekursus skal afvikles individuelt
Det historisk-praktiske forløb afvikles i større grupper
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Håndværksforløbet m. hygiejnekursus: Hygiejne – mundtlig respons fra underviser
samt et ”hygiejnebevis”
Det historisk-praktiske forløb: Madkulturopgaven får gruppe respons fra udvalgt
del af holdet.
Fremgår af modulplan

Undervisningsforløb svarende til 2-4 uger, der arbejder med sundhed, motivation
og livskvalitet.
Præsentation af undervisningsforløbet skal indeholde flere forskelle virkemidler,
hvor mindst et af virkemidlerne skal være digitalt.
Et tilrettelagt og kommenteret undervisningsforløb med beskrevne læreprocesovervejelser, indholdsudvælgelses overvejelser og etablering af selvproducerede
læremidler
2- 4 ugers fuldt beskrevet undervisningsforløb om sundhed til obligatorisk
madkundskab sat i relation til læreprocesser og fælles mål. Produktet sættes op i
et overskueligt skema og fremlæggelsen tager maximum 30 min, per gruppe.
Udarbejdes i grupper af 3-5 pers.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Grupperespons fra efterfølgende gruppe samt underviserens respons
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Mundtligt undervisningsoplæg af studerende for studerende i et afgrænset emne
inden for sundhedsvidenskaberne.
Mundtlig præsentation /formidling med hjælpemidler
Redegørelse for et sundhedsfagligt mindre område
5-10 minutters mundtligt oplæg pr. gruppe
Oplæg i grupper af 2-3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons fra resten af holdet
Aftales gennem forløbet hvornår de forskellige påtager sig at fremlægge

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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MK2: Fødevarebevidsthed, bæredygtighed, madvalg, madkultur og madkundskabsdidaktik
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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
- analysere, vurdere og reflektere over fødevareproduktion af forskellige fødevaregrupper i et etisk,
videnskabeligt og æstetisk perspektiv
- arbejde med bæredygtighed, fra ‘jord til bord til jord’ og etisk stillingtagen
- arbejde med fødevarefremstilling og tilberedningsmetoder i både industrien og eget køkken
- 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget madkundskab.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til faget madkundskab med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Nyeste forskningsbaseret viden inden for fødevarer og forbrug
Viden om syn på håndværk og husholdning i et historisk, socialt og kulturelt perspektiv
Viden om måltidet i et socialt og kulturelt perspektiv
Viden om metoder inden for natur-, samfunds og humanistisk videnskab med relation til fødevarer og forbrug
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.
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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 tilrettelægge, 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
begrundet gennemføre undervisning i fødevarers/
fødevaregruppers kvalitet i forhold til
smagsmæssige og fysisk-kemiske madlavnings
egenskaber, sundhed, miljø, etik, æstetik og
økonomi
begrundet gennemføre undervisning i at bedømme
varer ud fra en varedeklaration og diverse
mærkningsordninger i forhold til funktion, hygiejne
og miljøaspektet
beherske tilberedning af fødevarer efter
grundlæggende madlavningsteknikker og –
metoder til afdækning af industriens
fremstillingsmåder
Beherske kritisk begrundet indkøb,
arbejdsprocesser, fremstilling, produktønsker og
oprydning
begrundet gennemføre en undervisning, der
fremmer et reflekteret kritisk madvalg
begrundet anvende æstetiske og kulturelle
kriterier i undervisningen i forbindelse med
måltider og brug af bestemte fødevarer
vurdere mad, madlavningsmetoder,
smagspræferencer og måltider i et socialt, kulturelt
og geografisk perspektiv
begrundet gennemføre undervisning i anvendelse
af principper for madens, madforbrugets og
husholdningsarbejdets betydning for miljø,
sundhed og livskvalitet
begrundet gennemføre undervisning der viser
tydelig sammenhæng mellem dannelsessyn og
undervisnings indhold
begrundet gennemføre undervisning der
eksemplarisk udfolder maddannelse i forhold til
lærings- og fagsyn i madkundskab

Vidensmål: Den studerende har viden om
veje for fødevaregrupper fra jord til bord til jord i
forhold til kvalitetsbegreber herunder
bæredygtighed, økologi, funktionelle fødevarer,
klimaaftryk og smag
fødevareforarbejdning, mærkningsordninger og
institutioner på området

fødevarefremstillingsteknikker og metoders fysiskkemiske betydninger for sensoriske kvaliteter,
holdbarhed og tilberedningsmåder
madlavningsmetodik, samt logistik og overvejelser
for madfremstillingsprocesser
sammenhæng mellem videnskabeligt analytiske
læreprocesser, etisk stillingtagen og æstetiske
læreprocesser
måltidsbegrebet og dets pædagogiske muligheder

madvaner, madlavning, smagspræferencer og
måltidsmønstre i forskellige befolkningsgrupper og
om forhold af samfundsmæssig, teknologisk og
kulturel art som påvirker dem
teorier om samfundsmæssige og kulturelle faktorer
af betydning for madforbrug, madvaner og måder
at holde hus og vise omsorg for omgivelserne på
dannelsessyn og deres betydning og forklaring for
menneskets håndtering af mad som livsområde
Maddannelse, fortolkninger heraf og betydning for
sammenhæng med læring
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mestre omsætning af fagsyn i madkundskab i
begrundet undervisningstilrettelæggelse og praksis
i en større sammenhængende ”års”plan
begrundet gennemføre undervisning i
madkundskab på baggrund af en overordnet plan
baseret på menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og
læringssyn og

fagsyn og disses sammenhæng med dannelsessyn,
menneskesyn og samfundssyn
organisation af undervisning og læring,
klasseledelse, måltidsledelse, faglig læsning,
literacy, anvendelse af it, læremidler, metoder og
læringsrum

Forankring i forskning og udvikling
- Den studerende skal forholde sig til nyeste forskning og undersøgelser af fødevareproduktionens
klimabelastning, problematikker inden for bæredygtigheden i alle dens former og didaktiske arbejder
med at involvere børn og unge i disse overvejelser. Her kan relateres til FNs verdensmål og de hertil
koblede projekter, Concito mfl. De studerende kan inddrages i udvikling af undervisningsmaterialer fx
Undervisning i Madkundskab i relation til Verdensmål 12, fx med reference til DLF’s og Spar Nords
projekt. 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 kan også indgå som
samarbejdspartnere i udvikling af undervisning og materialer.
Modulets relation til praksis
På følgende måde kan modulet relateres til praksis:
- Virksomhedsinteresser, fx hvordan Danish Crown lancerer sine kødprodukter og Arla sine
mejeriprodukter, hvor de studerende kan arbejde i mindre underviningsprojekter.
- 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, hvor de studerende kan bruge
deres didaktiske redskaber til at fremstille undervisningsmaterialer for producenter eller blot til egen
brug i undervisningen.
- Udarbejde opskrifter til kommunikationsmedier i praksis (pjecer, kogebøger mm)
- Undervisningsmateriale med eget design
- Maddannelsesambassadører i forskellige arenaer
Digitalisering og digital teknologi
De studerende skal individuelt og i grupper forholde sig til apps inden for fødevarebevidsthed,
bæredygtighed, madvalg, madkultur og madkundskabsdidaktik, fx ved at analysere brugen af stop madspildsapps og klima kontrollerende apps.. Yderligere skal de studerende analysere og vurdere anvendelsen af
fødevareinformerende sites, herunder deres afsenders validitet og hensigt med kommunikation om bl.a.
økologi, social bæredygtighed, tilsætningsstoffer mm.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, engagerende
formidling ved lærer og studerende, dialog, vejledning, øvelser,
eksperimenter, introduktioner, studerendes fremlæggelser med
feedback, kommenterende praktiske øvelser.
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
Forberedelse til undervisning, praktik og eksamen initieret af
underviser. Herunder 75 timer til arbejde med studieprodukterne.
Praksissamarbejde.
Projekt og gruppearbejde.
Selvstændige studier af fødevareproduktion
Selvstændige studier med fødevareforarbejdning
Selvstændige udflugter til fødevareproducen og gruppearbejde med
film og oplysningsmateriale om fødevarer.
Lærer- og studerendestyrede 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.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter som beskrevet nedenfor.
Samt gennemførelse af nedenstående:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Logbog
Logbog
Logbog som dokumenterer følgende gennemførte aktiviteter: Rapport om
fødevaregruppe, gennemførelse af mødepligtige moduler (håndværksmæssige og
et kulturgeografisk), udarbejde af års- eller halvårsplan og undervisningsoplæg
Logbogen er en opsamling af nedenstående som et minimum og kan tilføjes
bredere perspektiveringer om ønsket – skal først præsenteres samlet ved
kompetencemålsprøven
Logbogen udarbejdes af den enkelte studerende men kan rumme studiegruppe
produkter som bla. Fødevarerapporten
Opfyldt/ikke opfyldt og Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig fra underviser og holdet
Skal medbringes til eksamen
Skriftlig rapport om en udvalgt fødevaregruppe, dens produktion,
samfundsvilkår og etiske problemstillinger knyttet hertil.
Skriftlig aflevering. (Rapporten skal afleveres både som udprint og digitalt)
Rapport om udvalgt fødevaregruppes vej fra jord til bord til jord med
demonstration af de studerende etiske stillingtagen til fødevareproduktionens
konsekvenser for bæredygtighed, fødevarekvalitet og smag.
Skriftlig rapport på max 10 sider.
Udarbejdes i grupper af 2-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Skriftlig respons fra underviser.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

3-4 mødepligtige håndværksforløb i og om tilberedning og 1 mødepligtigt
kulturgeografisk forløb
Håndværksforløb: Praktisk gennemførelse af fremstilling af forskellige typer af
håndværk: bagværk og forskellige deje, fjerkræ og udbening, fisk med flåning,
filletering og tilberedning, herunder kommenterede gastro-fysiske forklaringer.
Kulturgeografisk forløb: Stilladsering af forskellige madkulturer forskellige steder
på jorden med fremstilling og forestilling.
Håndværksforløb: Praktisk forberedelse og gennemførelse af forløbene med
mundtlige teoretiske kommentarer
Kulturgeografisk forløb: Narrativt praktisk forløb som stilladsering af
kulturgeografiske madkulturelle grundkøkkener med både fremstilling og
forestilling.
Håndværksforløb: Mundtlige oplæg med relevans knyttet til det enkelte praktiske
emne samt forskellige former for notatteknik som kan anvendes i skolen.
Kulturgeografisk forløb: Narrativ fremførelse med teoretiske kommentarer, der
mundtligt uddyber fødevarernes anvendelse, grundkøkkenernes betydning og det
kulturhistoriske.
Håndværksforløb: Håndværksforløbene afvikles både i par (bageforløb) og
individuelt (fisk og fjerkræ)
Kulturgeografisk forløb: Afvikles i større grupper.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Håndværksforløb: Mundlig respons fra underviser og andre på holdet.
Kulturgeografisk forløb: Mundlig respons fra underviser og andre på holdet.
Fremgår af modulplan
Udarbejde begrundet årsplan eller halvårsplan i grupper.
Digital præsentation af års- eller halvårsplan med flere virkemidler, herunder også
konkrete læremidler.
Begrundet års- eller halvårsplan på udvalgt tidspunkt for obligatorisk madkundskab
med modelredegørelse for planlagte læreprocesser og faglige mål samt andre
didaktiske kategorier. Overvejelser over sammenhænge, progression og relevans.
Minimum 15 ugers sumarisk beskrevet plan med modeller over indhold og
læreprocesser.
Planene udarbejdes i grupper af 3-5 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er kollektiv
Grupperespons fra efterfølgende gruppe samt underviserens respons.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Mundtlig præsentation/ formidling med hjælpemidler i et afgrænset emne inden
for modulet
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.
Redegørelse for et fødevarefagligt kvalitetsområde eller en fødevaregruppe
5-10 minutters mundtligt oplæg
Udarbejdes individuelt eller i par.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons fra det øvrige hold.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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MK3: Æstetik, læring, madlavning, madvalg og madkundskabsdidaktik
Kompetencemål for undervisningsfaget madkundskab findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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 begrebsdannelse og teoretisk videnstilegnelse i et fag med stor håndværkstradition
- 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 geografisk 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 til valg og forbrug af mad (jvf fagets formål)
- Arbejde med koblingen mellem teori, det praktiske og praksis
- 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6 for
undervisningsfaget madkundskab.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til madkundskab med 10 ECTS point.
Modulets videngrundlag
Nyeste forskningsbaseret viden inden for æstetik, innovation, kreativitet og entreprenørskab
Teori om læring og virksomhedsformer
Viden om sensorik
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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 tilrettelægge, 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 tilrettelægge, 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
gennemføre eksperimenterende undervisning, der
kan fremme innovation og kreativitet i
frembringelse af ”nye” produkter med mulighed
for udvikling af entreprenørskab
Eksperimentere med fødevaresammensætninger
og krydringer med henblik på at skabe æstetiske
indtryk, udtryk og kommunikation og
sammenhæng med hvordan det styrer vores
madvalg
begrundet tilrettelægge og gennemføre
undervisningsforløb, der tilgodeser læring af
genstandsfelter som teoretiske begreber eller
etiske vurderinger relateret til mad med tydelige
faglige mål og evalueringer.
begrundet gennemføre undervisning som kan
fremme elevernes muligheder for at handle
bevidst og kritisk i forhold til sundhed, trivsel og
livskvalitet
begrundet gennemføre undervisning i madlavning, som demonstration af kulturteknikker
med brug af redskaber og fødevarer.
mestre omsætning af fagsyn i madkundskab i
begrundet undervisningstilrettelæggelse og praksis
Begrundet planlægge en undervisning i
sammensætning og tilberedning af retter og

Vidensmål: Den studerende har viden om
Æstetiske udtryk, deres fortolkninger og
kommunikation, skaberglæde og udviklingen af
kreativitet som del af dannelsen
Sensorik og sammenhæng mellem smag,
smagsdom og madvalg

Læringsteorier, læringsmodeller, fagdidaktiske
modeller, tilegnelsesformer, fx virksomhedsformer
og deres videnskabsteoretiske tilhørsforhold.

Madvaners sammenhæng med følelsesmæssige,
æstetiske og kulturelle aspekter samt inddragelse
af det brede og positive sundhedsbegreb
Teorier og forskningstilgange indenfor madkultur
og madsociologi
fagsyn og disses sammenhæng med dannelsessyn,
menneskesyn og samfundssyn
Måltidernes fremtrædelse inden for forskellige
tidsperioder samt parametre, der har indflydelse
på måltidets udvikling både lokalt og globalt
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måltider, der er kendetegnende for forskellige
situationer, geografiske områder og kulturer
Vurdere mad, madlavningsmetoder,
smagspræferencer og måltider i et
dannelsesperspektiv
Begrundet gemmenføre undervisning i
madkundskab på baggrund af en overordnet plan
baseret på menneskesyn, dannelsessyn, fagsyn og
læringssyn
Begrundet anvende æstetiske og kulturelle
kriterier i undervisningen i forbindelse med
måltider og brug af bestemte fødevarer

Madvaner, madlavning, smagspræferencer og
måltidsmønstre i et dannelsesperspektiv med fokus
på maddannelse i relation til faglige kompetencer
Organisation af undervisning og læring,
klasseledelse, måltidsledelse, faglig læsning,
læremidler, metoder og læringsrum
Måltidsbegrebet og dets pædagogiske muligheder.

Forankring i forskning og udvikling
De studerende arbejder med relevante forskningsprojekter om smag og æstetik samt oplevelsespædagogik, i
en kritisk belysning af hvad det kan, og ikke kan. Her kan arbejdes analyserende, vurderende og refleksivt med
udviklingsarbejder som fx Smagens Dag, Haver til Maver, DM i Madkamp og Madskoler, og
forskningsprojekter som ”Smag for livet” og ”Maddannelse i skolens liv”. De studerende skal undersøge de
didaktiske teoretiske tanker der ligger bag forsknings- og udviklingsarbejderne og kritisk vurdere anvendelsen
af disse i faget og i skolen generelt og hvori forskellene mellem dem består.
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. Undervisningen tager fx udgangspunkt i:
- Måltidsstrategier i skoler
- Skolemadsordninger
- Projekter/aktiviteter som ”Smag for livet” og ”Smagens Dag”
- Faglig læsning og didaktisering samt redidaktisering i forhold til praksis
- Undervisningsmateriale med eget design
- Udarbejdelse af opskrifter til kommunikationsmedier i praksis (pjecer, kogebøger mm.)
- Forskellige understøttende undervisningsaktiviteter (ex: Københavns Madhus, Madkulturen,
Sommermadskoler, Fars Køkkenskole)
- Skolepraksis med inddragelse af maddannelse
Digitalisering og digital teknologi
De studerende skal individuelt og i grupper analysere forskellige platforme med madkundskabs didaktiske
tilbud og indhold og vurdere deres didaktiske ståsted i relation til fagets kompetencemål og fagets
færdigheds- og vidensområder samt fagets læseplan. De studerende skal ligeledes vurdere digitale
evalueringsværktøjer i et praksisfagligt fag som madkundskab, det kunne fx være Foodfight eller dele af
Madkamps materiale.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, engagerende
formidling ved lærer og studerende, dialog, vejledning, øvelser,
eksperimenter, introduktioner, studerendes fremlæggelser med
feedback, kommenterende praktiske øvelser.
Studiegrupper, fællestimer uden lærer – se film og debatindlæg, lave
undervisningsoplæg både til de lærerstuderende på holdet og til skolen,
studiebesøg
Selvstændige udflugter til skoler, skolehaver, skolemadordninger m.m.
Selvstændige æstetisk skabende øvelser i køkkenet.
Selvstændige opgaver med udarbejdelse og formidling af opskrifter.
Arrangementer (styret af underviser eller studerende), der giver
mulighed for debatter og fællestimer m. m.

Forudsætningskrav
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
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Logbog med modulets forudsætningskrav.
Logbog med følgende elementer: Godkendt rapport (afleveret til en fastsat tid),
godkendt læremiddelanalyse inkl. fremlæggelse samt godkendt håndværksforløb
(gennemførelse af mødepligtige moduler).
Logbog for rapport, håndværksforløb og læremiddelanalyse skal godkendes som
afslutning på og dermed gennemførelse af modulet.
Logbogen er en opsamling af nedenstående aktiviteter som et minimum, men kan
tilføjes en bredere perspektiveringer om ønsket. Logbogen skal først præsenteres
ved kompetencemålsprøven.
Logbogen udarbejdes af den enkelte studerende, men kan indeholde
studiegruppeprodukter.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig fra underviser og censor til prøven
Skal medbringes til eksamen
Skriftlig rapport (max. 7 sider, alt inklusive), udføres individuelt om fagdidaktiske
problemstillinger og syn, læreprocesser og maddannelse.
Skriftlig aflevering både papir og digitalt
Diskuterende skriftligt produkt hvor den studerende forsøger at finde sig selv i en
pædagogisk teoretisk diskussion om dannelse, didaktik, menneskesyn, læringssyn
og fagsyn.
Skriftlig rapport max 7 sider – kan udformes i kortere formidlinger og med
modeller
Udarbejdes individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan
2 mødepligtige håndværksforløb i og om tilberedning og hensigtsmæssige
arbejdsprocesser.
Praktisk gennemførelse af håndværks fremstillede madprodukter, med
kommenteret handlingsbeskrivelse.
Praktisk forberedelse og gennemførelse af forløbene med teoretiske
kommentarer
Det ene håndværkskursus tager udgangspunkt i saucerne (de ægte, velouteerne og
andre særlige saucer, deres gastrofysik og produktion både i en mindre produktion
og i industriel fremstilling
Det andet håndværks forløb er en opsamling om kreativt arbejde med
udgangspunkt i fødevaregruppen grøntsager og en åben, bindende opgave der skal
løses på tid.
Saucerne afvikles i grupper af to.
Grøntsagsforløbet afvikles indvividuelt
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Lærermiddelanalyse inkl. mundtligt oplæg.
Analyse af eksisterende læremidler i faget med brug af didaktiske modeller til at
vurdere indholdet.
Oplæg for holdet, hvor der redegøres for og reflekteres over læremidler og brugen
af disse.
Lærermiddelanalyse inkl. mundtlig oplæg med analyseskemaer og eksempler
hentet i det undersøgte materiale.
10-15 min mundtlig oplæg - evt. med involverende øvelser.
Analysen og oplægget udarbejdes i grupper af 3-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er kollektiv.
Mundtlig respons fra det øvrige hold.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Madkundskab
Prøven består af 4 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 4 delprøver.
1. delprøve: Skriftligt prøveprodukt
Den studerende udarbejder en problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder.
Ud fra problemstillingen udarbejdes et skriftligt prøveprodukt. Det skriftlige prøveprodukt skal indeholde
både faglig- og fagdidaktisk teori herunder en skitse til et undervisningsforløb, som demonstrerer
professionskompetence i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i
Madkundskab.
Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Præsentationsportfolio
Præsentationsportfolioen dokumenterer arbejdet med de 4 kompetenceområder med et udvalg af artefakter
af både teknologisk, skriftlig og materiel karakter. Præsentationsportfolioen er først tilgængelig på
prøvedagen.
3. delprøve: Praktisk prøve
Den praktiske delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen, der er udfoldet i det skriftlige prøveprodukt
og henter dokumentationsmateriale fra præsentationsportfolioen.
Denne del foregår i faglokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som
madkundskabslærer i en professionssammenhæng. Delprøven skal vise, at den studerende kan:
• planlægge et forløb ud fra en faglig og didaktisk problemstilling
• overskue forskellige faglige og didaktiske processer, der relateres til praksisfeltet
• strukturere og gennemføre madlavningsprocesser
• formidle faglige og fagdidaktiske delprocesser og begrundelser for de trufne valg
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
4. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen og skal indeholde materialer hentet fra
praksisfeltet. Det kan fx være i form af selvproducerede eller redidaktiserede læremidler, elevarbejder og indeller udtryk, der demonstrerer fagets praksis. Den mundtlige del omhandler faglige og fagdidaktiske
problemstillinger. Der kan eksamineres inden for alle 4 kompetenceområder i alle 4 delprøver.
Der kan spørges ind til det skriftlige produkt og præsentationsportfolien under den praktiske og den
mundtlige prøve.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Samlet eksaminationstid til delprøve 2, 3 og 4: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af skriftligt prøveprodukt i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Fremlæggelse af præsentationsportfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Fremlæggelse af materialer fra praksisfeltet til rette tid og sted
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MATEMATIK
1. – 6.
KLASSETRIN
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Fagbeskrivelse Matematik 1.-6. klassetrin
Matematik for 1.-6. klassetrin sigter mod at udvikle lærerkompetencer til at varetage undervisning og
understøtte elevernes læringsprocesser i matematikfaget på grundskoleniveau. Det er et sammensat fag, som
kan beskrives som et redskabsfag, et problemløsende fag, et kreativt og æstetisk fag og et videnskabsfag.
Faget i læreruddannelsen sigter derfor mod at udvikle en nuanceret fagforståelse.
Uddannelsen indeholder et samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer,
matematikdidaktisk teori samt undervisningspraksis.
De matematiske emner er kendetegnet ved mål som kombinerer matematikfaglighed inden for tal, algebra,
geometri, funktioner samt statistik og sandsynlighed med emnernes relevans for elever, undervisning og
læreplaner.
De matematiske kompetencer er kendetegnet ved mål, som gør den studerende i stand til at kunne spørge i,
om og med matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik. De vedrører matematisk
tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentationer, symbolbehandling,
kommunikation og hjælpemidler.
Matematikdidaktisk teori er kendetegnet ved mål knyttet til forsknings- og erfaringsbaseret viden inden for
matematikundervisning og matematiklæring. Den indeholder temaer vedrørende fag- og læringssyn,
samspillet mellem lærer og elever, undervisningsprincipper, evalueringsprincipper, særlige elevgrupper, den
sproglige dimension herunder elevers tilegnelse af viden gennem læsning og gennem skriftsprog, elevers
begrebsdannelse og officielle læseplaner gennem tiden.
Praksisperspektivet er kendetegnet ved mål, som gør den studerende i stand til at omsætte matematikfaglige
og matematikdidaktisk viden til at reflektere over, planlægge og gennemføre matematikundervisning på 1.-6.
klassetrin. Det indeholder temaer vedrørende motivation og mening, undervisnings- og arbejdsmetoder,
digitale og analoge læremidler, konkrete materialer, samarbejdsrelationer, udformning af mål og
evalueringsredskaber.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MATEMATIK, 1.-6. klassetrin (MAi)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 2022 samt vinteroptag 2023:
MAi1: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra og 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 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 det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning og dens
samspil mellem elever, lærer og matematikfaget.
I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige
misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik.
I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og - principper knyttet til
matematikundervisning i 1.-6. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisningsmål, modeller til
planlægning af undervisning, motivation og elevers kreative virksomhed i og uden for klassen.
Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering af læremidler til aldersgruppen.
Det matematikfaglige perspektiv omfatter
• talbegrebet og regneprocesser
• plangeometri og rumgeometri, herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed,
argumentation og bevisførelse
• alsidige matematiske kompetencer med fokus på (1) matematisk symbolbehandling og formalisme,
(2) matematisk kommunikation, (3) tankegang og (4) ræsonnement
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.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Vidensgrundlaget 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
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om elevers udvikling
af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser
forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af
undervisningsforløb for matematikundervisning på 1.-6. klassetrin.
• undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem
elever, lærer og matematik
•
•
•

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
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner
gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, 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
1.-6. klassetrin.
• beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i
matematikdidaktisk teori.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med fagligt
og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Videnmål: Den studerende har viden om
begrunde talsystemets opbygning og anvendelse talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, talsystemets
af tal med henblik på undervisning i talbegrebet, opbygning og historie med udvidelsen fra de natulige tal
over de hele tal til de rationale tal,
planlægge, gennemføre og evaluere
regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af digitale
undervisning i regneprocesser og tidlig algebra, værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og
herunder anvendelse af digitale værktøjer,
ligningsløsning,
begrunde sammenhænge inden for plan- og
plangeometri med inddragelse af digitale værktøjer,
flytningsgeometri, herunder gennemføre beviser konstruktions- og tegnemåder, beskrivelser af positioner
og eksperimenter som baggrund for
og retning, flytningsgeometri med analyse af symmetri
undervisningen,
og mønstre samt undersøgende virksomhed og
bevisførelse,
anvende rumlige figurers egenskaber samt deres rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber,
gengivelse i undervisningen i rumgeometri bl.a. eksempler på enkle tegneformer fra tre til to
med inddragelse af digitale værktøjer,
dimensioner samt mulige anvendelser af digitale
værktøjer,
stille karakteristiske matematiske spørgsmål og matematisk tankegang,
skelne mellem forskellige matematiske udsagn,
anvende symbolholdige udsagn gennem
matematisk symbolbehandling- og formalisme,
afkodning, oversættelse og behandling med
bevidsthed om den særlige rolle, effektiv
symbolbehandling spiller i matematikken,
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kommunikere i, om og med matematik ved at
matematisk kommunikation,
sætte sig ind i og tolke matematikholdige
skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt
udtrykke sig fagligt præcist og varieret
ræsonnere matematisk ved at følge og
matematisk ræsonnement,
bedømme et matematisk ræsonnement samt
udvikle og gennemføre matematisk
argumentation ved visualisering og bevisførelse,
anvende gældende mål og læseplaner for
skiftende mål og læseplaners sammenhæng med
matematikundervisning i relation til at planlægge samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over
og gennemføre differentieret undervisning,
tid,
tage stilling til undervisning, som bygger på
forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og
forskellige syn på elevers matematiske læring, dialogens betydning for indsigt og forståelse samt elevers
begrebsdannelse og begrebsudvikling,
observere elevers matematiske læring,
observationsmetoder, fortolkning af elevers matematiske
begrebsmæssige misopfattelser samt
læring, begrebsmæssige misopfattelser, forestillinger om
forestillinger om og holdninger til matematik,
og holdninger til matematik,
planlægge, gennemføre og evaluere
elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som
undervisning, som medtænker elevers tilegnelse skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder
af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige autentiske tekster og læremidler, og
og visuelle matematikholdige tekster
anvende, udvikle og vurdere relevante
læremidler til aldersgruppen 1.-6.- klassetrin, herunder
læremidler til matematik
digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer,
supplerende materialer og lærebøger,
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,
udforme mål for undervisning og elevens læring, modeller til planlægning af undervisning i matematik,
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsmetoder, læringspotentialet i en engageret
motiverende og inspirerende
og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ virksomhed,
matematikundervisning, som får elever til at
aktiviteter i og uden for klassen,
engagere sig i matematiske aktiviteter og kreativ
virksomhed,
Via undervisningsfaget skal de studerende også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,
evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

Vidensmål: Den studerende har viden om
folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder
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Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

Klasseledelse
kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Teknologiforståelse - Digitalisering og digital teknologi
I modulet indgår dele af teknologiforståelse hhv. området computational tænkning og området
myndiggørelse og dannelse. På modulet fokuseres der på anvendelse og analyse af algoritmer i
programmeringssprog og programmering i blokprogrammering, computeralgebra og regneark samt i
dynamiske geometriprogrammer. Der arbejdes med det samspil der mellem udvikling af teknologi og
udvikling af matematik. De studerende arbejder med understøttelse af elevers konstruktivt-skabende, kritiske
analytiske og refleksive tilgange til arbejdet med teknologier.
Der arbejdes med understøttelse at matematikundervisning ved hjælp af digital kommunikation.
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende, programmere og integrere algoritmer,
mønstergenkendelse og generalisering i
undervisning

Videnmål: Den studerende har viden om
computational tænkning og praksis, herunder
algoritmer, mønstergenkendelse og generalisering

støtte elevers konstruktivt-skabende, kritiske,
elev- og lærerroller og relationer, herunder deres
analyserende og refleksive læreprocesser i arbejdet sammenhæng med elevers udvikling af konstruktivt
med teknologi
skabende, kritiske, analyserende og refleksive
læreprocesser med teknologi
Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen.
National og international forskning inddrages i analyse af empirisk materiale eller i refleksioner over elever
med særlige behov og egen undervisningspraksis.
Der indgår analyse af empirisk materiale, der fx muliggør refleksioner over elevers faglige udvikling eller de
studerendes refleksioner over egen undervisningspraksis og planlægning af denne.
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I modulet indgår om muligt indsamling og analyse af empirisk materiale, indsamlet i forbindelse med de
studerendes planlægning og afprøvning af udvalgte aktiviteter. Der arbejdes med forskellige
observationsmetoder.
I modulet inddrages forskning om digitale redskabers betydning for faget.
Modulets relation til praksis
Der indgår analyse af autentiske elevbesvarelser. Der arbejdes med tekster eller video som skildrer læring og
undervisning i matematik. Om muligt indgår observationer af elevers matematiske læring i
praksissamarbejdet.
I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige
indhold. Disse afprøves om muligt i praksis.
På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til
praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).
Modulets relation til praksis
Modulet ligger for ordinære studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de studerende er i
praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU analyseres og reflekteres der løbende over erfaringer fra
praktikken. Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af undervisningssituationer,
læremidler og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i
relation til modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og relationsarbejde.
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. En endelig fordeling af studie- og
arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds
lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan læses i studieordnings
del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 607 timer
244

2

246

3

102

4

15

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
-praktik på en skole
- planlægning og bearbejdning af praktik
- deltagelse i aktiviteter på praktikskolen
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske færdigheder
og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarer og konferencer
-deltage i tværfaglige aktiviteter og møder på praktikskole
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 250, kategori 3: 150 og kategori 4:
10).

Forudsætningskrav
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester.
Samt gennemførelse af nedenstående:
Titel
Skriftlige opgaver
Type/form
En eller flere skriftlige opgaver, formuleret af underviseren
Krav til indholdet
Opgaver knyttet til modulets emner inden for de fire kompetenceområder og
praktikkens kompetenceområder, herunder observation og analyse af
læringssituationer.
Omfang
En eller flere skriftlige opgaver, svarende til 40 arbejdstimer for den studerende
Udarbejdelse
Udarbejdes i grupper, normalt praktikgrupper. Underviseren kan dispensere herfra
individuelt eller i
og tillade andre grupper eller individuel aflevering.
gruppe
I tilfælde af at der stilles mere end en skriftlig opgave, kan underviseren stille nogle
af dem som individuelle opgaver.
Bedømmelse
Bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviseren.
Bedømmelsen er individuel.
Opgaven skal indeholde en beskrivelse af den enkelte studerendes bidrag til arbejdet
med teksten.
Respons
Der gives feedback ud fra kriterier som indgår i opgaveformuleringen. Feedbacken er
skriftlig eller mundtlig efter underviserens valg.
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Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Omfanget afpasses efter antallet af afleverede opgaver, afhængigt af holdets
størrelse.
Fremgår af modulplan
Mundtlig præsentation
Efter underviserens nærmere bestemmelse, fx oplæg, fremlæggelse eller
procesprøve
Matematikfaglige eller fagdidaktisk/lærerpraktiske emner, knyttet til modulets
indhold
Svarende til 10 arbejdstimer for den studerende
Individuel eller gruppe

Bedømmes kvantitativt godkendt/ikke godkendt.
Gives i forbindelse med den mundtlige præstation
Fastsættes i modulplan

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Bedømmelse

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NET-uddannelsen)
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig i
og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en
skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement
og udvikling. Den studerende skal opnå begyndende kompetence til at begrunde,
planlægge, gennemføre og evaluere eksperimenterende, undersøgende og
sansemæssig undervisning i skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og øvelser,
hvor de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle æstetiske og
kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende arbejder
i grupper af varierende størrelser.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100% fremmøde
til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve
Individuel skriftlig prøve af 5 timers varighed ud fra et lokalt udfærdiget prøvesæt.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under
prøven.
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om:
• Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske
problemstillinger knyttet til tal, algebra og geometri.
• Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med
udgangspunkt i autentiske dokumenter knyttet til matematikundervisningen 1. –
6. klassetrin.
5 timer samt forberedelse
Udarbejdes individuelt

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået ud fra en vurdering af, 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.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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MAi1: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal og algebra og 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 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 det matematikdidaktiske perspektiv lægges vægten på forskellige tilgange til matematikundervisning og dens
samspil mellem elever, lærer og matematikfaget.
I praksisperspektivet indgår den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige
misopfattelser, forestillinger om og holdninger til matematik.
I praksisperspektivet lægges vægten på undervisningsmetoder og - principper knyttet til
matematikundervisning i 1.-6. klassetrin. Heri indgår udformning af undervisningsmål, modeller til
planlægning af undervisning, motivation og elevers kreative virksomhed i og uden for klassen.
Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering af læremidler til aldersgruppen.
Det matematikfaglige perspektiv omfatter
 talbegrebet og regneprocesser
 plangeometri og rumgeometri, herunder et særligt fokus på undersøgende virksomhed,
argumentation og bevisførelse
 alsidige matematiske kompetencer med fokus på (1) matematisk symbolbehandling og formalisme,
(2) matematisk kommunikation, (3) tankegang og (4) ræsonnement
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.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Vidensgrundlaget 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
• om elevers udvikling
• af matematisk kompetence i arbejdet med tal og regneprocesser
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•
•

forskellige undervisningsmetoder og -principper, herunder systematiske modeller til planlægning af
undervisningsforløb for matematikundervisning på 1.-6. klassetrin.
undervisning knyttet til forskellige læringssyn, og hvordan de kan bestemme samspillet mellem
elever, lærer og matematik

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
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner
gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, 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 1.-6. klassetrin.
• beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i
matematikdidaktisk teori.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og
fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
Der indgår dele af alle fire kompetenceområders kompetencemål specificeret i videns- og færdighedsmål.
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrunde talsystemets opbygning og
anvendelse af tal med henblik på undervisning i
talbegrebet,
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning i regneprocesser og tidlig algebra,
herunder anvendelse af digitale værktøjer,
begrunde sammenhænge inden for plan- og
flytningsgeometri, herunder gennemføre
beviser og eksperimenter som baggrund for
undervisningen,
anvende rumlige figurers egenskaber samt
deres gengivelse i undervisningen i
rumgeometri bl.a. med inddragelse af digitale
værktøjer,
stille karakteristiske matematiske spørgsmål og
skelne mellem forskellige matematiske udsagn,
anvende symbolholdige udsagn gennem
afkodning, oversættelse og behandling med
bevidsthed om den særlige rolle, effektiv
symbolbehandling spiller i matematikken,
kommunikere i, om og med matematik ved at
sætte sig ind i og tolke matematikholdige

Videnmål: Den studerende har viden om
talbegrebet, børns udvikling af talbegrebet, talsystemets
opbygning og historie med udvidelsen fra de natulige tal
over de hele tal til de rationale tal,
regneprocesser, tidlig algebra, anvendelse af digitale
værktøjer i regneprocesser, algebraisk omsætning og
ligningsløsning,
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,
rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber,
eksempler på enkle tegneformer fra tre til to
dimensioner samt mulige anvendelser af digitale
værktøjer,
matematisk tankegang,
matematisk symbolbehandling- og formalisme,

matematisk kommunikation,
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skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt
udtrykke sig fagligt præcist og varieret,
ræsonnere matematisk ved at følge og
bedømme et matematisk ræsonnement samt
udvikle og gennemføre matematisk
argumentation ved visualisering og bevisførelse,
anvende gældende mål og læseplaner for
matematikundervisning i relation til at
planlægge og gennemføre differentieret
undervisning,
tage stilling til undervisning, som bygger på
forskellige syn på elevers matematiske læring,
observere elevers matematiske læring,
begrebsmæssige misopfattelser samt
forestillinger om og holdninger til matematik,
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning, som medtænker elevers
tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster
anvende, udvikle og vurdere relevante
læremidler til matematik
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb i matematik på 1. -6
klassetrin ud fra et begrundet læringssyn,
udforme mål for undervisning og elevens læring
planlægge, gennemføre og evaluere
motiverende og inspirerende
matematikundervisning, som får elever til at
engagere sig i matematiske aktiviteter og
kreativ virksomhed,

matematisk ræsonnement,

skiftende mål og læseplaners sammenhæng med
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over
tid,
forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget og
dialogens betydning for indsigt og forståelse samt
elevers begrebsdannelse og begrebsudvikling,
observationsmetoder, fortolkning af elevers
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser,
forestillinger om og holdninger til matematik,
elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster, herunder
autentiske tekster og læremidler, og
læremidler til aldersgruppen 1.-6.- klassetrin, herunder
digitale læremidler, konkrete materialer og værktøjer,
supplerende materialer og lærebøger,
matematikundervisning, som kan facilitere elevers
læring og faglige progression, herunder samspillet
mellem elev, lærer og matematik med induktive og
deduktive arbejdsmåder,
modeller til planlægning af undervisning i matematik,
undervisningsmetoder, læringspotentialet i en
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen,

Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen.
National og international forskning inddrages i analyse af empirisk materiale eller i refleksioner over elever
med særlige behov og egen undervisningspraksis.
Der indgår analyse af empirisk materiale, der fx muliggør refleksioner over elevers faglige udvikling eller de
studerendes refleksioner over egen undervisningspraksis og planlægning af denne.
I modulet indgår om muligt indsamling og analyse af empirisk materiale, indsamlet i forbindelse med de
studerendes planlægning og afprøvning af udvalgte aktiviteter. Der arbejdes med forskellige
observationsmetoder.
I modulet inddrages forskning om digitale redskabers betydning for faget.
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Modulets relation til praksis
Der indgår analyse af autentiske elevbesvarelser. Der arbejdes med tekster eller video som skildrer læring og
undervisning i matematik. Om muligt indgår observationer af elevers matematiske læring i
praksissamarbejdet.
I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige
indhold. Disse afprøves om muligt i praksis.
På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til
praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes med en it-assisteret tilgang til tal og algebra (herunder regneark og CAS-værktøjer) i
grundskolens matematikundervisning, og med den betydning, it-tekniske hjælpemidler har for faget.
I modulet arbejdes med undersøgelser og konstruktioner i dynamiske geometriprogrammer.
Der arbejdes med understøttelse at matematikundervisning ved hjælp af digital kommunikation.
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. En endelig fordeling af studie- og
arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds
lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan læses i studieordnings
del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

2

235

3

135

4

20

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
- studiebesøg på skoler
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske
færdigheder og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarer og konferencer
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

* Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 255, kategori 3: 135 og kategori 4:
20).

Forudsætningskrav
Mødepligt
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester.
Samt gennemførelse af nedenstående:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Respons

Skriftlige opgaver
En eller flere skriftlige opgaver, formuleret af underviseren
Opgaver knyttet til modulets emner inden for de fire kompetenceområder,
herunder observation og analyse af læringssituationer.
En eller flere skriftlige opgaver, svarende til 40 arbejdstimer for den studerende
Udarbejdes i grupper, normalt praktikgrupper. Underviseren kan dispensere herfra
og tillade andre grupper eller individuel aflevering.
I tilfælde af at der stilles mere end en skriftlig opgave, kan underviseren stille nogle
af dem som individuelle opgaver.
Bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviseren.
Bedømmelsen er individuel.
Opgaven skal indeholde en beskrivelse af den enkelte studerendes bidrag til
arbejdet med teksten.
Der gives feedback ud fra kriterier som indgår i opgaveformuleringen. Feedbacken
er skriftlig eller mundtlig efter underviserens valg.
Omfanget afpasses efter antallet af afleverede opgaver, afhængigt af holdets
størrelse.
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Titel
Type/form

Mundtlig præsentation
Efter underviserens nærmere bestemmelse, fx oplæg, fremlæggelse eller
procesprøve
Matematikfaglige eller fagdidaktisk/lærerpraktiske emner, knyttet til modulets
indhold
Svarende til 10 arbejdstimer for den studerende
Individuel eller gruppe

Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Bedømmes kvantitativt godkendt/ikke godkendt.
Gives i forbindelse med den mundtlige præstation
Fastsættes i modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Modulprøve
Individuel skriftlig prøve af 5 timers varighed ud fra et lokalt udfærdiget prøvesæt.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre
under prøven.
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om:
 Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske
problemstillinger knyttet til tal, algebra og geometri.
 Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med
udgangspunkt i autentiske dokumenter knyttet til
matematikundervisningen 1. – 6. klassetrin.
5 timer samt forberedelse
Udarbejdes individuelt

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået ud fra en vurdering af, 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.
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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.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold


Respons
Afleveringsfrist

Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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MAi2: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik og matematik som redskab
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik og med matematik
som redskab 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 typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder
muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder
forskellige tiltag til en differentieret og inkluderende undervisning for elever med særlige behov
elevers sproglige udvikling

I praksisperspektivet lægges vægten på
•
•
•

matematiklærerens forskellige samarbejdsrelationer, både i og uden for skolen
hvilke kompetencer og hvilken viden, der er væsentlige for at kunne udvikle sig professionelt som
matematiklærer
brug og vurderinger af forskellige evalueringsformer

Det matematikfaglige perspektiv omfatter de matematiske emner stokastik og matematikkens muligheder og
begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab. Centralt placeret heri er funktionsbegrebet og dets
anvendelse i praksis. Det matematikfaglige perspektiv omfatter også de matematiske kompetencer
vedrørende repræsentationer, modellering, kommunikation og hjælpemidler.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Indhold og opbygning er baseret på, at modul 2 læses efter modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på teori og forskningsbaseret viden om:
- undervisning i stokastik, herunder stokastisk tænkning og vanskelighederne ved at forstå
sandsynlighedsbegreber
- undervisning i funktioner og anvendt matematik i tværfaglige temaer
- matematiske modeller og deres anvendelse
- virkninger af evaluering
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-

muligheder og begrænsninger ved brug af forskellige evalueringsmetoder til vurdering af elevers
matematiske udbytte
elevers udvikling af matematisk kompetence vedrørende repræsentationer, problembehandling,
modellering og hjælpemidler
elever med særlige behov
elevers sproglige udvikling

Kompetenceområder, som indgår i modulet
Alle fagets kompetenceområder indgår i modulet:
Kompetenceområde 1: Matematiske emner
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner
gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, 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 1.-6. klassetrin
• beskrive, analysere og vurdere undervisning i og elevers læring af matematik med støtte i
matematikdidaktisk teori
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med fagligt
og fagdidaktisk overblik og dømmekraft
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i
undervisningen samt simulere stokastiske processer,
bl.a. 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
benytte variable og enkle funktioner samt diskret
matematik som middel til problemløsning og
modellering i undervisningen med anvendelse af
digitale værktøjer
anvende matematik som beskrivelses- og
analyseredskab i tværfaglige temaer/problemstillinger
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 og
modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere,
fortolke og kritisere matematiske modeller,

Videnmål: Den studerende har viden om
sandsynlighed, subjektiv, statistisk og
kombinatorisk sandsynlighed samt simulering af
stokastiske situationer i blandt andet spil og 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 og
variabelbegrebet, enkle funktioner, udvalgte
emner inden for diskret matematik, fx talteori og
kombinatorik, og anvendelse af digitale
værktøjer til visualisering, beregning og analyse
matematiks muligheder og begrænsninger som
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige
sammenhænge af relevans for 1.- 6. klassetrin
matematisk kommunikation

matematisk modellering,

Side 358 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

anvende matematiske repræsentationsformer ved at
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige
repræsentationsformer, herunder forstå deres
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder,
vurdere muligheder og begrænsninger i anvendelsen af
et bredt udvalg af hjælpemidler, herunder anvendelsen
af digitale værktøjer.
vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder
deres muligheder og begrænsninger for at
diagnosticere elevers faglige udbytte,
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,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning med
fokus på elevers sproglige udvikling i matematik i 1.-6.
klasse.
evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer,

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 og
anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler til
matematik,
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.

matematiske repræsentationer,

matematiske hjælpemidler.

forskellige evalueringsprincipper, deres
muligheder og begrænsninger, herunder
forskellen på summativ og formativ evaluering,
elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller
har særligt talent i matematik samt deres mulige
kendetegn,
elevers sproglige udvikling, herunder
hverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers
sprog- og læseudvikling på andetsproget.
evalueringsmetoder og -redskaber, tæt knyttet
til aldersgruppen og af relevans for
matematikundervisningen,
fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt
samarbejde med kolleger, formelle og uformelle
samarbejdsrelationer med forældre,
administration og myndigheder og
læremidler til aldersgruppen 1.-6.- klassetrin,
herunder digitale læremidler, konkrete
materialer og værktøjer, supplerende materialer
og lærebøger,
kompetenceudvikling som matematiklærer,
ajourføring med matematikdidaktisk forskning og
udviklingsarbejde, veje til nye tendenser, nye
materialer og ny litteratur.

Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen. Se under modulets vidensgrundlag.
De studerende anvender forskningsbaserede metoder ved at
•
•

tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser, og der arbejdes med hvilke
konklusioner, der kan drages af statistiske undersøgelser.
analysere empirisk materiale om en eller flere elever med særlige behov. Materialet frembringes om
muligt af de studerende selv, og bearbejdes sådan, at analysemetoden skaber sammenhæng mellem
teorirammen og det empiriske materiale.
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Modulets relation til praksis
Første semester af modulet ligger normalt samtidig med den udstrakte praktik PR1, og i undervisningen
indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken, herunder de studerendes arbejde med løbende
evaluering i praktikken.
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 eller cases fra matematikundervisning på et
klassetrin fra 1.-6.
Digitalisering og digital teknologi
Gennem arbejdet med digitale teknologier opnås
• kompetence i at fremskaffe og behandle data
• indsigt i, hvordan digitale teknologier styrker mulighederne for databehandling og simulering
• kompetence i at repræsentere matematik på forskellige måder
• indsigt i, hvordan digitale repræsentationer kan understøtte elevers læring
• indsigt i betydningen af digitale teknologier for modulets matematiske emner
I modulets fokus
• på hjælpemidler inddrages digitale teknologier både med fokus på at udvikle den studerendes egen
hjælpemiddelkompetence og med fokus på at udvikle elevers hjælpemiddelkompetence
• på evaluering inddrages digitalt medierede evalueringsformer
Der arbejdes med vurdering af digitale læremidler og digitale læringsplatforme.
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. En endelig fordeling af studie- og
arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds
lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan læses i studieordnings
del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

2

205

3

165

4

20

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
- studiebesøg på skoler
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske
færdigheder og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarer og konferencer
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 225, kategori 3: 175 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Matematiske opgaver og problemer
Skriftlige eller digitale produkter eller dokumentation af en arbejdsproces. Formen
angives af underviser i opgaveformuleringen.
Matematiske opgaver og problemer
Et antal opgaver, svarende til en arbejdstid på 30 timer
Fastsættes i semesterplanen. Kan være forskellig for hver opgave

Bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren
Peer to peer respons på baggrund af opstillede kriterier.
Kan foregå i eller uden for undervisningen.
Fastsættes af underviser og fremgår af semesterplanen.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse i
grupper
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist

Matematikundervisning i praksis
Skriftlig opgave og evt. medieprodukt.
En opgave med udgangspunkt i de studerendes arbejde i praktikken, praksis eller
en fiktiv praksis. Opgaven kan fx dreje sig om undervisningsplanlægning,
gennemførelse og evaluering af elevernes læring.
Krav til indhold formuleres af underviser.
Fem normalsider, som helt eller delvis kan erstattes af medieprodukt.
Grupper.
Godkendt/ikke godkendt.
Mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser.
Fastsættes af underviser og fremgår af semesterplanen.
Portfolio
Analog og/eller digital arbejdsportfolio, som dokumenterer den studerendes
arbejde i løbet af et semester
Den studerendes egne produkter efter underviserens nærmere bestemmelse,
omhandlende matematikfaglige emner/problemstillinger,
fagdidaktiske/lærerpraktiske emner og refleksioner over den studerendes
lærerfaglige udvikling gennem studiet.
Semesterplanen fastsætter nærmere rammer for hvilke produkter, der skal indgå.
Portfolien udarbejdes af hver enkelt studerende. Der kan indgå produkter, som er
udarbejdet i grupper.
Portfolien bedømmes godkendt/ikke godkendt på baggrund af en kvantitativ
vurdering af om den krævede dokumentation er til stede.
Der gives ikke særskilt respons på portfolien. Semesterplanen fastsætter, hvordan
der gives respons til de opgaver, der indgår i portfolien.Refleksionerne tages op i
undervisningen og indgår i den løbende evaluering på holdet.
Fastsættes i modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en skriftlig prøve af en varighed på 6 timer samme dag.
I den skriftlige prøve indgår alle 4 kompetenceområder.
Forberedelsestid: Der er to dages forberedelse med tilknyttet fremstillet forberedelsesoplæg.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Den skriftlige prøve afvikles individuelt.
2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve
Ved den mundtlige prøve deltager den studerende i en arbejdsproces til besvarelse af et lokalt stillet
prøveoplæg. I procesprøven indgår gruppens arbejde på egen hånd samt censors og eksaminators løbende
overværelse og dialog med gruppen.
Prøven er en gruppeprøve hvor størrelsen af gruppen kan være fra 1 til 3 personer. Der afsættes samlet 3
timer til gruppens arbejde uafhængig af gruppens størrelse. Eksamination vil foregå løbende mellem gruppens
medlemmer og censor/eksaminator.
Der kan i eksaminationstiden være 1 - 3 grupper, som arbejder samtidigt dog samlet højest 6 studerende.
Hver gruppe trækker lod mellem et antal prøveoplæg, som minimum er én mere end antallet af grupper.
I hvert prøveoplæg og i prøveprocessen indgår der elementer fra alle fagets 4 kompetenceområder.
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MATEMATIK
4. – 10.
KLASSETRIN
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Fagbeskrivelse Matematik 4.-10. klassetrin
Matematik for 4.-10. klassetrin sigter mod at udvikle lærerkompetencer til at varetage undervisning og
understøtte elevernes læringsprocesser i matematikfaget på grundskoleniveau. Det er et sammensat fag, som
kan beskrives som et redskabsfag, et problemløsende fag, et kreativt og æstetisk fag og et videnskabsfag.
Faget i læreruddannelsen sigter derfor mod at udvikle en nuanceret fagforståelse.
Uddannelsen indeholder et samspil mellem matematiske emner, matematiske kompetencer,
matematikdidaktisk teori samt undervisningspraksis.
De matematiske emner er kendetegnet ved mål som kombinerer matematikfaglighed inden for tal, algebra,
geometri, funktioner samt statistik og sandsynlighed med emnernes relevans for elever, undervisning og
læreplaner.
De matematiske kompetencer er kendetegnet ved mål, som gør den studerende i stand til at kunne spørge i,
om og med matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik. De vedrører matematisk
tankegang, problembehandling, modellering, ræsonnement, repræsentationer, symbolbehandling,
kommunikation og hjælpemidler.
Matematikdidaktisk teori er kendetegnet ved mål knyttet til forsknings- og erfaringsbaseret viden inden for
matematikundervisning og matematiklæring. Den indeholder temaer vedrørende fag- og læringssyn,
samspillet mellem lærer og elever, undervisningsprincipper, evalueringsprincipper, særlige elevgrupper, den
sproglige dimension herunder elevers tilegnelse af viden gennem læsning og gennem skriftsprog, elevers
begrebsdannelse og officielle læseplaner gennem tiden.
Praksisperspektivet er kendetegnet ved mål, som gør den studerende i stand til at omsætte matematikfaglige
og matematikdidaktisk viden til at reflektere over, planlægge og gennemføre matematikundervisning på 4.-10.
klassetrin. Det indeholder temaer vedrørende motivation og mening, undervisnings- og arbejdsmetoder,
digitale og analoge læremidler, konkrete materialer, samarbejdsrelationer, udformning af mål og
evalueringsredskaber.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MATEMATIK 4.-10. klassetrin (MAu)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 2022 samt vinteroptag 2023:

MAu1: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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
• forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet mellem elever, lærer og matematikfaget.
I dette perspektiv indgår indsigt i og analyse af skiftende læseplaner for faget matematik. Der indgår også
elevers arbejde med matematikholdige tekster.
I praksisperspektivet lægges vægten på
• den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser,
forestillinger om og holdninger til matematik
• 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.
Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering af læremidler til aldersgruppen.
Det matematikfaglige perspektiv omfatter
• tal og algebra
• plan- og rumgeometri
• alsidige matematiske kompetencer med fokus på (1) matematisk kommunikation, (2)
symbolbehandling og formalisme, (3) matematisk ræsonnement og (4) tankegang
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.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Vidensgrundlaget 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
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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 4. - 10. klassetrin
• 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 udvikle matematikundervisning i praksis med fagligt
og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Videnmål: Den studerende har viden om
begrunde talsystemets opbygning og anvendelse talbegrebet, talsystemets opbygning og historie
af tal med henblik på undervisning i tal og talteori elementære talmængder, samt talteori og dets
anvendelse
planlægge og gennemføre undervisning i
regneprocesser og algebra med beregninger og løsning
regneprocesser, algebraisk omsætning og
af ligningssystemer, anvendelse af digitale værktøjer i
ligningsløsning med anvendelse af digitale
regneprocesser, algebraisk omsætning og
værktøjer
ligningsløsning
begrunde sammenhænge inden for plangeometri, plangeometri, flytninger og geometriske mønstre,
herunder benytte matematisk argumentation og tegneformer, analytisk geometri, herunder position og
bevisførelse med i anvendelse i af digitale
retning, trigonometri og dens anvendelse samt
værktøjer som baggrund for undervisningen i
anvendelse af digitale værktøjer til konstruktion,
plangeometri,
undersøgende virksomhed og bevisførelse,
beskrive egenskaber ved og sammenhænge
rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige
mellem rumlige figurer, blandt andet med
figurer, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer,
anvendelse af digitale værktøjer, med henblik på
undervisning i rumgeometri,
kommunikere i, om og med matematik ved at
matematisk kommunikation
sætte sig ind i og tolke matematikholdige
skriftlige, mundtlige og visuelle udsagn samt
udtrykke sig fagligt præcist og varieret
anvende symbolholdige udsagn gennem
matematisk symbolbehandling - og formalisme
afkodning, oversættelse og behandling med
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bevidsthed om den særlige rolle, effektiv
symbolbehandling spiller i matematikken
stille karakteristiske matematiske spørgsmål og matematisk tankegang,
skelne mellem forskellige matematiske udsagn,
ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme matematisk ræsonnement,
et matematisk ræsonnement samt udvikle og
gennemføre matematisk argumentation ved
visualisering og bevisførelse,
tage stilling til undervisning, som bygger på
forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget
forskellige syn på elevers matematiske læring
og dialogens betydning for indsigt og forståelse
forholde sig til gældende mål og læseplaner for
skiftende mål og læseplaners sammenhæng med
matematikundervisning i relation til differentieret samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over
undervisning
tid
observere elevers matematiske læring,
observationsmetoder, fortolkning af elevers
begrebsmæssige misopfattelser samt forestillinger matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser,
om og holdninger til matematik
forestillinger om og holdninger til matematik
anvende, udvikle og vurdere relevante læremidler læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin,
til matematik
herunder digitale læremidler, konkrete materialer og
værktøjer, supplerende materialer og lærebøger
planlægge, gennemføre og evaluere
matematikundervisning, som kan facilitere elevers
undervisningsforløb i matematik på 4.-10.
læring og faglige progression, herunder samspillet
klassetrin ud fra et begrundet læringssyn,
mellem elev, lærer og matematik med induktive og
deduktive arbejdsmåder,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som
som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel skriftlige og visuelle matematikholdige tekster,
gennem mundtlige som skriftlige og visuelle
herunder autentiske tekster og læremidler og
matematikholdige tekster, og
udforme mål for undervisning og elevens læring, modeller til planlægning af undervisning i matematik,
planlægge, gennemføre og evaluere motiverende undervisningsmetoder, læringspotentialet i en
og inspirerende matematikundervisning, som får engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ
elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen,
og kreativ virksomhed,
Via undervisningsfaget skal de studerende også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse
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Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende til
egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Teknologiforståelse - Digitalisering og digital teknologi
I modulet indgår dele af teknologiforståelse hhv. området computational tænkning og området
myndiggørelse og dannelse. På modulet fokuseres der på anvendelse og analyse af algoritmer i
programmeringssprog og programmering i blokprogrammering, computeralgebra og regneark samt i
dynamiske geometriprogrammer. Der arbejdes med det samspil der mellem udvikling af teknologi og
udvikling af matematik. De studerende arbejder med understøttelse af elevers konstruktivt-skabende, kritiske
analytiske og refleksive tilgange til arbejdet med teknologier.
Der arbejdes med understøttelse at matematikundervisning ved hjælp af digital kommunikation.
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende, programmere og integrere algoritmer,
mønstergenkendelse og generalisering i
undervisning

Videnmål: Den studerende har viden om
computational tænkning og praksis, herunder
algoritmer, mønstergenkendelse og generalisering

støtte elevers konstruktivt-skabende, kritiske,
elev- og lærerroller og relationer, herunder deres
analyserende og refleksive læreprocesser i arbejdet sammenhæng med elevers udvikling af konstruktivt
med teknologi
skabende, kritiske, analyserende og refleksive
læreprocesser med teknologi
Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen.
National og international forskning inddrages i analyse af empirisk materiale eller i refleksioner over elever
med særlige behov og egen undervisningspraksis.
Der indgår analyse af empirisk materiale, der fx muliggør refleksioner over elevers faglige udvikling eller de
studerendes refleksioner over egen undervisningspraksis og planlægning af denne.
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I modulet indgår om muligt indsamling og analyse af empirisk materiale, indsamlet i forbindelse med de
studerendes planlægning og afprøvning af udvalgte aktiviteter. Der arbejdes med forskellige
observationsmetoder.
I modulet inddrages forskning om digitale redskabers betydning for faget.
Modulets relation til praksis
Modulet ligger for ordinære studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de studerende er i
praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken.
Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af undervisningssituationer, læremidler
og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til
modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og relationsarbejde.
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.. En endelig fordeling af studie- og
arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds
lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan læses i studieordnings
del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 607 timer
244

2

224

3

102

4

15

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
- praktik på skolerne
- planlægning og bearbejdning af praktik
- deltagelse i aktiviteter på praktikskolen
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studieteams
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske færdigheder
og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarerog konferencer
-deltage i tværfaglige aktiviteter og møder på praktikskole
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140), kategori 2: 250, kategori 3: 150 og kategori 4:
10).

Forudsætningskrav
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester.
Samt gennemførelse af nedenstående:
Sideskift

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Skriftlige opgaver
En eller flere skriftlige opgave, formuleret af underviseren
Opgaver knyttet til modulets emner inden for de fire kompetenceområder og
praktikkens kompetenceområder, herunder observation og analyse af
læringssituationer.
En eller flere skriftlige opgaver, svarende til 50 arbejdstimer for den studerende.
Udarbejdes i grupper, normalt praktikgrupper. Underviseren kan dispensere herfra
og tillade andre grupper eller individuel aflevering.
I tilfælde af at der stilles mere end en skriftlig opgave, kan underviseren stille nogle
af dem som individuelle opgaver.
Bedømmes Opfyldt/ikke opfyldt af underviseren.
Bedømmelsen er individuel.
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Respons

Afleveringsfrist

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opgaven skal indeholde en beskrivelse af den enkelte studerendes bidrag til arbejdet
med teksten.
Der gives feedback ud fra kriterier som indgår i opgaveformuleringen. Feedbacken er
skriftlig eller mundtlig efter underviserens valg.
Omfanget afpasses efter antallet af afleverede opgaver, afhængigt af holdets
størrelse.
Fremgår af modulplan.

Mundtlig præsentation
Efter underviserens nærmere bestemmelse, fx oplæg, fremlæggelse eller
procesprøve
Matematikfaglige eller fagdidaktisk/lærerpraktiske emner, knyttet til modulets
indhold
Svarende til 10 arbejdstimer for den studerende
Individuel eller gruppe

Bedømmes kvantitativt godkendt/ikke godkendt.
Gives i forbindelse med den mundtlige præstation
Fastsættes i modulplan.

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt.
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Bedømmelse

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning (*gælder ikke for NET-uddannelsen)
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig i
og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en
skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement
og udvikling. Den studerende skal opnå begyndende kompetence til at begrunde,
planlægge, gennemføre og evaluere eksperimenterende, undersøgende og
sansemæssig undervisning i skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og øvelser,
hvor de studerende arbejder i grupper med at afprøve og udvikle æstetiske og
kreative aktiviteter ud fra input og opgaver fra underviser.
Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende arbejder
i grupper af varierende størrelser.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100% fremmøde
til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Respons
Afleveringsfrist

Modulprøve
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed ud fra et lokalt udfærdiget
prøvesæt. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med
andre under prøven.
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om:
• Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske
problemstillinger knyttet til tal, algebra og geometri.
• Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med
udgangspunkt i autentiske dokumenter knyttet til matematikundervisningen 4. –
10. klassetrin.
5 timer samt forberedelse
Udarbejdes individuelt

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået ud fra en vurdering af, 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.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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MAu1: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med tal, algebra og geometri
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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
• forskellige tilgange til matematikundervisning i samspillet mellem elever, lærer og matematikfaget.
I dette perspektiv indgår indsigt i og analyse af skiftende læseplaner for faget matematik. Der indgår også
elevers arbejde med matematikholdige tekster.
I praksisperspektivet lægges vægten på
• den studerendes observation af elevers matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser,
forestillinger om og holdninger til matematik
• 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.
Der indgår desuden anvendelse, udvikling og vurdering af læremidler til aldersgruppen.
Det matematikfaglige perspektiv omfatter
• tal og algebra
• plan- og rumgeometri
• alsidige matematiske kompetencer med fokus på (1) matematisk kommunikation, (2)
symbolbehandling og formalisme, (3) matematisk ræsonnement og (4) tankegang
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.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Vidensgrundlaget 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
- 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 4. - 10. klassetrin
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 udvikle matematikundervisning i praksis med faglig og
fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrunde talsystemets opbygning og anvendelse
af tal med henblik på undervisning i tal og
talteori
planlægge og gennemføre undervisning i
regneprocesser, algebraisk omsætning og
ligningsløsning med anvendelse af digitale
værktøjer
begrunde sammenhænge inden for
plangeometri, herunder benytte matematisk
argumentation og bevisførelse med i anvendelse
i af digitale værktøjer som baggrund for
undervisningen i plangeometri,
beskrive egenskaber ved og sammenhænge
mellem rumlige figurer, blandt andet med
anvendelse af digitale værktøjer, med henblik på
undervisning i rumgeometri,
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
anvende symbolholdige udsagn gennem
afkodning, oversættelse og behandling med
bevidsthed om den særlige rolle, effektiv
symbolbehandling spiller i matematikken

Videnmål: Den studerende har viden om
talbegrebet, talsystemets opbygning og historie
elementære talmængder, samt talteori og dets
anvendelse
regneprocesser og algebra med beregninger og løsning
af ligningssystemer, anvendelse af digitale værktøjer i
regneprocesser, algebraisk omsætning og
ligningsløsning
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,
rumgeometri, beskrivelse og undersøgelse af rumlige
figurer, bl.a. med anvendelse af digitale værktøjer,

matematisk kommunikation

matematisk symbolbehandling - og formalisme
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stille karakteristiske matematiske spørgsmål og
skelne mellem forskellige matematiske udsagn,
ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme
et matematisk ræsonnement samt udvikle og
gennemføre matematisk argumentation ved
visualisering og bevisførelse,
tage stilling til undervisning, som bygger på
forskellige syn på elevers matematiske læring
forholde sig til gældende mål og læseplaner for
matematikundervisning i relation til
differentieret undervisning
observere elevers matematiske læring,
begrebsmæssige misopfattelser samt
forestillinger om og holdninger til matematik
anvende, udvikle og vurdere relevante
læremidler til matematik
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb i matematik på 4.-10.
klassetrin ud fra et begrundet læringssyn,
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning, som medtænker elevers tilegnelse
af viden såvel gennem mundtlige som skriftlige
og visuelle matematikholdige tekster, og
udforme mål for undervisning og elevens læring
planlægge, gennemføre og evaluere motiverende
og inspirerende matematikundervisning, som får
elever til at engagere sig i matematiske
aktiviteter og kreativ virksomhed,

matematisk tankegang,
matematisk ræsonnement,

forskellige syn på matematiklæring, herunder sproget
og dialogens betydning for indsigt og forståelse
skiftende mål og læseplaners sammenhæng med
samfundsmæssige og videnskabelige udfordringer over
tid
observationsmetoder, fortolkning af elevers
matematiske læring, begrebsmæssige misopfattelser,
forestillinger om og holdninger til matematik
læremidler til aldersgruppen 4. - 10. klassetrin,
herunder digitale læremidler, konkrete materialer og
værktøjer, supplerende materialer og lærebøger
matematikundervisning, som kan facilitere elevers
læring og faglige progression, herunder samspillet
mellem elev, lærer og matematik med induktive og
deduktive arbejdsmåder,
elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige som
skriftlige og visuelle matematikholdige tekster,
herunder autentiske tekster og læremidler og
modeller til planlægning af undervisning i matematik,
undervisningsmetoder, læringspotentialet i en
engageret og indlevet lærerrolle, motivation, kreativ
virksomhed, aktiviteter i og uden for klassen,

Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen.
National og international forskning inddrages i analyse af empirisk materiale eller i refleksioner over elever
med særlige behov og egen undervisningspraksis.
Der indgår analyse af empirisk materiale, der fx muliggør refleksioner over elevers faglige udvikling eller de
studerendes refleksioner over egen undervisningspraksis og planlægning af denne.
I modulet indgår om muligt indsamling og analyse af empirisk materiale, indsamlet i forbindelse med de
studerendes planlægning og afprøvning af udvalgte aktiviteter. Der arbejdes med forskellige
observationsmetoder.
I modulet inddrages forskning om digitale redskabers betydning for faget.
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Modulets relation til praksis
Der indgår analyse af læremidler og af autentiske elevbesvarelser. Der arbejdes med tekster eller video som
skildrer læring og undervisning i matematik. Om muligt indgår observationer af elevers matematiske læring i
praksissamarbejdet.
I forbindelse med modulet planlægger de studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige
indhold. Disse afprøves om muligt i praksis.
På 2. semester etableres et konkret praksissamarbejde med de praktikskoler, der benyttes efterfølgende til
praktikniveau 1 (gælder kun for undervisningsfag 1).
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes med en it-assisteret tilgang til tal og algebra (herunder regneark og CAS-værktøjer) i
grundskolens matematikundervisning, og med den betydning, it-tekniske hjælpemidler har for faget.
I modulet arbejdes med undersøgelser og konstruktioner i dynamiske geometriprogrammer og med digital
understøttelse af analytisk geometri.
Der arbejdes med understøttelse at matematikundervisning ved hjælp af digital kommunikation.
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. En endelig fordeling af studie- og
arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå af det enkelte holds
lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan læses i studieordnings
del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

2

235

3

145

4

10

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
- studiebesøg på skoler
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske
færdigheder og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarer og konferencer
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 140, kategori 2: 250, kategori 3: 150 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
Der er mødepligt på modulet, når modulet jf. strukturmodellen er placeret på 1. eller 2. semester.
Samt gennemførelse af nedenstående:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Respons

Afleveringsfrist

Skriftlige opgaver
En eller flere skriftlige opgave, formuleret af underviseren
Opgaver knyttet til modulets emner inden for de fire kompetenceområder,
herunder observation og analyse af læringssituationer.
En eller flere skriftlige opgaver, svarende til 50 arbejdstimer for den studerende.
Udarbejdes i grupper, normalt praktikgrupper. Underviseren kan dispensere herfra
og tillade andre grupper eller individuel aflevering.
I tilfælde af at der stilles mere end en skriftlig opgave, kan underviseren stille nogle
af dem som individuelle opgaver.
Bedømmes Opfyldt/ikke opfyldt af underviseren.
Bedømmelsen er individuel.
Opgaven skal indeholde en beskrivelse af den enkelte studerendes bidrag til
arbejdet med teksten.
Der gives feedback ud fra kriterier som indgår i opgaveformuleringen. Feedbacken
er skriftlig eller mundtlig efter underviserens valg.
Omfanget afpasses efter antallet af afleverede opgaver, afhængigt af holdets
størrelse.
Fremgår af modulplan.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Mundtlig præsentation
Efter underviserens nærmere bestemmelse, fx oplæg, fremlæggelse eller
procesprøve
Matematikfaglige eller fagdidaktisk/lærerpraktiske emner, knyttet til modulets
indhold
Svarende til 10 arbejdstimer for den studerende
Individuel eller gruppe

Bedømmes kvantitativt godkendt/ikke godkendt.
Gives i forbindelse med den mundtlige præstation
Fastsættes i modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:

Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Modulprøve
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed ud fra et lokalt udfærdiget
prøvesæt. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med
andre under prøven.
Indholdet i den skriftlige modulprøve afprøver om:
 Den studerende kan beskrive, analysere og besvare basismatematiske
problemstillinger knyttet til tal, algebra og geometri.
 Den studerende kan diskutere fagdidaktiske problemstillinger med
udgangspunkt i autentiske dokumenter knyttet til
matematikundervisningen 4. – 10. klassetrin.
5 timer samt forberedelse
Udarbejdes individuelt

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået ud fra en vurdering af, 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.
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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.
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold


Respons
Afleveringsfrist

Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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MAu2: Elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik og matematik som redskab
Kompetencemål for undervisningsfaget matematik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Kernen i modulet er elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik og med matematik
som redskab 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 typer af evalueringsmetoder til vurdering af elevers matematikfaglige læring, herunder
muligheder og begrænsninger ved de enkelte metoder
forskellige tiltag til en differentieret og inkluderende undervisning for elever med særlige behov
elevers sproglige udvikling

I praksisperspektivet lægges vægten på
-

matematiklærerens forskellige samarbejdsrelationer, både i og uden for skolen
hvilke kompetencer og hvilken viden, der er væsentlige for at kunne udvikle sig professionelt som
matematiklærer
brug og vurderinger af forskellige evalueringsformer.

Det matematikfaglige perspektiv omfatter de matematiske emner stokastik og matematikkens muligheder og
begrænsninger som beskrivelses- og analyseredskab. Centralt placeret heri er funktionsbegrebet og dets
anvendelse i praksis. Det matematikfaglige perspektiv omfatter også de matematiske kompetencer
vedrørende repræsentationer, problembehandling, modellering og hjælpemidler.
Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Indhold og opbygning er baseret på, at modul 2 læses efter modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget matematik med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på teori og forskningsbaseret viden om:
- undervisning i stokastik, herunder stokastisk tænkning og vanskelighederne ved at forstå
sandsynlighedsbegreber
- undervisning i funktioner, vækstmodeller og anvendt matematik i tværfaglige temaer
- matematiske modeller og deres anvendelse
- virkninger af evaluering
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-

muligheder og begrænsninger ved brug af forskellige evalueringsmetoder til vurdering af elevers
matematiske udbytte
elevers udvikling af matematisk kompetence vedrørende repræsentationer, problembehandling,
modellering og hjælpemidler
elever med særlige behov
elevers sproglige udvikling

Kompetenceområder, som indgår i modulet
Alle fagets kompetenceområder indgår i modulet:
Kompetenceområde 1: Matematiske emner
Kompetenceområde 2: Matematiske kompetencer
Kompetenceområde 3: Matematikdidaktik
Kompetenceområde 4: Matematiklærerens praksis
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning, hvor de matematiske emner
gennem indsigt i videnskabsfaget matematik, 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 elevers læring af matematik med støtte i
matematikdidaktisk teori.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle matematikundervisning i praksis med fagligt
og fagdidaktisk overblik og dømmekraft.
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser i
undervisningen samt simulere stokastiske processer
og arbejde med sandsynlighedsfordelinger, herunder
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
anvende funktioner og vækstmodeller som middel til
problemløsning og modellering i undervisningen
med inddragelse af digitale værktøjer
anvende matematik som beskrivelses- og
analyseredskab i tværfaglige
temaer/problemstillinger
problembehandle ved at detektere, formulere,
afgrænse og løse matematiske problemer ved
systematisk valg af strategier og værktøjer

Videnmål: Den studerende har viden om
sandsynlighed, subjektiv, statistisk og
kombinatorisk sandsynlighed, simulering af
stokastiske situationer i blandt andet stikprøver
samt eksempler på sandsynlighedsfordelinger og
anvendelse af it
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
funktionsbegrebet, herunder vækstfunktioner og
vækstmodeller og anvendelser i fx økonomi samt
anvendelse af digitale værktøjer til beregning,
analyse og visualisering
matematiks muligheder og begrænsninger som
beskrivelses- og analyseredskab i andre faglige
sammenhænge af relevans for 4. -10. klassetrin
matematisk problembehandling
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modellere ved at afgrænse, strukturere,
matematisere, fortolke og kritisere matematiske
modeller
anvende matematiske repræsentationsformer ved at
forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige
repræsentationsformer, herunder forstå deres
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder
tage stilling til muligheder og begrænsninger i
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler,
herunder anvendelsen af digitale værktøjer
vurdere forskellige evalueringsprincipper, herunder
deres muligheder og begrænsninger for at
diagnosticere elevers faglige udbytte
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning
med fokus på elevers sproglige udvikling i matematik
i 4.-10. klasse
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
evaluere elevers faglige udbytte og kompetencer

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
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

matematisk modellering

matematiske repræsentationer

matematiske hjælpemidler

forskellige evalueringsprincipper, deres muligheder
og begrænsninger, herunder forskellen på
summativ og formativ evaluering
elevers sproglige udvikling, herunder
hverdagssprog, fagsprog og tosprogede elevers
sprog- og læseudvikling på andetsproget
elevgrupper, som kan have vanskeligheder eller har
særligt talent i matematik samt deres mulige
kendetegn

evalueringsmetoder og -redskaber, test knyttet til
aldersgruppen og af relevans for
matematikundervisningen
fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde
med kolleger, formelle og uformelle
samarbejdsrelationer med forældre, administration
og myndigheder
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

Forankring i forskning og udvikling
Viden og publikationer fra nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter relevante for
modulets indholdsområder inddrages i undervisningen. Se under modulets vidensgrundlag.
De studerende anvender forskningsbaserede metoder ved at
-

tilrettelægge og gennemføre enkle statistiske undersøgelser, og der arbejdes med hvilke
konklusioner, der kan drages af statistiske undersøgelser.
analysere empirisk materiale om en eller flere elever med særlige behov. Materialet frembringes om
muligt af de studerende selv, og bearbejdes sådan, at analysemetoden skaber sammenhæng mellem
teorirammen og det empiriske materiale.
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Modulets relation til praksis
Første semester af modulet ligger normalt samtidig med den udstrakte praktik PR1, og i undervisningen
indgår der løbende refleksioner over erfaringer fra praktikken, herunder de studerendes arbejde med løbende
evaluering i praktikken.
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 eller cases fra matematikundervisning på et
klassetrin fra 4.-10.
Digitalisering og digital teknologi
Gennem arbejdet med digitale teknologier opnås
• kompetence i at fremskaffe og behandle data
• indsigt i, hvordan digitale teknologier styrker mulighederne for databehandling og simulering
• kompetence i at repræsentere matematik på forskellige måder
• indsigt i, hvordan digitale repræsentationer kan understøtte elevers læring
• indsigt i betydningen af digitale teknologier for modulets matematiske emner
I modulets fokus
• på hjælpemidler inddrages digitale teknologier både med fokus på at udvikle den studerendes egen
hjælpemiddelkompetence og med fokus på at udvikle elevers hjælpemiddelkompetence
• på evaluering inddrages digitalt medierede evalueringsformer.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil fremgå
af det enkelte holds lektionsplan. Overordnede beskrivelser om studieaktivitetsmodellens kategorier kan
læses i studieordnings del 1.
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

2

235

3

145

4

10

Primære arbejdsformer
- undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
- kursus om it-værktøjer
- studerendes fremlæggelser
- vejledning
- studiebesøg på skoler
- udarbejdelse af produkter
- forberedelse til undervisningen i studiegrupper
- individuel forberedelse
- litteratursøgning og læsning
- studieaktiviteter i studiegrupper
- individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
– holdmøder
-løbende vedligeholdelse og udvikling af egne matematiske
færdigheder og kompetencer.
-deltage i matematikcaféens aktiviteter
- deltage i seminarer og konferencer
- fremlæggelser af eget arbejde
- studievejledning
- peer to peer feedback

* Hvis faget læses som UV2, UV3 eller på rene ÅU-hold (kategori 1: 137 (67 (E21)/70 (F22)), kategori 2: 223, kategori 3:
180 og kategori 4: 10).

Forudsætningskrav
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Matematiske opgaver og problemer
Skriftlige eller digitale produkter eller dokumentation af en arbejdsproces. Formen
angives af underviser i opgaveformuleringen.
Matematiske opgaver og problemer
Et antal opgaver, svarende til en arbejdstid på 30 timer
Fastsættes i semesterplanen. Kan være forskellig for hver opgave

Bedømmes godkendt/ikke godkendt af underviseren
Peer to peer respons på baggrund af opstillede kriterier.
Kan foregå i eller uden for undervisningen.
Fastsættes af underviser og fremgår af semesterplanen.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse i
grupper
Bedømmelse
Respons
Titel
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist

Matematikundervisning i praksis
Skriftlig opgave og evt. Medieprodukt.
En opgave med udgangspunkt i de studerendes arbejde i praktikken, praksis eller
en fiktiv praksis. Opgaven kan fx dreje sig om undervisningsplanlægning,
gennemførelse og evaluering af elevernes læring.
Krav til indhold formuleres af underviser.
Fem normalsider, som helt eller delvis kan erstattes af medieprodukt.
Grupper.
Godkendt/ikke godkendt.
Mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser.
Matematikundervisning i praksis
Portfolio
Analog og/eller digital arbejdsportfolio, som dokumenterer den studerendes
arbejde i løbet af et semester
Den studerendes egne produkter efter underviserens nærmere bestemmelse,
omhandlende matematikfaglige emner/problemstillinger,
fagdidaktiske/lærerpraktiske emner og refleksioner over den studerendes
lærerfaglige udvikling gennem studiet.
Semesterplanen fastsætter nærmere rammer for hvilke produkter, der skal indgå.
Portfolien udarbejdes af hver enkelt studerende. Der kan indgå produkter, som er
udarbejdet i grupper.
Portfolien bedømmes godkendt/ikke godkendt på baggrund af en kvantitativ
vurdering af om den krævede dokumentation er til stede.
Der gives ikke særskilt respons på portfolien. Semesterplanen fastsætter, hvordan
der gives respons til de opgaver, der indgår i portfolien.Refleksionerne tages op i
undervisningen og indgår i den løbende evaluering på holdet.
Fastsættes i modulplanen.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en skriftlig prøve af en varighed på 6 timer samme dag.
I den skriftlige prøve indgår alle 4 kompetenceområder.
Forberedelsestid: Der er to dages forberedelse med tilknyttet fremstillet forberedelsesoplæg.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Den skriftlige prøve afvikles individuelt.
2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve
Ved den mundtlige prøve deltager den studerende i en arbejdsproces til besvarelse af et lokalt stillet
prøveoplæg. I procesprøven indgår gruppens arbejde på egen hånd samt censors og eksaminators løbende
overværelse og dialog med gruppen.
Prøven er en gruppeprøve hvor størrelsen af gruppen kan være fra 1 til 3 personer. Der afsættes samlet 3
timer til gruppens arbejde uafhængig af gruppens størrelse. Eksamination vil foregå løbende mellem gruppens
medlemmer og censor/eksaminator.
Der kan i eksaminationstiden være 1 - 3 grupper, som arbejder samtidigt dog samlet højest 6 studerende.
Hver gruppe trækker lod mellem et antal prøveoplæg, som minimum er én mere end antallet af grupper.
I hvert prøveoplæg og i prøveprocessen indgår der elementer fra alle fagets fire kompetenceområder.
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MUSIK
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Fagbeskrivelse Musik
Musikfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder:
Musikudøvelse, musikalsk skaben, musikforståelse og musikdidaktik.
Med henblik på at udvikle den studerendes forudsætninger for ledelse af og deltagelse i udøvende musikalske
aktiviteter arbejdes der med den studerendes egen musikudøvelse i mange forskellige udtryksformer,
herunder sammenspil på instrumenter, solosang, kor, bevægelse, musiklege og klaverakkompagnement. Den
studerende opnår således essentielle færdigheder i sang og klaver, der gør dem i stand til at lede og
akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter samt i at lede
stemmearbejde, fællessang og én- eller flerstemmigt kor gennem brug af egen stemme.
Kreative æstetiske arbejdsformer og læreprocesser samt refleksion over viden og færdigheder opnået
gennem arbejdet med de forskellige udtryksformer indgår i skabende arbejde, herunder den studerendes
egne improvisationer, kompositioner og musikalske arrangementer til forskellige målgrupper.
I musikforståelse arbejdes der med at fortolke, forstå og formidle musik som et strukturelt, psykologisk,
æstetisk, historisk og kulturelt fænomen gennem teoretiske tilgange og egen praktisk musikalsk fortolkning.
I vekselvirkning med ovenstående indholdsområder beskæftiger den studerende sig med, hvordan der kan
undervises i skolefaget musik med henblik på at udvikle elevers evner til at udøve, skabe og forstå musik og
dermed bibringe dem dannende musikalske oplevelser og erkendelser. Desuden indgår udvikling af
musikfaget samt arbejdet med musik som en del af skolens almene dannelsesopgave både mono- og
tværfagligt.
Grundlaget for undervisning i musikfaget er fagprofessionel teori samt musikalsk og fagdidaktisk praksis inden
for de fire kompetenceområder.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget MUSIK (MU)
MU1: Musikalske udtryksformer i undervisning og læring
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU2: Musikledelse, musikalsk læring og
undervisningsmetodik og MU3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.
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

Videnmål: Den studerende har viden om
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akkompagnere fællessang og musikaktiviteter på
klaver udtryksfuldt i et bredt udvalg af stilarter
anvende egen stemme musikalsk og nuanceret
som hjælpemiddel og arbejdsredskab i
undervisningen
udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil
med forståelse for genre og teknik
lede stemmearbejde, fællessang og én- eller
flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og
dramatisering med øje for elevers potentialer og
forudsætninger
arrangere musik og musikalske aktiviteter i et
bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper
med forskellige pædagogiske formål
lede kreative musikalske processer i vokal-,
bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder
såvel komposition som improvisation
planlægge, gennemføre og evaluere varieret og
aktiverende undervisning i musiklytning og
musikoplevelse
formulere og anvende differentierede mål for
musikundervisning og elevens læring
udvælge undervisningsindhold til såvel
enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret
og inkluderende
agere i forskellige musiklærerroller fra den
myndige leder og dirigent til den lydhøre og
inspirerende igangsætter i og med musik
varetage undervisning med øje for elevernes
musikalske forudsætninger, udvikling og
potentialer
bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i
musikfaget og på skolen generelt

musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter,
instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil
stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig
udvikling og udvikling af egen og andres stemmer
musikalske genrer, motoriske/tekniske
øveprocesser, musikalsk fortolkning
udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling,
kor/sang-metodik, indstudering, sangligt
repertoire, sanglige kulturer og traditioner
kroppens, bevægelsens og legens betydning for
musikalsk udvikling og læring
musikteori, notation, arrangement,
instrumentation og satslære og musikalske
læremidler
kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier
om improvisation og komposition samt musikkens
æstetiske og innovative potentialer
metoder til musiklytning og musikalsk udvikling
musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk,
kulturbærende og identitetsskabende fænomen,
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål
og indhold
musikalsk læring og progression,
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og
læremidler i musikfaget
undervisningsmetodik, klasseledelse,
musiklærerroller, formidlingsstrategier samt
formelle og uformelle læreprocesser
musikpædagogisk teori, elevernes musikalske
udvikling, æstetiske læreprocesser,
musikalitetsteori
musikkens betydning som motorisk/fysisk,
psykologisk, socialt og kulturelt fænomen

Forankring i forskning og udvikling
Dansk og international musikpædagogisk forskning og udviklingsarbejde inddrages i hensigtsmæssigt omfang,
i særdelshed vedrørende kreativitet og skabende musikalsk arbejde. Der tilstræbes en balance mellem
videngrundlag, der har rod i ars- og scientia-tilgange.
Modulets relation til praksis
I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og
relationer til praksis:
• På skole(r): De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx:
morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil mm.
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•
•

På læreruddannelsen: De studerende kan varetage et frivilligt tilbud til en grundskoles elever som kor,
sammenspil, musikproduktion på computer mm.
Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og
musikformidling i og uden for grundskolen.

Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes med:
• digital lydbehandling, fx Audacity, Soundtrap, med henblik på skabende arbejde med lyd, lydkunst og
„musique concrète “,
• programmer til komposition, arrangement og musikproduktion, fx Garageband, Everyday Looper,
Soundtrap, med henblik på skabende musikalsk arbejde,
• nodeskrivning, fx Sibelius, MuseScore, Flat, Noteflight, som digitalt hjælperedskab for den kommende
lærer i forbindelse med simpel notation af sange med becifring m.v., og
• peer-feedback som eksempel på uddannelsesteknologi.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.
Deltagelse i undervisning i sang og klaver.
Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.
Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.
Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte
studerende.
Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og
studiegruppeundervisning.
Arbejde i studiegrupper.
Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte
praksissamarbejde.
Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale
musikprogrammer.
Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i
band eller kor.
Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder
forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.
Deltagelse i kultur- og musikliv.
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.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Digital lydproduktion
Lydfil
Kort digital lydkomposition med behandlet konkret lyd. Der lægges vægt på
musikalsk eksperimenteren, grundighed og kvalitet.
Varighed: Cirka/godt 1 minut.
Individuelt eller i gruppe med 2-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Peer-feedback på baggrund af bedømmelseskriterier.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Musik og bevægelse
Fremvisning
Fremvisning af et musikalsk forløb med inddragelse af krop og bevægelse, fx dans,
koreografi, stomp, bodypercussion.
Cirka 3-7 min.
Gruppe med 2-7 studerende.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet
Fremgår af modulplan
Ledelse af egen komposition
Notation af kompositionen og efterfølgende indstudering
It-notation af selvarrangeret komposition. Indstudering og ledelse af musikken.
Ved grupper skal alle studerende deltage aktivt i indstudering og musikledelse.
Cirka 4-16 takter
Individuelt eller i gruppe med 2-4 studerende.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet – eventuelt på baggrund af peer-feedback af noteret
komposition
Fremgår af modulplan
Fagdidaktisk projekt
Synopsis med fremlæggelse
De(n) studerende udarbejder en skriftlig fagdidaktisk synopsis relateret til
kompetenceområdet musikalsk skaben som udgangspunkt for en mundtlig
fremlæggelse. Den studerende skal demonstrere indsigt i kreativitet og musikalsk
skaben, som det optræder i folkeskolen og på læreruddannelsen.
Højst 4-5 normalsider.
Individuelt eller i gruppe med 2-4 studerende.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper
Fremgår af modulplan
Sang og klaver
Musikalsk præsentation
Sangudøvelse og brug af klaver med henblik på musikledelse. Der lægges vægt på
hensigtsmæssig anvendelse af notation, håndværksmæssige færdigheder,
velfungerende akkompagnement og inspirerende musikalsk udtryk.
Varighed 5-15 min.
Individuelt.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet
Fremgår af modulplan

Side 394 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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MU2: Musikledelse, musikalsk læring og undervisningsmetodik
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det
anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU2: Musikledelse, musikalsk læring og
undervisningsmetodik.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Faget har sin basis i 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.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
vejlede og lede sammenspil differentieret på
baggrund af egen beherskelse af relevante
instrumenter
anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab
og kreativt værktøj
lede og akkompagnere fællessang og
musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt
udvalg af stilarter
anvende egen stemme musikalsk og nuanceret
som hjælpemiddel og arbejdsredskab i
undervisningen
lede stemmearbejde, fællessang og en- eller
flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer
udtrykke sig musikalsk gennem instrumentalspil
med forståelse for genre og teknik
arrangere musik og musikalske aktiviteter i et
bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper
med forskellige pædagogiske formål
formulere og anvende differentierede mål for
musikundervisning og elevens læring
udvælge undervisningsindhold til såvel
enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret
og inkluderende
agere i forskellige musiklærerroller fra den
myndige leder og dirigent til den lydhøre og
inspirerende igangsætter i og med musik
perspektivere musik som strukturelt,
æstetisk, kulturelt og historisk fænomen

Vidensmål: Den studerende har viden om
sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt
analog og digital teknologi
lydbearbejdning, nodeskrivning på computer, it
og internetressourcer
musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter,
instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil
stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig
udvikling af egen og andres stemmer
udvikling af børns stemmer, sproglig udvikling,
kor/sang-metodik, indstudering, sangligt
repertoire, sanglige kulturer og traditioner
musikalske genrer, motoriske/tekniske
øveprocesser, musikalsk fortolkning
musikteori, notation, arrangement,
instrumentation og satslære og musikalske
læremidler
musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk,
kulturbærende og identitetsskabende fænomen,
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål
og indhold
musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i
musikfaget
undervisningsmetodik, klasseledelse, musiklærerroller, formidlingsstrategier samt formelle og
uformelle læreprocesser
musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, æstetisk og samfundsmæssigt perspektiv,
herunder forskellige musikkulturer, børne- og
ungdomskulturer samt musik og medier

Forankring i forskning og udvikling
Det musikpædagogiske arbejde med musikledelse og instruktion understøttes af systematisk refleksion over
metodik, musikalsk analyse, satslære og inkluderende praksisser baseret på dansk og international forskning
og udviklingsarbejde. Desuden arbejder de studerende med observations- og evalueringsmetodik med henblik
på egen læring og på kompetencer i feedback.
Modulets relation til praksis
I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og
relationer til praksis:
• På skole(r): De studerende kan indgå aktivt i forskellige musikalske sammenhænge som fx:
morgensang, kor, sanglege, stomp og sammenspil mm.
• På læreruddannelsen: De studerende kan varetage et frivilligt tilbud til en grundskoles elever som kor,
sammenspil, musikproduktion på computer mm.
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•

Samarbejde med konservatorium rettet mod praksis, fortrinsvis i forbindelse med musikudøvelse.
Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og
musikformidling i og uden for grundskolen.

Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes med:
• nodeskrivning, fx Sibelius, MuseScore, Flat, Noteflight, som digitalt hjælperedskab for den kommende
lærer i forbindelse med satslære og arrangement,
• digitale instrumenter, fx drumpad, iPad, i forbindelse med sammenspil, improvisation og komposition,
• kendskab til og analyse af digitale læremidler og platforme med fokus på musikudøvelse og
• lyd- og videooptagelse som dokumentation og udgangspunkt for evaluering.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

Primære arbejdsformer
Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.
Deltagelse i undervisning i sang og klaver.
Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.
Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.
Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte
studerende.
Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og
studiegruppeundervisning.
Arbejde i studiegrupper.
Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte
praksissamarbejde.
Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale
musikprogrammer.
Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i
band eller kor.
Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder
forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.
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4

5

Deltagelse i kultur- og musikliv.
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.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Rotationskoncert
Koncertfremførelse
En rotationskoncert med de studerende med vokal og instrumental
optræden i grupper. Den studerende skal kunne varetage alle roller. Der lægges
vægt på såvel de spille- og sangtekniske færdigheder som den musikalske
helhedsoplevelse.
2-3 numre
I grupper med 3-5 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet
Fremgår af modulplan
Musikledelse af eget arrangement
Skriftligt arrangement og efterfølgende indstudering
Arrangement af to numre med fokus på henholdsvis sammenspil og kor.
Udarbejdelse af et instruktionsmateriale af førstnævnte rettet mod udøvende
elever. It inddrages. Indstudering og ledelse af mindst et af arrangementerne. Alle
studerende i en eventuel gruppe skal deltage aktivt i indstudering og musikledelse.
Mindst 4-16 takter
Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet – eventuelt på baggrund af peer-feedback af noteret
arrangement
Fremgår af modulplan
Fagdidaktisk projekt
Synopsis med fremlæggelse
De(n) studerende udarbejder en skriftlig fagdidaktisk synopsis relateret til
kompetenceområdet musikalsk udøvelse som udgangspunkt for en mundtlig
fremlæggelse. Den studerende skal demonstrere indsigt i musikudøvelse,
musikledelsesmetoder/-roller og valg af indhold, som det optræder i folkeskolen
og på læreruddannelsen.
Højst 4-5 normalsider.
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Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Sang og klaver
Musikalsk præsentation
A capella sangudøvelse og brug af klaver med henblik på musikledelse. Der lægges
vægt på musikledelseskompetencer, genre- og stilforståelse, musikalsk indlevelse,
hensigtsmæssig og varieret brug af stemme og klaver.
Varighed 5-15 min.
Individuelt.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper
Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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MU3: Musik og læring i et oplevelses-, fortolknings- og formidlingsperspektiv
Kompetencemål for undervisningsfaget musik findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Den studerende tilegner sig færdigheder i at lytte til musik, fortolke og analysere musik samt at reflektere
over musikken og musikalske forhold i samfund og kulturliv – nutidigt og historisk.
Der arbejdes med refleksion over musikalsk læring og undervisning, herunder fagbegrundelser, fagets
dannelsesopgave, fagdidaktiske positioner, inkluderende læringsmiljøer, undervisningsdifferentiering,
varierede aktivitetsformer samt vurdering og brug af læremidler.
Den studerende udtrykker forståelse for fortolkning og formidling af musik gennem individuel musikalsk
udøvelse.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det
anbefales at MU1 læses som det første basismodul, dvs. før MU3: Musik og læring i et oplevelses-,
fortolknings- og formidlingsperspektiv.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget musik med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Faget har sin basis i 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
etablere læringsrum for elevers selvstændige
arbejde med musikudøvelse

Vidensmål: Den studerende har viden om
læreprocesser og organisering
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skabe musik på baggrund af egne vokale og instrumentale færdigheder med musikalsk nysgerrighed,
autenticitet og overblik

kreative processer, musikalsk interpretation og
varierede udtryksformer

perspektivere musik som strukturelt, æstetisk,
kulturelt og historisk fænomen

musik i et historisk, psykologisk, oplevelsesmæssigt, æstetisk og samfundsmæssig perspektiv
herunder 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

formidle musik i forskellige genrer og stilarter fra
forskellige historiske perioder
planlægge, gennemføre og evaluere varieret og
aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse
analysere egen og andres musikundervisning med
henblik på udvikling af musikundervisning i
folkeskolen gennem anvendelse af data fra
evalueringer
analysere undervisningsmidler hensigtsmæssigt i
forhold til undervisningens mål og centrale indhold
samt resultater fra forskning og udviklingsarbejde
anvende musikfaget i samspil med andre fag og
aktiviteter på skolen
bidrage til skolens almene dannelsesopgave både i
musikfaget og på skolen generelt
formulere og anvende differentierede mål for
musikundervisning og elevens læring
udvælge undervisningsindhold til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og
inkluderende
varetage undervisning med øje for elevernes
musikalske forudsætninger, udvikling og
potentialer
anvende it og anden teknologi som arbejdsredskab
og kreativt værktøj
lede stemmearbejde, fællessang og en- eller
flerstemmigt kor
vejlede og lede sammenspil differentieret på
baggrund af egen beherskelse af relevante
instrumenter,
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og
dramatisering
arrangere musik og musikalske aktiviteter

musikalske genrer, stilarter og musikhistorie
metoder til musiklytning og musikalsk udvikling
evalueringsmetoder og observation og iagttagelse
som metoder til at skabe viden om
musikundervisning i folkeskolen
læremidler samt resultater fra forskning og
udviklingsarbejde
Tværfaglighed
musikkens betydning som motorisk/fysisk,
psykologisk, socialt og kulturelt fænomen
musikkens betydning som eksistentielt, æstetisk,
kulturbærende og identitetsskabende fænomen,
begrundelser for musikfaget, musikfagets formål
og indhold
musikalsk læring og progression, undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og læremidler i
musikfaget
musikpædagogisk teori, elevernes musikalske
udvikling, æstetiske læreprocesser, musikalitetsteori
nodeskrivning på computer, it og internetressourcer
kor/sang-metodik, indstudering, sanglige kulturer
og traditioner
sammenspilsmetodik og instrumentkendskab,
kroppens, bevægelsens og legens betydning for
musikalsk udvikling og læring
arrangement, instrumentation og musikalske
læremidler
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Forankring i forskning og udvikling
Det er på dette musikmodul, at den studerende i mere udstrakt grad stifter bekendtskab med
musikpædagogisk, akademisk forskning – dels som grundlag for musikdidaktik, dels i mødet med
primærlitteratur i form af forskningsartikler.
Modulets relation til praksis
I modulet tilstræbes der at inddrage praksiserfaringer i samarbejde med skoler. Eksempler på samarbejde og
relationer til praksis:
• Samarbejde med organisationer eller orkestre, fx DR Musikariet, Enghave Barok, Copenhagen Phil
eller LMS (Levende musik, i skolen) i forhold til koncertforberedende musikaktiviteter og udarbejdelse
af relevant materiale med orkestre, friskoler, biblioteker, teatre mm.
• Studieture med skolebesøg og udveksling i Danmark eller udland med fokus på musikundervisning og
musikformidling i og uden for grundskolen.
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes kritisk/analytisk med:
• musikproduktion og -distribution, herunder ophavsret, i et digitaliseret samfund,
• digitale læremidler og platforme og disses påvirkning af undervisning i musik.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Deltagelse i lærerinitieret holdundervisning.
Deltagelse i undervisning i sang og klaver.
Deltagelse i studiegruppearbejde med vejledning.
Eventuelt deltagelse i institutionens kor og evt. orkester.
Udarbejdelse af studieprodukter.
Forberedelse af undervisning, herunder læsning af litteratur.
Forberedelse til undervisning i sang og klaver tilpasset den enkelte
studerende.
Evaluering af egen læring og deltagelse i hold- og
studiegruppeundervisning.
Arbejde i studiegrupper.
Evt. feltarbejde på skole i forbindelse med ovennævnte
praksissamarbejde.
Fordybelsesarbejde, fx på øvrige instrumenter eller i digitale
musikprogrammer.
Organisering og udøvelse af ekspressive musikaktiviteter, fx deltagelse i
band eller kor.
Aktiv deltagelse i uddannelsens eller en skoles musikliv herunder
forberedelse af aktiviteter/koncertnumre.
Deltagelse i kultur- og musikliv.
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.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Musikforståelsesprojekt
Fremlæggelse på baggrund af udarbejdet undervisningsmateriale
De(n) studerende udarbejder et undervisningsmateriale i musikforståelse.
Materialet præsenteres for holdet med praktisk gennemførelse af eksempel på
udvalgt(e) aktivitet(er) fra materialet. Den studerende skal demonstrere indsigt i
musikforståelse, som det optræder i folkeskolen og på læreruddannelsen, med
inddragelse af varierede arbejdsformer.
Fremlæggelse på 10-30 min. på baggrund af materiale på 2-3 sider plus evt. bilag.
Individuelt eller i gruppe med 2-4 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet – eventuelt med feedback fra responsgrupper
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Musikledelse
Indstudering og ledelse af musik
Indstudering og ledelse af musik i eget eller andres arrangement. Alle studerende i
en eventuel gruppe skal deltage aktivt i indstudering og musikledelse.
Forløb på 10-20 min.
Individuelt eller i gruppe med 2-3 studerende.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet med feedback fra andre studerende
Fremgår af modulplan
Sang og klaver
Musikalsk præsentation
Sang og klaver som musikudøvelse og musikledelsesredskab. Der lægges vægt på
den studerendes evne til at anvende og prioritere egne kompetencer til
formidlingen.
Varighed 5-15 min.
Individuelt.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig dialog på holdet
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Musik
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Mundtlig prøve – refleksion over praksis
Den studerende udarbejder en musikdidaktisk synopsis. Synopsen, der omfatter alle fagets fire
kompetenceområder, rummer en musikfaglig problemstilling, som den studerende demonstrerer, redegør
for, analyserer og diskuterer. Der kan indgå ikke-verbale elementer. Synopsis indgår i bedømmelsen
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg
Omfanget af synopsis er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
2. delprøve: Praktisk prøve – refleksion i praksis
Den studerende demonstrerer gennem et alsidigt, begrundet program i en faglig-pædagogisk praksis sine
musiklærerkompetencer, der dokumenteres med inddragelse af musikledelse, spil på selvvalgt instrument
samt sang og brugsklaver med udgangspunkt i et varieret repertoire rettet mod musikundervisning i
grundskolen.
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af musikdidaktisk synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted
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NATUR /
TEKNOLOGI
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Fagbeskrivelse Natur/teknologi
Natur/teknologi er et integreret naturfag henvendt til de 7-12 årige i 1.-6.klasse.
Det skal, i grundskolen, give mulighed for almen naturfaglig dannelse og forberede det faglige grundlag for
undervisningen i overbygningsfagene: biologi, geografi og fysik/kemi. De fire fagområder indgår derfor som en
integreret helhed i natur/teknologi-undervisningen.
Grundskolens elever skal i natur/teknologi udvikle et naturfagligt fagsprog og en forståelse for
naturfænomener og sammenhænge med de tilhørende naturfaglige begreber. Undervisningen udvikles derfor
fra en mere oplevelsesmæssig tilgang, til en mere naturfagligt undersøgende tilgang. Derfor forbereder
læreruddannelsen de studerende på, hvordan man kan undervise de 7-12 årige med udgangspunkt i elevernes
for-forståelser og hverdagserfaringer om og med konkrete naturfaglige fænomener og problemstillinger. Heri
indgår der læringsteoretiske refleksioner og overvejelser om undervisning.
Faget skal give eleverne en naturfaglig omverdensforståelse, og skal arbejde med at vække nysgerrighed,
undren og begejstring. I faget på læreruddannelsen arbejdes der derfor praktisk, eksperimentelt og
undersøgende med naturfaglige og teknologiske fænomener og processer fra hverdagen. Indholdet er baseret
på de studerendes egne undersøgelser af blandt andet: naturfænomener og hverdagsteknologi, solsystemet,
ressourcer og energi, sundhed og bæredygtighed i et bredt perspektiv. I faget natur/teknologi arbejdes der
med teknologi med afsæt i en bred definition af begrebet teknologi som noget, der er skabt af mennesker og
ikke af naturen. Der arbejdes også med teknologien i et historisk perspektiv.
I faget arbejdes der ud fra en analytisk og undersøgende tilgang med at udvikle natur/teknologiundervisning
til folkeskolens praksis. Derfor udarbejder de studerende selv undervisningsmaterialer og forløb og afprøver,
så vidt det er muligt, forløbene i praksis. Studerendes viden og forståelse i natur/teknologi evalueres på
baggrund af de studerendes egne selvvalgte naturfaglige problemstillinger i samspil med deres praktiske
eksperimentelle arbejde og deres erkendelse af fagets didaktiske problemstillinger.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget NATUR/TEKNOLOGI (NT)
NT1: Natur/teknologi i indskolingen
Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 Natur/teknologi på mellemtrinnet
og modul 3 Natur, teknologi og samfund.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.
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.

Side 409 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

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
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i natur/teknologi på et
naturfagsdidaktisk grundlag,
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,
evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den
enkelte elevs som grupper af elevers udbytte,
gennemføre natur/teknologiundervisning, der
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til
at kommunikere om naturfaglige emner og
problemstillinger,
gennemføre undervisning der udvikler og
fastholder elevernes motivation og interesse for
naturfag og
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
natur/teknologiundervisningen.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning, der udvikler elevernes
undersøgelseskompetence,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udviklekompetenceudviklende natur/teknologiundervisning, i samspillet mellem de naturfaglige

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

undervisningsressourcer i naturfag såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
evaluering i naturfagsundervisning,
elever og elevgruppers, herunder tosprogede
elevers, hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i naturfagene,
forhold der har betydning for fastholdelse og
udvikling af elevernes interesse og motivation for
naturfag og
naturvidenskabernes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden
om inddragelse af omverden i undervisningen.
didaktisk teori om undersøgende arbejde i
naturfagsundervisningen,
naturfaglige kompetencer, herunder
undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-,
og kommunikationskompetence,
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kompetence, der er afpasset elevernes faglige og
udviklingsmæssige progression,
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,
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,
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
forskning i undervisning og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde
med skolens øvrige fag og obligatoriske emner.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og
anvender processer til design og produktion af
produkter,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning, hvor der
lægges vægt på naturvidenskabens og
teknologiens almendannende potentialer og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning om naturfaglige fænomener,
som elever møder i hverdagen,
inddrage den lokale natur i undervisningen,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning om stoffer og materialer, som
elever typisk møder i hverdagen, og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i menneskets fysiologi og
anatomi med sundhedsmæssig handlekompetence
som perspektiv,

anvendelse af modeller i faget og i
naturvidenskaben, herunder modellernes
karakteristika og design samt
erkendelsespotentialer,
interessemodsætningers betydning for diskussion
og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig
viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,

nyere forskning inden for naturvidenskab og
naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt
samarbejde med andre vidensområder.
teknologiudvikling, innovation og designprocesser,

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse
gennem perspektivering af fagets elementer og
forståelse af omverdenen og
naturfaglige og teknologiske hverdagsfænomener,

levende organismer, landskaber og levesteder,
grundstoffer og materialers egenskaber og
anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning og
menneskets fysiologi, anatomi,
sundhedsundervisning

Forankring i forskning og udvikling
Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i
undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns
Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske
naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste
metoder og resultater i relation til faget. I temaopgaven, børneinterviewopgaven, naturundersøgelsen og det
multimodale produkt skal de studerende forsøge at anvende den nyeste viden. Ideen er at opnå kompetencer
til at udvikle god natur/teknologi-undervisning på baggrund af dette.
Modulets relation til praksis
Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder.
Gennem interviewundersøgelsen i studieprodukterne undersøges børns måde at forstå nogle udvalgte
fagbegreber på, og naturundersøgelsen relateres til et konkret undervisningsforløb i skolen og
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præsentationsformen af dataindsamlingen har betydning for budskab og målgruppe. Således sker
praksisinddragelsen med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid
professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af
undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i natur/teknologi.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Dette felt
introduceres i forbindelse med udarbejdelsen af et multimodalt digitalt produkt i relation til en praktisk
undersøgelse af et naturfænomen. Fotos og video optaget med mobil og konkrete værktøjer på fx Skoletube
anvendes. Præmissen for arbejdet er, at digitaliseringen skal styrke kvaliteten af den studerendes
læringsproces i både et fagfagligt og et fagdidaktisk perspektiv samtidigt med, at den skal give de kommende
natur/teknologi-lærere et bredt professionelt repertoire.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisning og vejledning
Deltagelse i evalueringssekvenser.
Projekt- og gruppearbejde
Arbejde i uderummet/feltarbejde
Praksissamarbejde.
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75
arbejdstimer.
Udarbejdelse af projekter
Informationssøgning.
Selvstændige studieaktiviteter
Anden undervisning og foredrag
Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er
forpligtet til at være tilstede, ved fremlæggelsen af de produkter, som vedkommende er deltager i.
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Samt gennemførelse af nedenstående:
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.
Studieprodukt 1
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Studieprodukt 2
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Studieprodukt 3
Titel
Type/form

Temaopgave
Skriftlig opgave. Analog eller digital opgave med tekst og evt. modeller
Redegørelse for et fagfagligt spørgsmål med udgangspunkt i et af modulets
temaer:
- Dyr og planter- livsbetingelser
- Teknologi
- Ressourcer
- Lokalbebyggelse og Infrastruktur
- Årstider
- Krop og sundhed
Temaopgaven skal være på minimum 3 normalsider
Temaopgaven udarbejdes individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Underviseren registrer aflevering
Vil fremgå af modulplan
Børns hverdagsforestillinger om naturfænomener
Skriftligt gruppeprodukt på baggrund af interview med børn i 1.-3.klasse
Forud for udarbejdelsen af det skriftlige produkt:
Interviewguide forelægges underviseren inden interviewet
Interview med børn i 1.-3. klasse gennemføres af gruppen
Det skriftlige produkt skal indeholde:
Analyse og diskussion af interviews med reference til naturfagsdidaktisk teori
Fagtekst, der beskriver eller forklarer naturfænomenet
Forslag til undervisningssekvenser, der kan bringe eleverne videre i forhold til en
naturfaglig forståelse af naturfænomenet.
Alle gruppemedlemmer skal deltage i alle faser af arbejdet.
Maximum 10 normalsider
Grupper på op til tre personer.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan

Naturundersøgelse – af udvalgte planter og dyr i deres miljø
Udstilling og fremlæggelse
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Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Studieprodukt 4
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Levende materiale og data formidles til fælles udstilling på holdet
Udstillingen ledsages af en fremlæggelse.
Forud for udstillingen gennemføres følgende:
Undersøgelse af et naturområde på 2x2 meter over et semester med minimum et
besøg om måneden, i alt 6 besøg
Undersøgelse af abiotiske og biotiske faktorer
Data samles og bearbejdes løbende med henblik på udstillingen
Udstilling af konkrete artefakter og data–Fremlæggelse på holdet
Grupper på op til tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig respons fra underviser og medstuderende som opponenter på holdet
Fremgår af modulplan
Præsentation af data fra undersøgelse af naturfænomen fra hverdagen
Multimodalt digitalt produkt
I det multimodale digitale produkt skal følgende fremgå:
Gennemført undersøgelse af et naturfænomen fra hverdagen
Metodiske overvejelser i forhold til undersøgelsen
Brug af forskellige og velvalgte repræsentationsformer til repræsentation af data
Refleksioner over valg af repræsentationsformer
Multimodalt digitalt produkt som minimum formidles på holdets digitale platform
I grupper på op til tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig respons fra underviser og studerende som opponenter på holdet
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav samt ved
godkendt deltagelse i sikkerheds- og laboratoriekurset, der er fælles for alle naturfagene (se studieordningens
del 3: ’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’). Godkendelse af forudsætningskravene
er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx afleveringstidspunkt, udformning,
redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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NT2: Natur/teknologi på mellemtrinnet
Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
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 og 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Sikkerheds- og laboratoriekurset skal være bestået inden opstart på modul 2. Se studieordningens del 3:
’Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag’.
Det anbefales at modul 2 læses som det andet basismodul, dvs. efter modul 1 Natur/teknologi i indskolingen
og før modul 3 Natur, teknologi og samfund.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.
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.
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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
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i natur/teknologi på et
naturfagsdidaktisk grundlag,
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,
evaluere natur/teknologiundervisning, såvel den
enkelte elevs som grupper af elevers udbytte,
gennemføre natur/teknologiundervisning, der
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til
at kommunikere om naturfaglige emner og
problemstillinger,
gennemføre undervisning der udvikler og
fastholder elevernes motivation og interesse for
naturfag og
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
natur/teknologiundervisningen.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning, der udvikler elevernes
undersøgelseskompetence,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udviklekompetenceudviklende natur/teknologiundervisning, i samspillet mellem de naturfaglige

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

undervisningsressourcer i naturfag såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
evaluering i naturfagsundervisning,
elever og elevgruppers, herunder tosprogede
elevers, hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i naturfagene,
forhold der har betydning for fastholdelse og
udvikling af elevernes interesse og motivation for
naturfag og
naturvidenskabernes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden
om inddragelse af omverden i undervisningen.
didaktisk teori om undersøgende arbejde i
naturfagsundervisningen,
naturfaglige kompetencer, herunder
undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings-,
og kommunikationskompetence,
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kompetence, der er afpasset elevernes faglige og
udviklingsmæssige progression,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning med
historiske og filosofiske aspekter af
naturvidenskaben,
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,
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,
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
forskning i undervisning og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i ressourcer,
ressourceforbrug og energistrømme med
bæredygtighed som perspektiv,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og
anvender processer til design og produktion af
produkter,
inddrage den lokale natur i undervisningen,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning om livets udvikling i et
naturvidenskabeligt perspektiv
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning om stoffer og materialer, som
elever typisk møder i hverdagen, og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning om universet, solsystemet og
planeten Jorden.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning, der inddrager
lokalsamfundet,

hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens
historie og filosofi,

anvendelse af modeller i faget og i
naturvidenskaben, herunder modellernes
karakteristika og design samt
erkendelsespotentialer,
interessemodsætningers betydning for diskussion
og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig
viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen, og

nyere forskning inden for naturvidenskab
ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke
vedvarende energiformer,

teknologiudvikling, innovation og designprocesser,

levende organismer, landskaber og levesteder,
systematik og evolution,

grundstoffer og materialers egenskaber og
anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning og
universets opståen og udvikling, solsystemet og
planeten Jorden
udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur

Forankring i forskning og udvikling
Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i
undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns
Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske
naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste
metoder og resultater i relation til faget. Ved fremstilling af modeller, problemløsning om energi og
ressourcer, fagtekster, undervisningsplaner og læremiddel-analyser skal de studerende forsøge at anvende
den nyeste viden. Ideen er at opnå kompetencer til at udvikle god natur/teknologi-undervisning på baggrund
af dette.
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Modulets relation til praksis
Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder.
Ved udviklingen af naturfaglige modeller, prototyper på energiløsninger samt analysen af
undervisningsmateriale fra folkeskolen lægges der vægt på formidling til fagets målgruppe som er de 7-12
årige. Praksisinddragelsen sker med henblik på at sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid
professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til at varetage såvel en bred vifte af
undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til undervisningen i natur/teknologi.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes fortsat at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Derudover arbejdes
der i dette modul med nøglebegreber i forhold til teknologi, energi og ressourcer. Dette skal sætte de
studerende i stand til at arbejde med såvel konkrete elementer såvel som dannelsesperspektiver og etik i en
generel forståelse af teknologi.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisning og vejledning
Deltagelse i evalueringssekvenser.
Projekt- og gruppearbejde
Arbejde i uderummet/feltarbejde
Praksissamarbejde.
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75
arbejdstimer.
Udarbejdelse af projekter
Informationssøgning.
Selvstændige studieaktiviteter
Anden undervisning og foredrag
Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er
forpligtet til at være tilstede, når de produkter, som vedkommende er en del af fremlægges.
Samt gennemførelse af nedenstående:
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.
Studieprodukt 1
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Modeller af universet, solsystemet eller Jorden
Model og fremlæggelse af et konkret fysisk produkt, der jævnføres med digitale
modeller
1 gruppeproduceret fysisk model
Udvælgelse af andre typer af modeller om samme indhold
Forberedelse af fremlæggelse for holdet, med efterfølgende diskussion på holdet,
af modellernes positive og negative sider
Udarbejdelse af undervisningssekvens, hvor modellerne indgår med henblik på at
udvikle elevers modelleringskompetence
Modelfremstilling: 1 af gruppen fremstillet fysisk model
Fremlæggelse på holdet af den fysiske model og de andre typer af modeller
Grupper på op til tre personer.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig respons fra underviser og studerende som opponenter på holdet
Fremgår af modulplan

Studieprodukt 2
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Energi og ressourcer
Posters og evt. en prototype/løsningsmodel
Af posters skal følgende fremgå:
Autentisk problemstilling
Eksternt samarbejde med institutioner eller virksomheder udenfor KP
Faglig argumentation
I tillæg til posters kan udarbejdes en prototype eller løsningsmodel som uddyber
den valgte problemstilling vedr. energi og ressourcer.
Posters evt. støttet af model
Grupper på op til tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig feedback af underviser og studerende som opponenter på holdet
Fremgår af modulplan
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Studieprodukt 3
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Studieprodukt 4
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Evolution og systematik
Skriftligt produkt-fagtekst og undervisningsplan
Det skriftlige produkt består af to dele:
Selvproduceret fagtekst om evolution eller systematik med en folkeskolelærer i
natur/teknologi som målgruppe, afprøv den gerne eksternt.
Et undervisningsforløb om tilpasning og variation med afsæt i institutionens
samling af udstoppede dyr og andre artefakter
Desuden udarbejder gruppen en skriftlig feedback som opponentgruppe
Fagtekst på min. 1 og max 3 normalsider
Undervisningsforløb på min. 1 og max 3 normalsider
Skriftlig feedback: min 1 og max 2 normalsider
Individuel eller i grupper på max tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig fra opponentgruppe
Fremgår af modulplan
Læremiddelanalyse
Skriftligt produkt
Analyse af læremiddel relateret til et af modulets faglige temaer:
- Ressourcer
- Energistrømme
- Teknologianvendelse i hverdagen
- Solsystemet og universet
- Jorden
- Evolution og systematik
Anvendelse af analysemodel til læremiddelanalyse
Analyse og vurdering af læremiddel eller en del af læremiddel
Fremstilling af læseguide til læremidlet
Begrundet undervisningsforløb, hvor læremiddel og læseguide anvendes
Max 6 normalsider
Individuel eller i grupper på max tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig fra underviseren
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
NT3: Natur, teknologi og samfund
Kompetencemål for undervisningsfaget i natur/teknologi findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalet udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
I dette modul arbejdes 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 og 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 dyr og mennesker
• Menneskets fysiologi og sundhedsmæssige aspekter i forhold til miljø, livsstil og livskvalitet
• 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
• Sammenhæng mellem det lokale og det globale
• Undervisningsmæssige aspekter af at betragte natur/teknologi som et almendannede fag
• De fire delkompetencer( undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation) og deres
betydning for undervisningens tilrettelæggelse og elevernes læring.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 3 læses som det tredje modul, dvs. efter modul 1 Natur/teknologi i indskolingen og
modul 2 Natur/teknologi på mellemtrinnet.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget natur/teknologi med 10 ECTS.
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.
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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
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i natur/teknologi på et
naturfagsdidaktisk grundlag,
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,
evaluere den enkelte elevs som grupper af elevers
udbytte af undervisningen i natur/teknologi såvel
formativt som summativt i relation til fagets faglige
mål
gennemføre natur/teknologiundervisning, der
udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog til
at kommunikere om naturfaglige emner og
problemstillinger,
gennemføre undervisning der udvikler og
fastholder elevernes motivation og interesse for
naturfag og
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
natur/teknologiundervisningen
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning, der udvikler elevernes
undersøgelseskompetence,

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik og naturfagsdidaktisk forskning

undervisningsressourcer i naturfag såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
evaluering i naturfagsundervisning,

elever og elevgruppers, herunder tosprogede
elevers, hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i naturfagene,
forhold der har betydning for fastholdelse og
udvikling af elevernes interesse og motivation for
naturfag og
naturvidenskabernes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden
om inddragelse af omverden i undervisningen.
didaktisk teori om undersøgende arbejde i
naturfagsundervisningen,
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begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle kompetenceudviklende natur/teknologiundervisning, der er afpasset elevernes faglige og
udviklingsmæssige niveau,

naturfaglige kompetencer, herunder undersøgelses, modellerings-, perspektiverings-, og
kommunikationskompetence,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
hovedtræk af naturvidenskabernes og teknologiens
udvikle natur/teknologiundervisning med historiske historie og filosofi,
og filosofiske aspekter af naturvidenskaben,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
anvendelse af modeller i faget og i
udvikle natur/teknologiundervisning, der udvikler naturvidenskaben, herunder modellernes
elevernes evne til at designe, anvende og vurdere karakteristika og design samt
modeller til forståelse af naturfaglige fænomener erkendelsespotentialer,
og sammenhænge,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
interessemodsætningers betydning for diskussion
udvikle undervisning der udvikler elevernes
og vurdering af problemstillinger hvor naturfaglig
kommunikative og perspektiverende kompetence i viden kan bidrage til vurdering og stillingtagen,
forhold til problemstillinger hvor naturfaglig viden
kan bidrage til vurdering og stillingtagen,
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
forskning i undervisning og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning i samarbejde
med skolens øvrige fag og obligatoriske emner.
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i ressourcer,
ressourceforbrug og energistrømme med
bæredygtighed som perspektiv,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning i menneskets fysiologi og
anatomi med sundhedsmæssig handlekompetence
som perspektiv,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning, der inddrager
lokalsamfundet,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning, hvor
naturvidenskab og teknologi fremstår alment
dannende og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning omhandlende
interessemodsætninger knyttet til menneskers
levevilkår forskellige steder på Jorden.
inddrage den lokale natur i undervisningen,

nyere forskning inden for naturvidenskab og
naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt
samarbejde med andre vidensområder.
ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke
vedvarende energiformer,

menneskets fysiologi, anatomi,
sundhedsundervisning,

udformning af lokal bebyggelse og infrastruktur,

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse
gennem perspektivering af fagets elementer og
forståelse af omverdenen og
Begrebet bæredygtighed set i forhold til forskellige
typer af samfund, hvor mennesket interagerer med
naturgrundlaget
levende organismer, landskaber og levesteder,

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
grundstoffer og materialers egenskaber og
udvikle undervisning om stoffer og materialer, som anvendelse, stofkredsløb og energiomsætning
elever typisk møder i hverdagen, og
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Forankring i forskning og udvikling
Forsknings- og udviklingsarbejde er en del af KP’s interne strategiske indsats og resultater herfra bruges i
undervisningen. Desuden vil forskningsresultater fra f.eks. Institut for Naturfagsdidaktik på Københavns
Universitet (IND), naturfagsdidaktisk forskning fra Oslo Universitet (naturfag.no) og det danske
naturfagscenter ASTRA blive anvendt. Formålet er at sikre, at de studerende er orienteret om de nyeste
metoder og resultater i relation til faget. Ved arbejdet på materialet om sundhed, undervisningsforløbet om
bæredygtighed og formidlingen af det aktuelle samfundsproblem skal de studerende inddrage den nyeste
forskningsviden. På den måde kan den enkelte studerende også hente inspiration til en evt. bacheloropgave i
natur/teknologi. Formålet er at en færdig natur/teknologilærer er orienteret om hvordan vedkommende i
fremtiden kan udvikle sin natur/teknologiundervisning med inspiration fra forskning og udvikling.
Modulets relation til praksis
Praksis i skolen er omdrejningspunktet for modulets faglige indhold og de anvendte fagdidaktiske metoder.
Først i den selvstændige udarbejdelse af et undervisningsmateriale til en udvalgt målgruppe og dernæst i det
progressive undervisningsforløb hvor forsøgene skal afprøves og relateres til en udvalgt målgruppe. Til sidst
skal de studerende prøve at formidle nyhedernes flimrende virkelighed til de ældste elever i natur/teknologi
og på denne måde skærpe deres faglighed og didaktiske kunnen. Praksisinddragelsen sker med henblik på at
sikre den enkelte studerendes udvikling af en solid professionsfaglighed, der sætter ham eller hende i stand til
at varetage såvel en bred vifte af undervisningsopgaver som opgaver der ligger uden for men i tilknytning til
undervisningen i natur/teknologi.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende forventes fortsat at arbejde kritisk med digitale repræsentationer og modeller såvel som andre
virtuelle, netbaserede og digitale redskaber som en integreret del af undervisningsfaget. Derudover arbejdes
der eksplicit med teknologiudviklingens betydning. Det kan fx være ved arbejde med iterative designprocesser
af produkter med en bæredygtig løsning. Et andet eksempel kan være betydningen af digitalisering
eksemplificeret i en diskussion af f.eks. sundheds-apps. Dette sætter de studerende i stand til at arbejde med
såvel konkrete elementer som dannelsesperspektiver i tilknytning til etik og teknologi.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer i
alt 275 timer
70

Primære arbejdsformer
Undervisning og vejledning
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2

108

3

92

4

5

Deltagelse i evalueringssekvenser.
Projekt- og gruppearbejde
Arbejde i uderummet/feltarbejde
Praksissamarbejde.
Arbejdet med modulets studieprodukter antages at tage 75
arbejdstimer.
Udarbejdelse af projekter
Informationssøgning.
Selvstændige studieaktiviteter
Anden undervisning og foredrag
Arbejde med undervisning i anden sammenhæng eller litteraturstudier.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Den enkelte studerende er
forpligtet til at være tilstede, når de produkter, som vedkommende er en del af fremlægges.
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Samt gennemførelse af nedenstående:
Der kan være obligatoriske ekskursioner i forbindelse med gennemførelse af modulet. Disse vil fremgå af
modulplanen. Ved frafald afleveres afløsningsopgave for manglende deltagelse.
Studieprodukt 1
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Materiale om sundhed
Fremlæggelse, evt skriftligt produkt
Analyse og vurdering af sundhedsmateriale/kampagne eller egen produktion af
materiale/forløb
Diskussion af sundhed og sundhedspædagogik
Max 6 normalsider
I grupper på op til tre personer.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig respons fra medstuderende
Fremgår af modulplan

Studieprodukt 2
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Studieprodukt 3
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Bæredygtighed og interessekonflikter
Skriftligt produkt
Progressivt undervisningsforløb fra 1.-6. klasse med henblik på bæredygtighed
Der skal være mindst 1 praktisk arbejde/forsøg/eksperiment til natur/teknologi
Det praktiske arbejde i forløbet skal være afprøvet, gerne med børn, og
dokumenteret
Max 6 sider
Grupper på op til tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig af underviser
Fremgår af modulplan
Et aktuel miljø- eller sundhedsproblem med fokus på almendannelse
Podcast, video eller anden digital formidlingsform
Faglig redegørelse for aktuelt miljø- eller sundhedsproblem fra medierne med en
6.klasse som målgruppe
Dokumentation af diskussionen fra medierne
Refleksioner over naturfag som almendannelse i relation til problemet
Maximum 2 minutters produkt foruden den mundtlige fremlæggelse
Grupper på op til tre personer

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Fremlæggelse på holdet og mundtlig respons
Fremgår af modulplan
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Studieprodukt 4
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Fremlæggelse af naturfaglige elementer i natur/teknologi-faget
Modulprøve
Fremlæggelse af lodtrukken model med brug af centrale fagbegreber
Der trækkes lod mellem 30 modeller
De studerende kender indholdsområderne på forhånd
Ingen forberedelse eller hjælpemidler.
5-10 minutters fremlæggelse.
Individuelt

Bestået/ikke bestået
Mundtlig
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Den studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 4 skriftlige
prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal tage afsæt i hver sin lærerfaglige problemstilling, der er relateret til
et eller flere af fagets kompetenceområder. Det enkelte prøveprodukt skal belyse og diskutere principielle
fagdidaktiske forhold knyttet til undervisning i natur/teknologi i grundskolen. I prøveproduktet kan der indgå
multimodale elementer, der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen. Hvis der er tale om billedeller lydoptagelser svarer 1 min. Optagelser til en normalside. Der kan maksimalt vedlægges 2 min.
optagelser.
Omfang af prøveprodukt er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
Den studerende skal sammen med de 4 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af de 4 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende
1 døgn før den mundtlige prøve. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.
Den skriftlige prøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes valg.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Ud fra det lodtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver,
eksemplariske aktiviteter (herunder praktisk arbejde, hvis det er relevant for problemstillingen), og om muligt
praksiserfaringer. Desuden demonstreres fagdidaktisk og naturfaglig viden på lærerfagligt niveau i tilknytning
til prøveproduktets indhold.
Forberedelsestid: Fra offentliggørelsen af lodtrækningen til begyndelsen af eksaminationen.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve på maks. 3 studerende efter den studerendes
valg. Gruppeprøve forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan
trækkes lod imellem.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 4 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted
• Aflevering af en oversigt, der godtgør, at produkterne tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder i
angivet form og indhold til rette tid og sted
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SAMFUNDSFAG
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Fagbeskrivelse samfundsfag
Undervisningsfaget samfundsfag er rettet imod begrundet at kunne planlægge, udføre, evaluere og udvikle
undervisning i samfundsfag. Faget har fagdidaktisk indhold og indhold fra samfundsfagets videnskabelige
discipliner: politik, sociologi, økonomi, samfundsfaglige metode og international politik. Det fagdidaktiske
indhold omfatter forskningsbaseret og teoretisk fagdidaktik, praksisviden, kendskab til lovgivning og
styredokumenter og viden om læremidler og deres anvendelse i undervisningen. Den fagdidaktiske viden
relaterer sig til almenpædagogisk og almendidaktisk viden fx om dannelse og læringsteorier. Fagdidaktikken
indeholder viden om skolefagets formål og indhold og formål, om elevforudsætning og om undervisnings- og
arbejdsformer i faget. I fagdidaktikken indgår den studerendes refleksioner over egen rolle som lærer i
samfundsfag.
Indholdet fra de faglige discipliner er rettet imod at den studerende tilegner sig en faglig forståelse, som
baggrund for at kunne tage stilling til undervisningsindhold i skolen. Politologisk teori og viden skal tilegnes på
et niveau så den studerende kan analysere og tage stilling til faglige problemstillinger og kan udvælge og
anvende relevant viden og teori i undervisningen. På samme måde med teori og viden fra sociologi og
økonomi, og viden fra fagets discipliner skal kunne ses og anvendes i sammenhænge. Fx teorier om demokrati
– her skal den studerende kunne vurdere forskellige demokratiopfattelser på et fagligt niveau, og kunne tage
stilling hvad der skal være indhold i undervisningen, og hvordan det er hensigtsmæssigt at arbejde med
demokrati i undervisningen. Samfundsfaglig metode skal tilegnes så den studerende kan anvende det i
mindre undersøgelser fx af pædagogisk praksis, og kan tage stilling til og anvende samfundsfaglig metode som
indhold i undervisningen.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget SAMFUNDSFAG (SA)
SA1: Undervisning i politik, magt og demokrati – i Danmark og i verden
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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 inden for
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 inden for området.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul SA2: Undervisning i sociologi,
sociale og kulturelle forhold – I Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder og modul SA3:
Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i
Danmark og verden.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget samfundsfag med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
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.
Politisk sociologi, fx teorier og undersøgelser af vælgeradfærd.
Samfundsvidenskabelig videnskabsteori.
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Politik, demokrati og deltagelse
Kompetenceområde 2: Sociale og kulturelle forhold samt globalisering
Kompetenceområde 4: Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i politiske
problemstillinger og demokrati i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. begrundet planlægge, gennemføre,
evaluere og udvikle undervisning i sociale og kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens
8.-10. klasse. begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med
anvendelse af forskellige arbejdsformer og i brug af statistik og anden empiri i behandlingen af
samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10. klasse.
Færdighedsmål: Den studerende kan
inddrage elevers demokratiske handle- og
deltagelsesmuligheder i samfundsfagsundervisning
motivere elever til at tage stilling til det danske
folkestyre gennem samfundsfagsundervisning
analysere den aktuelle parlamentariske situation
med anvendelse af relevante teorier og empiriske
undersøgelser
inddrage elektronisk kommunikation, herunder it,
til styrkelse af elevernes demokratiske deltagelsesog beslutningsmuligheder
udvikle elevernes grundlag for at kunne reflektere
over dansk deltagelse i EU-samarbejdet i et
demokratisk perspektiv
analysere udvalgte aktuelle politiske
problemstillinger på europæisk plan og diskutere
hvordan disse kan indgå i
samfundsfagsundervisningen i folkeskolen
styrke elevernes færdigheder i at reflektere over
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og
globalt samarbejde
styrke elevers færdigheder i at analysere
forskellige former for magt og ressourcers
indflydelse på samfundsmæssig deltagelse og
politiske beslutningsprocesser lokalt og globalt
inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af
sammenhænge mellem kulturbegreber, normer,
værdier, levevis og deltagelsesformer
planlægge, lede, gennemføre og evaluere
projektorganiseret og tværfaglig undervisning med
inddragelse af den enkelte elevs forskellige
læringsforudsætninger
planlægge og gennemføre undervisning med afsæt
i det juridiske grundlag for samfundsfaget
foretage fagligt begrundede materialevalg,
herunder af digitale læremidler

Vidensmål: Den studerende har viden om
demokrati, demokratiopfattelser og demokratiske
processer
politiske systemer, magtformer, ideologier,
interesser, ressourcer og indflydelse
den aktuelle parlamentariske situation, politiske
partiers adfærd og vælgeradfærd
forskellige former for demokratisk deltagelse,
herunder gennem brug af it
Danmarks medlemskab af EU og det danske
politiske systems relation til EU, EU’s institutioner,
beslutningsprocedurer og integration
aktuelle europæiske politiske problemstillinger i EU
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og
globalt samarbejde, herunder begreberne
suverænitet og interdependens
sammenhænge mellem forskellige aktørers magt,
ressourcer og handlemuligheder på lokalt og
globalt plan
sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer
problemformulering, projektarbejde og
problemformulering, som undervisningsform, og
inddragelse af det omgivende samfund i
undervisningen, tværfaglighed
folkeskolens lovgrundlag og bestemmelser for
samfundsfag
anvendelse og analyse af forskellige former for
kilder og læremidler til
samfundsfagsundervisningen
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Forankring i forskning og udvikling
Der arbejdes i modulet med litteraturreviews af, hvordan politiske aktører kan bidrage til elevernes
samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer gennem en vurdering af de skolemidler og
læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx politiske partier, Folketinget, EU, interesseorganisationer.
Herunder inddrages empiriske data, der er frembragt af politiske organisationer og institutioner samt
relevante forsknings- og udviklingsresultater.
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 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.
Digitalisering og digital teknologi
Der arbejdes i modulet med digitale platforme, herunder sociale medier, både i et elev- og et
undervisningsperspektiv. Der fokuseres på den politiske debat i samfundet og mediernes rolle heri, ligesom
der arbejdes med de teknologiske udfordringer i den politiske kommunikation. Der arbejdes om muligt med
selv at skabe eller deltage i digitale oplysnings- og politiske kampagner.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

160

3

44

Primære arbejdsformer
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.
100 timer til individuel forberedelse til undervisningen og 60 timer til
studiegruppearbejde med opgaveskrivning og fremlæggelser.
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
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4

1

faglitteratur ud over det som direkte relaterer sig til undervisningen.
Forberedelse af kompetencemålsprøver.
Studenterinitieret vejlednings- eller feedbackbehov.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Ugens aktuelle
Oplæg til diskussion af en aktuel begivenhed
Oplægget kobles til modulets videngrundlag i form af en teori, en forklaringsmodel
eller fagets centrale begreber, der kort defineres
10 min. redegørelse for kontekst, emne og problematisering
20 min. diskussion med ledelse og opsamling af diskussionen
Forberedelsen af fremlæggelsen foretages som udgangspunkt i grupper på max 4
studerende. Selve oplægget holdes af en til to af gruppen valgt studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig
Fremgår af modulplan
Undervisningsplan
En detaljeret undervisningsplan over et forløb i en 8. eller 9. klasse i et bestemt
emne/tema inden for modulets indholdsmæssige rammer samt en faglig og
fagdidaktisk refleksionstekst
En undervisningsplan samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst, der
indeholder overvejelser om emne, form og samfundsfaglig relevans. I
refleksionsteksten behandles og diskuteres minimum 2 centrale faglige begreber
fra forløbet samt en eksemplarisk aktivitet.
Det skal vurderes, om de skolemidler og læringsmuligheder, der er tilgængelige i fx
politiske partier, Folketinget, EU, interesseorganisationer kan bidrage til forløbet
og elevernes samfundsfaglige kundskaber og demokratiske kompetencer.
Undervisningsplan på minimum 4 uger samt en refleksionstekst på max 5
normalsider
Undervisningsplan og refleksionstekst udarbejdet som udgangspunkt i grupper på
max 4 studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle forhold – i Danmark og verden. Samfundsfaglige
undersøgelsesmetoder
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet giver den studerende kompetence i at undervise i det sociologiske og kulturelle område i
samfundsfag 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul SA2 læses som det andet basismodul, dvs. efter modul SA1: Undervisning i politik,
magt og demokrati – i Danmark og i verden og før modul SA3: Undervisning i velfærd, national- og
privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i Danmark og verden.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget samfundsfag med 10 ECTS.
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: Samfundsfaglige arbejdsmetoder og samfundsfagdidaktik
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sociale og
kulturelle forhold samt globalisering i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse. begrundet planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsfag med anvendelse af forskellige arbejdsformer og i
brug af statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger i folkeskolens 8.–10.
klasse.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
fremme elevernes forståelse for egen og andres
identitetsdannelse og socialisering i et etnisk,
kulturelt og religiøst heterogent Danmark
inddrage begreber om social differentiering til
beskrivelse af sociale forskelle i Danmark og i
verden i undervisningen
styrke elevernes forståelse for forskellige
samfundssyns fortolkning af hverdagsliv og levevis i
et velfærdssamfund
styrke elevers færdigheder i at analysere
sammenhænge mellem regionale, europæiske
samt globale processer og lokale kulturelle og
etniske udtryk
styrke elevers muligheder for at reflektere over
politisk, kulturel og økonomisk globalisering
fremme elevernes forståelse for sammenhænge
mellem identitet, gruppedannelse og deres egen
stillingtagen
inddrage elevers eget it- og medieforbrug med
henblik på udviklingen af deres kritiske tænkning
foretage enkle empiriske undersøgelser og
analysere forskellige datatyper, herunder ved brug
af it, og diskutere de videnskabsteoretiske
problemstillinger i forhold til en undersøgelse
planlægge gennemføre og evaluere
samfundsfagsundervisning ud fra forskellige
fagdidaktiske tilgange
formulere mål for undervisningsforløb i
samfundsfag og diskutere begrundelsen af disse
med inddragelse af undersøgelser af elevgruppen
anvende og designe egnede metoder til evaluering
af elevernes udbytte af undervisningen og give
fremadrettet feedback til eleverne
tilrettelægge undervisning med fokus på faglige
begreber og læsning af faglige tekster

Vidensmål: Den studerende har viden om
identitetsdannelse, socialisering, fællesskaber og
ligestilling på lokalt og globalt niveau samt
sociologiske teorier om modernitet og
senmodernitet
sociologisk teori og undersøgelser af social
differentiering og samfundsmæssig integration
samfundsfilosofiske og sociologiske perspektiver
på forholdet mellem menneske og samfund
sammenhænge mellem lokale, nationale,
regionale, europæiske og globale begivenheder og
udviklingsforløb og sociologiske teorier om
migration
teori og empiriske undersøgelser af politisk,
økonomisk og kulturel globalisering
sammenhænge mellem identitetsdannelse,
gruppedannelse og stillingtagen
massemedier i et globalt perspektiv, herunder
Internettet og it, samt betydningen for lokale
fællesskaber
kvantitativ og kvalitativ metode samt
samfundsvidenskabelig videnskabsteori

samfundsfagdidaktik og fagdidaktisk forskning

formulering af mål i samfundsfag, undersøgelser af
elevers forudsætninger inden for fagets områder,
metoder til vurdering af elevernes forudsætninger i
samfundsfag
Forskellige metoder til evaluering af og feedback til
eleverne i samfundsfag
elevers tilegnelse af fagsprog og faglige begreber i
samfundsfag, herunder faglig læsning

Forankring i forskning og udvikling
Der arbejdes i modulet med sociologisk primær litteratur til at behandle sociologiske problemstillinger, der er
forankret i data fra fx komparative skoleundersøgelser som ICCS og Samfundsfagsundersøgelserne, CeFU’s
ungdomsundersøgelser, VIVE’s trivselsundersøgelser om skolen, PISA eller andre komparative undersøgelser
fra OECD. Målet er, at de studerende finder fortrolighed i at fremsøge og anvende komparative undersøgelser
med både kvantitativ og kvalitativ empiri. På modulet arbejdes specifikt med den kvantitative og kvalitative
metode, den fagdidaktiske forskning samt den samfundsvidenskabelige videnskabsteori.
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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 begrunde arbejdet med at planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle et undervisningsforløb i faget samfundsfag. Modulet lægger også op til at samarbejde med SSP og
ressourcepersoner omkring skolen og de udfordringer, der er i et differentieret samfund.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet bearbejder massemedier, internettet og IT i et globalt perspektiv. Der arbejdes med teknologiens
betydning for lokale fællesskaber. De studerende arbejder med udviklingen af deres egen kritiske tænkning i
forhold til medier samt elevernes kritiske tænkning i forhold til deres eget IT- og medieforbrug. Der arbejdes
med udgangspunkt i både undervisningsrelevante IT-værktøjer samt hverdagsorienterede digitale
kommunikationsplatforme og informationskilder.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

160

3

44

4

1

Primære arbejdsformer
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
100 timer til individuel forberedelse til undervisningen og 60 timer til
studiegruppearbejde med opgaveskrivning og fremlæggelser
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 som direkte relaterer sig til undervisningen.
Forberedelse af kompetencemålsprøver
Studenterinitieret vejlednings- eller feedbackbehov
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Mundtlig opgave
Mundtlig opgave på baggrund af læst faglig originaltekst/værk
En originaltekst udvælges – skal godkendes som relevant af underviser. På
baggrund af originalteksten formuleres en problemformulering, der kobler
modulets videngrundlag med empiri inden for modulets samlede forsknings- og
udviklingsområde.
Problemformuleringen behandles med anvendelse af modulets litteratur samt
originalteksten.
Oplæg på 15-20 minutter evt. som videoaflevering
Arbejdet med værk og skrivning af det mundtlig oplæg udarbejdes som
udgangspunkt i grupper på max 4 studerende. Hvis oplægget holdes for holdet,
holdes selve oplægget af en til to af gruppen valgt studerende. Hvis der anvendes
andre fremlæggelsesformer, skal alle gruppemedlemmer fremlægge.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig
Fremgår af modulplan
Undervisningsplan
En detaljeret undervisningsplan over et forløb i en 8. eller 9. klasse i et bestemt
emne/tema inden for modulets indholdsmæssige rammer samt en faglig og
fagdidaktisk refleksionstekst.
En undervisningsplan samt en faglig og fagdidaktisk refleksionstekst, der
indeholder overvejelser om emne, form og samfundsfaglig relevans.
Undervisningsplanen og refleksionsteksten diskuterer og anvender minimum 2
faglige begreber og en eksemplarisk aktivitet.
Undervisningsplan på minimum 4 uger samt en refleksionstekst på max 5
normalsider
Undervisningsplan og refleksionstekst udarbejdet som udgangspunkt i grupper på
max 4 studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig eller skriftlig efter aftale mellem hold og underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SA3: Undervisning i velfærd, national- og privatøkonomi – fokus på aktuelle økonomiske problemstillinger i
Danmark og verden.
Kompetencemål for undervisningsfaget samfundsfag findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
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 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 ved 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 ved 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 problemorienterede. Det vil fx sige, at de økonomiske teorier
tematiseres i forhold til aktuelle problemstillinger og den økonomiske, politiske og/eller sociologiske debat i
samfundet, herunder digitaliseringsproblemstillinger. Samlet skaber det grundlag for at diskutere
samfundsfaglige problemstillinger, eleverne møder i deres hverdag.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul SA3 læses som det tredje basismodul, dvs. efter modul SA1: Undervisning i politik,
magt og demokrati – i Danmark og i verden og modul SA2: Undervisning i sociologi, sociale og kulturelle
forhold – I Danmark og verden. Samfundsfaglige undersøgelsesmetoder
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget samfundsfag med 10 ECTS.
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 3: Samfundsøkonomi og økonomisk adfærd

Side 441 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i samfundsøkonomi
samt privatøkonomi og forbrugeradfærd i samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse.
Færdighedsmål: Den studerende kan
inddrage elevers forbrugeradfærd og forståelse for
prisdannelse, herunder gennem brug af it
styrke elevers sammenhængsforståelse mellem
egen og andre aktørers økonomisk adfærd og
samfundsmæssig udvikling, herunder skitsere
muligheder for entreprenørskab
sætte eleverne i stand til at anvende det
økonomiske kredsløb som model for økonomisk
aktivitet
anvende sammenhænge mellem politisk og
ideologisk observans og makroøkonomiske
dispositioner i samfundsfagsundervisning
styrke elevernes muligheder for at reflektere over
økonomiens betydning for det danske
velfærdssamfund, samt over forskellige
velfærdsmodeller i et fordelingsperspektiv
inddrage elevers forbrug og forståelse af
samfundsøkonomiske sammenhænge i arbejdet
med bæredygtig udvikling, innovation og
økonomisk vækst
inddrage elevers forbrugeradfærd og evne til
sociologisk refleksion over privatøkonomiske
dispositioner
inddrage unges økonomi og økonomiske forståelse
i undervisning i privatøkonomi i et samfundsfagligt
perspektiv

Vidensmål: Den studerende har viden om
markedsmekanismen, udbud og efterspørgsel
sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi

arbejdsmarkedet og det økonomiske kredsløb samt
sammenhænge mellem forbrug, produktion,
produktivitet, vækst og beskæftigelse
forskellige økonomiske skoler, herunder
keynesianisme og monetarisme
velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem
forsørgelse og stat, marked og civilt samfund

sammenhænge mellem forbrug, miljøpåvirkning,
bæredygtig udvikling, vækst og innovation

sammenhænge mellem forbrug, segment, livsstil
og status
privatøkonomiske begreber og unges
privatøkonomi

Forankring i forskning og udvikling
På modulet arbejdes på den ene side med progression i elevernes viden om samfundet, udvikling af
metodiske færdigheder, forståelse af faglige begreber, modeller og samfundsmæssige sammenhænge. På den
anden side arbejdes der med elevernes personlige stillingtagen og forholdet mellem viden og stillingtagen.
Derfor står læringsbegrebet centralt og den nyere fagdidaktiske forskning i elevernes læring anvendes i
forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af samfundsfagsundervisningen. På modulet anvendes
desuden forskningsrapporter om forbrugsmønstre, ligesom der arbejdes med strukturpolitiske tiltag og deres
forudsætninger samt grundlaget for velfærdsdiskussioner om indretningen af fremtidens samfund.
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. Hvis det kan
lade sig gøre, vil undervisningen omhandle samfundsøkonomi med borgeren som aktør, således at begrebet
økonomi er kendt for eleverne, samt at elevernes forståelse af økonomi er styrket.
Digitalisering og digital teknologi
På modulet arbejdes med de digitale kulturteknikker, som eleven møder i skolen. Specielt videoværktøjer
behandles og vurderes, ligesom der samlet vurderes på digitale undervisningsmidlers betydning for
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samfundsfagsundervisningen. Der arbejdes også i modulet med teknologiens betydning for arbejdsmarked,
erhvervsliv og samhandel.

Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

160

3

44

4

1

Primære arbejdsformer
Undervisningen vil være baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser,
studenteroplæg, vejledning og evaluering. Endvidere arbejdes der i
modulet med dilemmaer og cases om samfundsøkonomiske og
privatøkonomiske problemstillinger. I løbet af modulet arbejder de
studerende med underviserinitieret studiegruppeaktiviteter fx
problemorienteret projektarbejde samt kvalitative og kvantitative
undersøgelser af elevers læring i folkeskolen
100 timer til individuel forberedelse til undervisningen og 60 timer til
studiegruppearbejde med opgaveskrivning og fremlæggelser
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 som direkte relaterer sig til undervisningen.
Forberedelse af kompetencemålsprøver
Studenterinitieret vejlednings- eller feedbackbehov
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Ugens aktuelle med en digital kulturteknik
Oplæg til diskussion af en aktuel begivenhed
Oplægget kobles til modulets videngrundlag i form af en teori, en forklaringsmodel
eller fagets centrale begreber, der kort defineres.
Der anvendes en digital kulturteknik fx et videoværktøj til at formidle den aktuelle
begivenhed. Efter fælles diskussion på holdet, forklares kulturteknikkens
funktioner, og der foretages en kritisk analyse af den digitale kulturtekniks
anvendelse i undervisningen i forhold til elevens arbejde med digitale
kulturteknikker.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Kulturteknikken aftales med underviser.
10 min. redegørelse for kontekst, emne og problematisering
15 min. diskussion med ledelse og opsamling af diskussionen
10 min. funktionsbeskrivelse og vurdering af den digitale kulturtekniks
anvendelighed.
Forarbejdet med diskussionsoplæg, funktionsbeskrivelse, anvendelsesforslag,
analyse og vurdering til det mundtlig oplæg udarbejdes som udgangspunkt i
grupper på max 4 studerende.

Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Selve oplægget holdes af en til to af gruppen valgte studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Mundtlig
Fremgår af modulplan

Omfang

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Progressionsopgave
En faglig og fagdidaktisk skriftlig opgave, der samler fagets fire
kompetenceområder
Der udarbejdes en samlet årsplan for samfundsfag i 8. og 9. klasse, således at alle
fagets fire kompetenceområder er dækket.
Med udgangspunkt i eksempler på centrale samfundsfaglige begreber, diskuteres
hvordan eleverne igennem forløbet udvikler viden om samfundet, metodiske
færdigheder, forståelse af faglige begreber, modeller, samfundsmæssige
sammenhænge og personlig stillingtagen.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Desuden begrundes progressionen i årsplanens faglige emner
Årsplan i et skema samt 8-10 siders fagdidaktisk begrundelse
Opgaven udarbejdes som udgangspunkt i grupper på max 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel
Skriftlig
Fremgår af modulplan
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
Den studerende medbringer til den mundtlige prøve fire dispositioner, hvis problemstillinger bredt afspejler
fagets kompetencemål. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af disse efter lodtrækning.
Dispositionen skal indeholde en samfundsfaglig og fagdidaktisk problemstilling. Dispositionen kan indeholde
bilag fx læremidler, undervisningsplan m.m.
1. delprøve: Mundtlig prøve
Den studerende analyserer og perspektiverer den samfundsfaglige og fagdidaktiske problemstilling.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den studerende præsenterer og reflekterer over, hvordan den samfundsfaglige problemstilling bearbejdes i
undervisningen i folkeskolen.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Forberedelsestid: 45 minutter.
Eksaminationstid: 45 minutter.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 4 dispositioner i angivet form og indhold til rette tid og sted
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TEKNOLOGIFORSTÅELSE
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Fagbeskrivelse
I faget teknologiforståelse tilegner den studerende sig undervisningskompetencer til at planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning gennem fire kompetenceområder: Digitale arbejdsprocesser,
digital myndiggørelse, teknologisk handleevne og computationel tankegang.
Faget åbner for forskellige tilgange til teknologier og teknologiforståelser gennem digitale arbejds- og
læreprocesser, der trækker på et tværfagligt og bredt repertoire af humanistiske, samfundsfaglige og
naturfaglige teorier og praksisser. Den studerende introduceres endvidere til forskellige læringsforståelser og
didaktiske rammer for arbejdet med teknologiske problemstillinger i spændingsfeltet mellem elevens
livsverden og globale og lokale kontekster.
Den studerende tilegner sig grundlæggende forståelser af information og data, programmering,
computersystemers opbygning og funktion. Gennem at skabe, ændre og analysere digitale teknologi og
teknologibrug opnår den studerende kompetencer til at undersøge teknologiske problemstillinger, der
fremmer elevers teknologiske handleevne og computationelle tankegang.
Den studerende tilegner sig gennem digitale teknologier og med blik for forskellige elevforståelser en
teknologifaglig, dannelsesorienteret undervisningskompetence. Gennem oplevelser og erfaringer med digitale
teknologier sættes den studerende igennem professionsfaglige erkendelser i stand til at planlægge
undervisning, hvilket fremmer elevers erkendelser gennem oplevelser og erfaringer. Teoretisk kombineres
teknologifilosofiske, faglige og fagdidaktiske positioner med relevans for den studerendes og elevens digitale
myndiggørelse.
Den studerende arbejder i en vekselvirkning mellem teoretiske, skabende og praktiske tilgange. Derved opnår
den studerende evne til at tilrettelægge en eksperimenterende undervisning med fokus på elevers
undersøgende og skabende tilgange til teknologier.
Undervisningen tilrettelægges i en progression af indholdsområder, mål, metoder, aktiviteter, brug af
teknologi og forudsætningskrav er indtænkt i en hermeneutisk proces. Det fører til, at den studerende opnår
erfaringer og erkendelser af teknologiforståelse i et professionsfagligt perspektiv.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget TEKNOLOGIFORSTÅELSE (TEK)
TEK1: Grundlæggende teknologi-, proces- og elevforståelser i teknologifaglighed (med forbehold for
godkendelse)
Modultype, -omfang og sprog
Basis på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk
Kort beskrivelse af modulet
Modulet omfatter fire indholdsområder:
1. Hvordan forstår man teknologi?
Teknologifilosofi og teknologiforståelser, overblik, refleksion og redskabskasse.
Didaktiske grundpositioner og fagforståelser I.
2. Hvad er en computer, et netværk, data?
Basal computationel tankegang og teknologisk handleevne.
Grundlæggende viden og vigtigheden af etablering af vidensfundament i didaktisk tilrettelæggelse.
3. Alle veje fører til design?
Designtænkning, kritisk design, æstetiske læreprocesser og teknologi – fokus på egne processer og
erfaringer.
Brugergrænseflade og semiotik I.
4. Teknologiforestillinger og digital myndiggørelse – elevforståelser i teknologifagligheden
Digital myndighed – med fokus på de studerendes egne erfaringer.
Utopier og dystopier, som positionerer eleverne og deres teknologipraksisser.
Programmering I og teknologisk handleevne.
Overvågning I (sikkerhed).
Forudsætninger for at læse modulet
Det anbefales, at den studerende har afsluttet specialiseringsmodulet Teknologiforståelse og digital dannelse.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget teknologiforståelse med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Kommer senere.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Digital myndiggørelse
Kompetenceområde 2: Digitale arbejdsprocesser
Kompetenceområde 3: Computationel tankegang
Kompetenceområde 4: Teknologisk handleevne
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der understøtter elevens
digitale myndiggørelse,
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevernes kompetencer til
tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af digitale arbejdsprocesser,
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•

•

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
analytiske, skabende og kritiske kompetencer i computationel tankegang, herunder kritisk analytiske
og anvendelsesorienterede kompetencer vedrørende data, algoritmer, evaluering og formidling, og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kritiske
og konstruktive kompetencer i teknologisk handleevne, herunder kompetencer i at kunne vurdere,
vælge og på kvalificeret vis understøtte elevers deltagelsesmuligheder, selv- og medbestemmelse og
konkrete anvendelse af digitale teknologier i relevante situationer.

Færdighedsmål: Den studerende kan
hensigtsmæssigt navigere i og undervisningsfagligt
anvende forskellige teknologiforståelser såvel
historiske og samtidige,
identificere og vurdere digitale teknologiers design
og intenderede funktion,
vurdere digitale teknologier gennem afkodning af
et artefakts formål og intentionalitet,
kritisk reflektere over digitale teknologiers
betydning for individ, fællesskaber og samfund,
facilitere læringsforløb, der retter sig mod at styrke
elevens kritiske og analytiske kompetencer
relateret til digitale teknologier,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der udvikler elevens egen myndighed og giver
eleven mulighed for at træffe valg og positionere
sig i et samfund præget af digitalisering,
lede digitale arbejdsprocesser frem i praksis fra
rammesættelse og idegenerering over konstruktion til argumentation og refleksion,
kritisk og lærerfagligt udvælge og anvende
forskellige former for materialiteter i tilrettelæggelsen af digitale arbejdsprocesser,
lærerprofessionelt variere mellem forskellige positioneringer af lærer og elev i digitale arbejdsprocesser,

træffe sikre professionsfaglige valg i forhold til
forskellige digitale arbejdsprocesser fra æstetiske
læreprocesser over kritisk design til designtænkningsmetodikker,
introducere og give basale og pædagogiske
introduktioner til central viden i computationel
tankegang gennem forskellige metodiske greb,

rammesætte arbejdsprocesser, hvor elever konstruerer, vurderer og formidler digitale modeller af
virkeligheden,

Vidensmål: Den studerende har viden om
forskellige teknologiforståelser og deres respektive
kontekster,
metoder og begreber til analyse af digitale
teknologiers komposition og funktionalitet,
viden om formål og intentionalitet udtrykt i digitale
teknologier,
digitale teknologiers betydning for individ,
fællesskaber og samfund,
politiske, tekniske, etiske og sociomaterielle
problemstillinger relateret til digitale teknologier
og tekniske systemer,
menneskers handlemuligheder i forhold til digitale
artefakters i samfundet,

digitale arbejdsprocesser, herunder designmetoder, processtyring og forandringsprocesser,
teorier om materialitet og digitale artefakter som
kulturelt formede forandrings- og læringsagenter,
elevers og læreres roller i digitale arbejdsprocesser, elevers udfordringer i forbindelse med
digitale arbejdsprocesser samt viden om
stilladsering og vejledning af digitale arbejdsprocesser,
teori til at reflektere, diskutere og argumentere for
forskellige tilgange til digitale arbejdsprocesser,

formidling af fagsprog, metodiske greb og
grundkendskab til central viden i
kompetenceområdet, såsom: Hvad er en
computer, hvad er et netværk og hvad er
programmering?,
modellering, digitale repræsentationer og datastrukturer herunder formulering af data i et eller
flere digitale sprog, fx JavaScript, Scratch, xml, csv,
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understøtte elevens algoritmiske forståelse
igennem arbejde med forskellige grader af formalisering herunder analog og digital programmering,
identificere ligheder og mønstre i data og
algoritmer med henblik på abstraktion, analyse og
handling,
nedbryde et computationelt problem i mindre dele
og vurdere forskellige alternativer,
didaktisk rammesætte computationelle analyser og
vurderinger af egne og andres brugergrænseflader
og brugeroplevelse,
skabe forståelse for computersystemers opbygning, virkemåde, muligheder og begrænsninger
(igennem konkrete fysiske handlinger med
teknologi og elever),
anvende lokale og globale digitale netværk samt
vurdere muligheder og begrænsninger ved
udveksling af data i digitale netværk,
læse og forstå programmer skrevet i et programmeringssprog samt anvende et sådant til systematisk modifikation og konstruktion af programmer,
understøtte elever i at træffe informerede og
selvstændige afvejninger i forbindelse med
privatliv, dataetik og sikkerhed i interaktioner med
digitale teknologier og digitale artefakter,
selvstændigt og professionsfagligt handle med et
bredt udvalg af teknologier fra maker-teknologier
over læringsteknologier til formidlingsteknologier,
udvælge relevante teknologier ift. forskellige
undervisningskontekster med blik for elevernes
forudsætninger og
konkret facilitere arbejdsprocesser omkring
digitale teknologier, herunder inddragelse af elever
som teknologisk kompetente facilitatorer af
arbejdet med konkrete udforskninger.

samt etiske problemstillinger knyttet til
modellering og repræsentation,
forskellige typer af formalisering og hvordan disse
anvendes pædagogisk didaktisk, med henblik på
både algoritmisk forståelse og variation i
undervisningen,
abstraktion, mønstergenkendelse og kritisk
refleksion over disse, herunder intenderet og
uintenderet bias,
dekomposition/analyse og strategier for computationel problemløsning,
brugergrænsefladedesign, brugeroplevelse,
brugertest, digitale muligheder og begrænsninger
samt sociomaterielle betydninger og implikationer
af digitale artefakter,
en computers grundlæggende opbygning og
virkemåde, samt hvordan computersystemer er
integreret i artefakter i omverdenen, herunder IoT,
grundlæggende opbygning og virkemåde af digitale
netværk, samt muligheder og begrænsninger ved
udveksling af data i digitale netværk,
metoder til at analysere og forudsige programmers
opførsel samt teknikker til systematisk og trinvis
udvikling af programmer,
sikkerhedsmæssige aspekter ved færden i den
digitale verden,

et bredt udvalg af teknologier og disses betydning
for og relevans i forhold til undervisningsområdet
generelt samt lærerens professionsfaglige
kuratering,
typer af digitale artefakter og læremidler og disses
undervisningsrelevans og differentieringspotentiale i en given kontekst og
undersøgende professionsrettede tilgange til nye
teknologier med fokus på studerendes aktive
udforskning og afprøvning af teknologier.

Forankring i forskning og udvikling
Kommer senere.
Modulets relation til praksis
Modulet retter sig mod praksis både i sin grundlæggende professionsrettede tænkning og med
forudsætningskravet konference og dets delelementer, som netop retter sig mod en bred vifte af aktører fra
det professionsfaglige felt. De arbejder med en problemstilling fra praksis til praksis og formidler den såvel
professionsfagligt reflekterende som udøvende.
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Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages et bredt udvalg af relevant digital teknologi.
Arbejdsformer i modulet

Kategori

1

2

Arbejdstimer
– i alt 275
timer
70

110

Primære arbejdsformer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

90

•
•
•

•

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
Ekskursioner og studieture
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
Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver
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)
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4

5

•
•
•

Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Modulet afsluttes med en
samlende konference, der kredser om teknologifaglige problemstillinger og professionsfaglige ideer til
løsninger på disse problemstillinger. Arbejdet med konferencen er omfangsrigt og løber i flere tempi igennem
modulet. Den studerende arbejder sig frem mod konferencen og opfylder undervejs tre delementer, som
samlet set udgør et stort tværgående arbejde:
Titel

Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel

Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
Bedømmelse
Respons

Delelement I
Præsentation af casestudier af it som undervisningsvilkår på praksissamarbejdsskolerne
Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier.
Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende
problemstillinger til konferencen.
Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt.
relation af disse til en problemformulering.
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdelse i grupper på 3-5 studerende, men med tydelige individuelle input i
formidlingen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.
Delelement 2
Performance i en eller flere mundtlige former understøttet af et eller flere
digitale medier
Den studerende performer i en eller flere mundtlige former, som fremgår af
modulplanen understøttet af et eller flere digitale medier. Den studerendes
performance kan f.eks. overordnet knyttes til former som: kortere professionsfagligt oplæg samt workshopafholdelse – og kan indeholde mundtlige former som
Pecha Kucha, oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials
eller tale.
Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis
kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:
Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion med
fokus på et indhold fra teknologoforståelsesfagligheden.
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript.
Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste.
Udarbejdelse i grupper på 3-5 studerende, men med tydelige individuelle input i
formidlingen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Der gives mundtlig respons til alle performances.
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplanen.

Titel

Delelement 3
Formidling af relevante perspektiver på konference
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den
problemstilling, der arbejdes med til konferencen, indeholder:
• Problemstilling og uddybelse af problemstilling
• Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners
kilder
• Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med
problemstillingen til konferencen
• Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med
problemstillingen – herunder bilag
• Litteraturliste
8-10 normalsider
Udarbejdelse i grupper på 3-5 studerende
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er individuel i det omfang, det kan lade
sig gøre.
Mundtlig respons.
Fremgår af modulplanen.

Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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TEK2: Digital udvikling – professionsfagligt perspektiv (med forbehold for godkendelse)
Modultype, -omfang og sprog
Basis på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet omfatter fire indholdsområder:
1. At handle sig til viden, teknologisk handleevne og teknologifaglighed
Programmering II, maker og tinkering, computationel tankegang i handling (programmering),
computationel tankegang-kompetencesæt/typer ift. programmering. Konstruktion med teknologier,
sprog og myndiggørelse, robotteknologier I.
Materialitet og materialitetdiskussion – herunder indlejrede affordances og materialiteters
dannelsespotentiale.
2. Information og data
Digital myndighed, data og algoritme (forståelse og udvikling), forståelse af og arbejde med forholdet
mellem information og data, computationel tankegang, programmering og pseudokode samt
rutediagrammer m.m. ind i dette felt.
3. Designprocesser, didaktik og kontekstualisering
Udvikling, understøttelse og evaluering af designprocesser – at skabe processer for medstuderende
og elever konkret.
Brugergrænseflade og semiotik II.
4. Positionering, lærerrolle og pædagogik i teknologifaglighed
Undersøgende, legende og eksperimenterende tilgange, positionering af lærere og elever som en del
af en lærerfaglig bevidsthed, der bevæger sig i spændet mellem induktive, abduktive og deduktive
undervisningsmetoder.
Elevers koblingsmuligheder og projekttyper.
Forudsætninger for at læse modulet
Modulet bygger videre på indholdet i modulet TEK1: Grundlæggende teknologi-, proces- og elevforståelser i
teknologifaglighed
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget teknologiforståelse med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Kommer senere.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Digital myndiggørelse
Kompetenceområde 2: Digitale arbejdsprocesser
Kompetenceområde 3: Computationel tankegang
Kompetenceområde 4: Teknologisk handleevne
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der understøtter elevens
digitale myndiggørelse,
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevernes kompetencer til
tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af digitale arbejdsprocesser,
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•

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
analytiske, skabende og kritiske kompetencer i computationel tankegang, herunder kritisk analytiske
og anvendelsesorienterede kompetencer vedrørende data, algoritmer, evaluering og formidling, og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kritiske
og konstruktive kompetencer i teknologisk handleevne, herunder kompetencer i at kunne vurdere,
vælge og på kvalificeret vis understøtte elevers deltagelsesmuligheder, selv- og medbestemmelse og
konkrete anvendelse af digitale teknologier i relevante situationer.

Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere og vurdere digitale teknologiers design
og intenderede funktion,
vurdere digitale teknologier gennem afkodning af
et artefakts formål og intentionalitet,
gennemføre undersøgelser af brugeres perspektiver på og anvendelse af digitale teknologier,
kritisk reflektere over digitale teknologiers
betydning for individ, fællesskaber og samfund,
lede digitale arbejdsprocesser frem i praksis fra
rammesættelse og idegenerering over
konstruktion til argumentation og refleksion,
tilrettelægge og gennemføre digitale arbejdsprocesser, der bidrager med løsningsforslag til
komplekse problemstillinger relevante for individ,
fællesskab og samfund,
kritisk og lærerfagligt udvælge og anvende
forskellige former for materialiteter i tilrettelæggelsen af digitale arbejdsprocesser,
styrke elevers handleevne i forhold til teknologi og
teknologiudvikling gennem et arbejde med digitale
arbejdsprocesser, hvor eleven får mod på og evne
til at tænke med digitale teknologier,
træffe sikre professionsfaglige valg i forhold til
forskellige digitale arbejdsprocesser fra æstetiske
læreprocesser over kritisk design til designtænkningsmetodikker,
udvikle og afprøve undervisningsforløb gennem
forskellige typer af digitale arbejdsprocesser,

inddrage ny fagdidaktisk- og disciplinær viden om
computationel tankegang,
rammesætte arbejdsprocesser, hvor elever
konstruerer, vurderer og formidler digitale
modeller af virkeligheden,

understøtte elevens algoritmiske forståelse
igennem arbejde med forskellige grader af

Vidensmål: Den studerende har viden om
metoder og begreber til analyse af digitale
teknologiers komposition og funktionalitet,
viden om formål og intentionalitet udtrykt i digitale
teknologier,
viden om undersøgelsesmetoder, der kan
anvendes til at forstå brugeres perspektiver på og
anvendelse af digitale teknologier,
digitale teknologiers betydning for individ,
fællesskaber og samfund,
digitale arbejdsprocesser, herunder
designmetoder, processtyring og
forandringsprocesser,
betydningen af etik, æstetik, ideologi og politik i
forbindelse med udarbejdelsen af digitale
løsninger,
teorier om materialitet og digitale artefakter som
kulturelt formede forandrings- og læringsagenter,
didaktisk og pædagogisk teori og metodiske greb,
der belyser, hvordan elevers handle- og erfaringsmuligheder i undervisningen med teknologi kan
styrkes,
teori til at reflektere, diskutere og argumentere for
forskellige tilgange til digitale arbejdsprocesser,

teori og metoder til at udtænke og eksekvere
digitale arbejdsprocesser herunder viden om
undervisningsforløb fra skolens praksis og
projekter,
fagdidaktisk- og disciplinær viden om
computationel tankegang,
modellering, digitale repræsentationer og
datastrukturer herunder formulering af data i et
eller flere digitale sprog, fx JavaScript, Scratch, xml,
csv, samt etiske problemstillinger knyttet til
modellering og repræsentation,
forskellige typer af formalisering og hvordan disse
anvendes pædagogisk didaktisk, med henblik på
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formalisering herunder analog og digital
programmering,
identificere ligheder og mønstre i data og
algoritmer med henblik på abstraktion, analyse og
handling,
nedbryde et computationelt problem i mindre dele
og vurdere forskellige alternativer,
tilrettelægge test- og fejlsøgningsprocesser rettet
mod egne og andres programmer,
didaktisk rammesætte computationelle analyser og
vurderinger af egne og andres brugergrænseflader
og brugeroplevelse,
forstå, analysere og vurdere beslutninger ved
udformningen af digitale systemer i et teknisk,
organisatorisk og kulturelt perspektiv,
tilrettelægge, udføre og evaluere datalogiske
udviklingsprocesser for elever, herunder arbejde
med differentierede undervisnings- og læreprocesser,
læse og forstå programmer skrevet i et programmeringssprog samt anvende et sådant til systematisk modifikation og konstruktion af programmer,

understøtte elevers læreprocesser med programmering, herunder f.eks. parprogrammering, rapid
prototyping, tinkering, dokumentation, iterationer,
selvstændigt og professionsfagligt handle med et
bredt udvalg af teknologier fra maker-teknologier
over læringsteknologier til formidlingsteknologier
og
konkret facilitere arbejdsprocesser omkring
digitale teknologier, herunder inddragelse af elever
som teknologisk kompetente facilitatorer af
arbejdet med konkrete udforskninger.

både algoritmisk forståelse og variation i
undervisningen,
abstraktion, mønstergenkendelse og kritisk
refleksion over disse, herunder intenderet og
uintenderet bias,
dekomposition/analyse og strategier for
computationel problemløsning,
test, debugging, grænsetilfælde, opstilling og
efterprøvning af hypoteser,
brugergrænsefladedesign, brugeroplevelse,
brugertest, digitale muligheder og begrænsninger
samt sociomaterielle betydninger og implikationer
af digitale artefakter,
digitale systemers brugspotentialer, tekniske og
etiske faldgruber samt samspillet mellem det
digitale slutprodukt og dets kulturelle,
organisatoriske og sociale kontekst,
organisering af udviklingsprocesser af programmer
og computersystemer i skolen og i samfundet,

metoder til at analysere og forudsige programmers
opførsel samt teknikker til systematisk og trinvis
udvikling af programmer,

forskellige typer af arbejdsformer knyttet til
programmering,
et bredt udvalg af teknologier og disses betydning
for og relevans i forhold til undervisningsområdet
generelt samt lærerens professionsfaglige
kuratering og
undersøgende professionsrettede tilgange til nye
teknologier med fokus på studerendes aktive
udforskning og afprøvning af teknologier.

Forankring i forskning og udvikling
Kommer senere.
Modulets relation til praksis
Modulet retter sig mod praksis både i sin grundlæggende professionsrettede tænkning og med
forudsætningskravet workshop for elever og dets delelementer. De studerende er igen i en position som såvel
professionsfagligt reflekterende som udøvende, men denne gang med vægten tungt hvilende i det udøvende
ift. en reel praksis med kernemålgruppen: Elever.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages et bredt udvalg af relevant digital teknologi, herunder værktøjer til programmering.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

110

•
•
•
•
•

•
•
•

3

90

•
•
•

4

5

•
•
•

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
Ekskursioner og studieture
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
Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og prøver
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
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Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. De studerende skal som i
modulet “TEK1: Grundlæggende teknologi-, proces- og elevforståelser i teknologifaglighed” samle og
konkretisere en række delelementer i afholdelsen af en samlet workshop, denne gang med fokus på
folkeskoleelever og computationel tankegang. De studerende forventes at deltage aktivt i alle
delelementerne.
Titel

Type/form
Krav til indhold

Omfang

Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel
Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement I
Præsentation af casestudier af elevers arbejdsprocesser med
teknologi i skolen med inddragelse af computationel tankegang
Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre
relevante præsentationsteknologier.
Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende problemstillinger til den afsluttende workshop med folkeskoleelever. Den studerende skal kunne navigere i problemfelt,
problemstilling og evt. relation af disse til en problemformulering.
Kortere oplægsmateriale – retorisk og tydelig skriftsproglig og
multimodal formidling i relevant teknologi, slides, infografik, Prezi,
Sway eller lign.
Udarbejdelse i grupper på 3-5 studerende, men med tydelige individuelle input i formidlingen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.

Delelement 2
Skitse af didaktisk design indeholdende computational tankegang
En multimodal skitse af processuelle overvejelser over didaktisk
design
De studerende producerer et udfoldet skriftligt og multimodalt
materiale i en relevant teknologi, der kan rumme processuelle
overvejelser, f.eks. e-bog, One note moodboards, eller lignende.
Udfoldet baggrundsskitse med kortere oplægsmateriale.
Udarbejdelse i grupper på 3-5 studerende, men med tydelige
individuelle input i formidlingen
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.
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Titel

Type/form
Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel
Type/form

Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 3
Workshop for elever fra folkeskolen med elementer fra
computationel tankegang
En workshopdag for en gruppe udvalgte elever fra folkeskolen
De studerende performer pragmatisk kompetence og professionsfaglig formidling i en naturlig lærer-elev-relation, der kan understøtte
eleven og drive workshoppen frem.
En til en halv dags workshop med elever med udgangspunkt i den
didaktiske skitse fra delelement 1.
Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input og
rollefordeling på workshopdagen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.

Delelement 4
Refleksion over workshop
En kort skriftlig refleksion på baggrund af erfaringer fra delelement 2
og 3. på baggrund af didaktisk planlægning og udfoldelse: Holdt de
udarbejdede hypoteser om undervisningen?
De studerende producerer en mindre skriftsproglig refleksion, der
indeholder:
• Teoretisk afsæt
• Metoderefleksioner
• Overvejelser over didaktisk design og forventninger
• Konklusion på baggrund af workshop
5-6 normalsider.
Udarbejdelse i gruppen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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TEK3: Teknologiforståelse i undervisning og samfund (med forbehold for godkendelse)
Modultype, -omfang og sprog
Basis på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet omfatter fire indholdsområder:
1. Teknologifaglige læremidler, kuratering og kontekstualisering
Programmering III (programmeringsdidaktik), kuratering og kontekstualisering af teknologier i praksis,
viden om konkrete funktionelle, semantiske og didaktiserede ressourcer
Teknologiers mikro-verdener.
2. Fra medialisering og kommunikationskritisk kompetence til intentionalitet og design i den
professionsfaglige praksis. Historik og arkæologi/genealogi.
Kommunikative aspekter, intentionalitetsbegrebet og medialiseringselementer i designtænkning –
undersøgelser og udvikling.
Didaktiske grundpositioner og fagforståelser II.
3. Machine Learning, ‘kunstig intelligens’ og robotter
Machine Learning, typologier af ‘intelligens’, at skrive og udvikle programmer, robotteknologier II
Digital myndighed og overvågning III
Big data.
Brugergrænseflade og semiotik III
4. Policy, projekt og teknologiforståelse
Teknologiprojekters udvikling, typologier, policykritik, digitaliseringsbegrebet, big data
Kapacitet og kompetence, forandring og forankring.
Forudsætninger for at læse modulet
Modulet bygger videre på indholdet i modulet TEK2: Digital udvikling – professionsfagligt perspektiv.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget teknologiforståelse med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Kommer senere.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Digital myndiggørelse
Kompetenceområde 2: Digitale arbejdsprocesser
Kompetenceområde 3: Computationel tankegang
Kompetenceområde 4: Teknologisk handleevne
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning, der understøtter elevens
digitale myndiggørelse,
• planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevernes kompetencer til
tilrettelæggelse, udførelse og vurdering af digitale arbejdsprocesser,
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
analytiske, skabende og kritiske kompetencer i computationel tankegang, herunder kritisk analytiske
og anvendelsesorienterede kompetencer vedrørende data, algoritmer, evaluering og formidling, og
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•

begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers kritiske
og konstruktive kompetencer i teknologisk handleevne, herunder kompetencer i at kunne vurdere,
vælge og på kvalificeret vis understøtte elevers deltagelsesmuligheder, selv- og medbestemmelse og
konkrete anvendelse af digitale teknologier i relevante situationer.

Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere og vurdere digitale teknologiers design
og intenderede funktion
kritisk reflektere over digitale teknologiers
betydning for individ, fællesskaber og samfund,
facilitere læringsforløb, der retter sig mod at styrke
elevens kritiske og analytiske kompetencer
relateret til digitale teknologier,
forholde sig undersøgende, kritisk og konstruktivtskabende til digitale teknologier, der indgår som en
del af og præger undervisning og lærerprofession,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der udvikler elevens egen myndighed og giver
eleven mulighed for at træffe valg og positionere
sig i et samfund præget af digitalisering og
pædagogisk og didaktisk navigere mellem globale
og lokale diskurser relateret til teknologi.
tilrettelægge og gennemføre digitale arbejdsprocesser, der bidrager med løsningsforslag til
komplekse problemstillinger relevante for individ,
fællesskab og samfund,
træffe sikre professionsfaglige valg i forhold til
forskellige digitale arbejdsprocesser fra æstetiske
læreprocesser over kritisk design til designtænkningsmetodikker og
anvende og vurdere systemer med maskinlæring
samt reflektere kritisk over disse,
tilrettelægge test- og fejlsøgningsprocesser rettet
mod egne og andres programmer,
forstå, analysere og vurdere beslutninger ved
udformningen af digitale systemer i et teknisk,
organisatorisk og kulturelt perspektiv,
tilrettelægge, udføre og evaluere datalogiske
udviklingsprocesser for elever, herunder arbejde
med differentierede undervisnings- og læreprocesser,
understøtte elever i at træffe informerede og
selvstændige afvejninger i forbindelse med
privatliv, dataetik og sikkerhed i interaktioner med
digitale teknologier og digitale artefakter,

Vidensmål: Den studerende har viden om
metoder og begreber til analyse af digitale
teknologiers komposition og funktionalitet,
digitale teknologiers betydning for individ,
fællesskaber og samfund,
politiske, tekniske, etiske og sociomaterielle
problemstillinger relateret til digitale teknologier
og tekniske systemer
filosofiske, æstetiske, kulturelle, pædagogiske,
økonomiske og politiske logikker relatereret til
digitale teknologier i undervisning og
lærerprofession,
menneskers handlemuligheder i forhold til digitale
artefakters i samfundet,

globale og lokale diskurser relateret til teknologi og
hvordan disse bruges hensigtsmæssigt pædagogisk
og didaktisk.
betydningen af etik, æstetik, ideologi og politik i
forbindelse med udarbejdelsen af digitale
løsninger,
teori til at reflektere, diskutere og argumentere for
forskellige tilgange til digitale arbejdsprocesser og

maskinlæring, big data og kunstig intelligens,
test, debugging, grænsetilfælde, opstilling og
efterprøvning af hypoteser,
digitale systemers brugspotentialer, tekniske og
etiske faldgruber samt samspillet mellem det
digitale slutprodukt og dets kulturelle,
organisatoriske og sociale kontekst,
organisering af udviklingsprocesser af programmer
og computersystemer i skolen og i samfundet,

sikkerhedsmæssige aspekter ved færden i den
digitale verden,
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selvstændigt og professionsfagligt handle med et
bredt udvalg af teknologier fra maker-teknologier
over læringsteknologier til formidlingsteknologier,
udvælge relevante teknologier ift. forskellige
undervisningskontekster med blik for elevernes
forudsætninger og
konkret facilitere arbejdsprocesser omkring
digitale teknologier, herunder inddragelse af elever
som teknologisk kompetente facilitatorer af
arbejdet med konkrete udforskninger.

et bredt udvalg af teknologier og disses betydning
for og relevans i forhold til undervisningsområdet
generelt samt lærerens professionsfaglige
kuratering,
typer af digitale artefakter og læremidler og disses
undervisningsrelevans og differentieringspotentiale i en given kontekst og
undersøgende professionsrettede tilgange til nye
teknologier med fokus på studerendes aktive
udforskning og afprøvning af teknologier.

Forankring i forskning og udvikling
Kommer senere.
Modulets relation til praksis
I dette modul er relationen til praksis i høj grad tonet af modulets fokus på teknologi og
professionsfaglighedens metalag, -samfund, institution, skole, policy teknologiudbydere etc. Den studerende
bruger tidligere erfaringer med aktører fra feltet (Forudsætningskrav 1 og dets delelementer) og
kernemålgruppen elever (Forudsætningskrav 2 og dets delelementer) som grundlag og erfaring, hvorpå disse
metarefleksioner hviler.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet inddrages et bredt udvalg af relevant digital teknologi.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

110

•
•
•
•
•

•
•
•

3

90

•
•
•

4

5

•
•
•
•

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
Ekskursioner og studieture
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
Egen forberedelse til undervisning, praksissamarbejde og
prøver
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Titel
Type/form

Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel

Type/form

Krav til indhold

Omfang
Produktudarbejdelse
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 1
En dag med design – designproces for medstuderende
De studerende afholder i grupper en workshopdag for deres
medstuderende, hvor de studerende afvikler et didaktisk design med
udgangspunkt i designtænkning.
De studerende skal ud over at forberede afvikle og evaluere workshoppen undervejs synliggøre overvejelser over såvel undervisning
med designprocesser som i designprocesser.
De studerende udarbejder materialer af til workshoppens forskellige
faser, før under og efter.
Udarbejdelse i grupper på 3-5- studerende, men med tydelige
individuelle input og rollefordeling på workshopdagen.
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier.
Fremgår af modulplan.

Delelement 2
Skriftlig professionsfaglig refleksion over teknologiforståelse i
undervisning og samfund
Den studerende skriver ud fra en selvvalgt problemstilling inden for
feltet teknologiforståelse og samfund en længere skriftsproglig
refleksion.
Opgaven skal indeholde
• En problemstilling
• Teoretisk grundlag
• Bud på professionsfaglige løsninger på problemstillingen
8-10 normalsider
Individuelt
Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte
vurderingskriterier
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Side 465 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Prøven i undervisningsfaget Teknologiforståelse
Mundtlig prøve baseret på teknologifaglig problemstilling.
Der gives en samlet karakter.
Prøven skal demonstrere den studerendes kompetencer i undervisningsfagets fire kompetenceområder:
digital myndiggørelse, digitale arbejdsprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne.
Forud for prøven skal den studerende individuelt eller i grupper definere en teknologifaglig problemstilling og
udarbejde en case, som prøven skal tage udgangspunkt i.

Synopsis
De studerende udarbejder individuelt eller i grupper tre skriftlige synopser, som foruden en teknologifaglig
problemstilling og valgt case indeholder:
• begrundelse for, hvorfor og hvordan
• den teknologifaglige problemstilling og casen er relevant at inddrage,
• metodiske/teoretiske overvejelser,
• litteraturliste.
Der trækkes lod mellem de tre synopser en uge før den mundtlige prøve.
Omfang: maks. 5 sider. Sidetallet følger gruppestørrelse.

Mundtlig prøve
Den mundtlige del af prøven tilrettelægges med udgangspunkt i en af de to følgende modeller efter den
studerendes valg og indeholder analyse, diskussion og perspektivering.
1. Den mundtlige prøve udgøres af en didaktisk afprøvning med inddragelse et digitalt artefakt i en
konkret undervisningssituation efterfulgt af en drøftelse med baggrund i den skriftlige opgave og
afprøvningen. Det kunne eksempelvis være i et workshopformat med indbudte elever med
efterfølgende samtale og vurdering af den gennemførte workshop.
2. Den mundtlige prøve udgøres af en præsentation af opgaven, hvor resultaterne fremlægges og
diskuteres. I prøven inddrages demonstration og/eller afprøvning af et digitalt artefakt med relevans
for den teknologifaglige problemstilling.

Eksaminationstid: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
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TYSK
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Fagbeskrivelse Tysk
Tyskfagets indhold på læreruddannelsen tilrettelægges ud fra bekendtgørelsens kompetenceområder:
• kommunikation, kultur og internationalisering
• sprog
• sprogtilegnelse
• fremmedsprogsdidaktik
Grundlaget for undervisningen er aktuel fagprofessionel teori, praksis og forskning inden for de fire
kompetenceområder. Med henblik på at udvikle lærerfaglige kompetencer, der sætter de studerende i stand
til at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle tyskundervisning i grundskolefagets kompetenceområder,
arbejdes der i tyskfaget med:
• teorier om interkulturel kommunikativ kompetence med særligt fokus på sproget tysk i en flerkulturel og
flersproglig verden samt interkulturel didaktik og flersprogethedsdidaktik
• mundtlig og skriftlig kommunikation ud fra et funktionelt sprogsyn og et kommunikativt tilegnelsessyn
• aktuel teori om sprogtilegnelsesprocesser, intersproglig udvikling og stilladseringsstrategier inden for de
integrerede færdigheder lytte, læse, skrive og tale
• viden om og anvendelse af lærings- og kommunikationsstrategier med henblik på at fremme egen og
elevernes sproglige bevidsthed, produktion og progression
• praksisrettede undervisningsmetoder og undervisningsplanlægning, it-, medie- og læremiddeldidaktik
samt undersøgende, kropsforankret og legende læring
• udvikling af de studerendes hverdagssprog, klasserumssprog samt fagsprog
• analyse af og refleksion over egen fremmedsprogsdidaktisk praksis
Undervisningen i tysk på læreruddannelsen tilrettelægges som faglige læreprocesser, der gør de studerende
til reflekterende praktikere, der løbende arbejder med at tilegne sig aktuel viden og udvikle deres
tyskundervisning.
Vejledning: Der gives respons på individuelt arbejde i tilknytning til et eller flere studieprodukt(er) eller andet
skriftligt arbejde i faget.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget TYSK (TY)
TY1: Interkulturel kommunikation
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men 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
• udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence både i teori og praksis
• tilrettelæggelse af tyskundervisning i folkeskolen ud fra den opnåede viden
• relevant forskningsbaseret viden på området
• udvikling af innovative kompetencer.
Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets
indholdsområder.
Der gennemføres et ’sprogboost’ med fokus på mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Der er tale om et 3-dages
obligatorisk introkursus på i alt 12 timer (for alle ordinære studerende), der finder sted, før undervisningen
starter i modul 1. Efterfølgende tilbydes ekstra undervisning samt mulighed for at udvikle sproglige og
interkulturelle kompetencer i sprogcafe-regi, fx gennem internationalt samarbejde.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.
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
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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 (1)
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret tyskundervisning med heterogene
elevgrupper (4)
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet planlægge, gennemføre og evaluere
tyskundervisning, der bidrager til udvikling af
elevers kulturelle bevidsthed og interkulturelle
kommunikative kompetencer
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
anvende digitale teknologier og interaktive medier
hensigtsmæssigt i tyskundervisningen
planlægge, gennemføre og evaluere internationalt
og tværfagligt samarbejde virtuelt og reelt med
tysk som kommunikationssprog
samarbejde med kolleger om inddragelse af
fremmedsproglige kompetencer i øvrige fag
begrundet planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige
metoder, undervisningsaktiviteter,
samarbejdsformer og evalueringsformer i relation
til heterogene elevgrupper
anvende teorier, værktøjer og redskaber til
udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

Vidensmål: Den studerende har viden om
sammenhængen mellem sprog og kultur samt
interkulturel kompetence,
tyskdidaktik og tyskdidaktisk forskning
samfunds- og kulturforhold i et historisk
perspektiv, som det kommer til udtryk i litteratur,
film, musik og medier
it og medier i tyskundervisningen
interkulturelle møder og tysk i den internationale
kontekst, både i forbindelse med undervisning,
kultur og erhverv
tværfaglighed
undervisningsdifferentiering og progression,
gennemførelse og evaluering af
undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk
forskning
teorier, værktøjer og redskaber til innovation i
undervisningen

Forankring i forskning og udvikling
Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden inden for begreberne kultur og interkulturel
kommunikation. I modulet arbejder de studerende med metode til produktion af empirisk data til
undersøgelse af kulturelle genstandsfelter. Dette bliver perspektiveret til undervisningssituationer,
undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.
Modulets relation til praksis
Der knyttes, i det omfang det er muligt, an til det kulturelle og didaktiske praksisfelt gennem en eller flere af
følgende aktiviteter:
• Udvikling, planlægning og evaluering af mindre undervisningsforløb/ undervisningsaktiviteter.
• Læremiddelanalyse med fokus på, hvordan læremidlet udvikler elevernes interkulturelle
kommunikative kompetence.
• Struktureret produktion af data i forbindelse med et selvvalgt kulturelt genstandsfelt i forbindelse
med studieturen, relevant for undervisningsfaget tysk i folkeskolen. Analyse af data samt
perspektivering.
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Digitalisering og digital teknologi
I modulet skal de studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt
skabende, funktionelt samt professionsrettet med fx:
- en individuel, digital, multimodal portfolio
- digitale medier og værktøjer
- digitale læremidler
- introduktion af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

Primære arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem
individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.:
- vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i
forhold til portfolio, skriftlige produkter og
undervisningsaktiviteter).
- studietur
- evaluering af arbejdsformer og læring.
Studiegruppearbejde i form af fx:
- forberedelse til holdundervisningen
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback
- forberedelse af studieturen
- evaluering.
Individuelt arbejde i form af fx:
- udarbejdelse af portfolio
- forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde
- forberedelse til studietur
- udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- selvstændige studier, herunder litteratursøgning
- evaluering.
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4

5

Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller
kulturinstitutioner.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Portfolio
Digital, multimodal portfolio
Portfolioen er et individuelt projekt.
Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:
- refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i
modulet
- resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for
egen sprogudvikling
- refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Desuden vedlægges:
- Til studieproduktet: ”Eleven som etnograf”: a. En powerpoint el lignende der
danner udgangspunkt for den mundtlige præsentation, b. Et visuelt
præsentationsprodukt der dokumenterer undersøgelsernes resultat.
- Til studieproduktet: ”Udvikling af et undervisningsforløb der fremmer
elevernes interkulturelle kommunikative kompetence”.: a. Den skriftlige
opgave; b. Powerpoint eller lignende (til den mundtlige fremlæggelse).
Svarende til de stillede krav
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Portfoliosamtale på tysk med underviseren i grupper a 2-3 studerende (30 min.)
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form

Krav til indholdet

Eleven som etnograf
Før studieturen powerpoint (eller lignende) med undersøgelsesdesign inkl. mundtlig
præsentation på tysk. Gennemførelse af undersøgelse på destinationen. Efter
studieturen præsentation af et visuelt produkt (fx video) med resultater.
Med udgangspunkt i det overordnede tema Eleven som etnograf vælger de
studerende et afgrænset emne og forbereder på det grundlag selvstændige
undersøgelser på studieturen. Forberedelse af kommunikation med informanter på
studieturen skal indgå.̊ Før turen præsenteres den oparbejdede viden samt planen for
de selvstændige undersøgelser, på baggrund af ppt. eller lignende. Varighed min. 15
minutter. Præsentationen foregår på tysk.
Under turen gennemføres de planlagte undersøgelser. Efter turen producerer
grupperne på baggrund af de indledende undersøgelser, samt undersøgelserne på
studieturen, et visuelt præsentationsprodukt (fx video). Varighed min. 15 minutter.
Præsentationen foregår på tysk.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Der kræves aktiv deltagelse fra hele holdet under alle fremlæggelser.
Fremlæggelse svarende til ca. 10-15 slides. Fremlæggelsens varighed er min. 15 min.
plus efterfølgende feedback.
Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Feedback på holdet fra medstuderende og underviser.
Fremgår af modulplan.
Udvikling af et undervisningsforløb, der fremmer elevernes interkulturelle
kommunikative kompetence.
Skriftlig besvarelse og fremlæggelse på tysk på holdet.
Opgaven indeholder en kort præsentation af relevant fagdidaktisk teori, som
omsættes til et undervisningsforløb med det læringsmål at understøtte elevernes
interkulturelle kommunikative kompetence. Undervisningsforløbet skal beskæftige sig
med historiske eller kulturelle fænomener fra de tysksprogede områder og tager
udgangspunkt i autentiske tekster eller artefakter (fx film). Opgaven skrives på tysk.
Opgavens omfang er på 5 sider. Undervisningsforløbet præsenteres for holdet på
baggrund af ppt. eller lignende. Fremlæggelsens varighed er min. 15 min. Alle
gruppemedlemmer skal bidrage aktivt.
Der kræves aktiv deltagelse fra deltagerne under alle fremlæggelser.
Grupper på 2 -4 deltagere.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser.
Fremgår af modulplan.
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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TY2: Sprogundervisning og læreprocesser i tysk som fremmedsprog
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.
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
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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
analysere sammenhænge mellem sprogsyn,
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden
analysere 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
understøtte udvikling af elevers intersproglige
produktion og sproglige vækstpunkter
planlægge, gennemføre og evaluere
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder
formsystem og ordforråd, på grundlag af analyser af
processer i sproglig forståelse og produktion
anvise hensigtsmæssige læringsstrategier for elever
med forskellige læringsforudsætninger
begrundet planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb med anvendelse af forskellige
metoder, undervisningsaktiviteter,
samarbejdsformer og evalueringsformer i relation
til heterogene elevgrupper
anvende teorier, værktøjer og redskaber til
udvikling af innovative kompetencer hos eleverne

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolefagets begrundelse, fagsyn, indhold og
historiske udvikling
det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale
tysksproget kommunikation i forskellige diskursive
kontekster
intersprog og intersprogsudvikling
sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske
sprogs formsystem og ordforrådstilegnelse i
relation til reception og produktion,
sproglæringsstrategier
undervisningsdifferentiering og progression,
gennemførelse og evaluering af
undervisningsforløb, tyskdidaktik og tyskdidaktisk
forskning
teorier, værktøjer og redskaber til innovation i
undervisningen

Forankring i forskning og udvikling
Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden og kernebegreber inden for sprogtilegnelse
og sprog og sprogbrug samt kommunikation. I modulet arbejder de studerende med intersprogsanalyse af
autentiske elevtekster med baggrund i relevant teori. Modulets teoretiske grundlag perspektiveres løbende til
undervisningssituationer, undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.
Modulets relation til praksis
Der knyttes, i det omfang der er muligt, an til praksisfeltet gennem anvendelse af autentiske elevtekster fra
folkeskolens tyskundervisning. Elevteksterne anvendes til arbejdet med intersprogsanalyse og
feedbackstrategier.
Digitalisering og digital teknologi
I modulet skal de studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt
skabende, funktionelt samt professionsrettet med fx:
- en individuel, digital, multimodal portfolio
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- digitale medier og værktøjer
- digitale læremidler
- automatisering af anvendelse af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem
individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.:
- vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i
forhold til portfolio, skriftlige produkter,
undervisningsaktiviteter).
- evaluering af arbejdsformer og læring.
Studiegruppearbejde i form af fx
- forberedelse til holdundervisningen
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback
- evaluering
Individuelt arbejde i form af fx
- udarbejdelse af portfolio
- forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde
- udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- selvstændige studier, herunder litteratursøgning
- evaluering
Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller
kulturinstitutioner.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Portfolio
Digital, multimodal portfolio
Portfolioen er et individuelt projekt.
Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:
- refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i
modulet
- resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for
egen sprogudvikling
- refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.
- 2 intersprogsanalyser (på tysk eller dansk) – udformet i grupper af 2-3
studerende.
Desuden vedlægges:
- Til studieproduktet ”Sprogtilegnelse. Teoribaseret praksisforslag”: a. Den
skriftlige opgave, b. Det performative element - præsentation af
undervisningsforløbet (powerpoint eller lignende).
- Til studieproduktet: ”Intersprogsanalyse” den skriftlige opgave.
Svarende til de stillede krav
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Portfoliosamtale på tysk med underviser i grupper a 2-3 studerende (30 min.)
Fremgår af modulplan
Sprogtilegnelse. Teoribaseret praksisforslag
Skriftlig studieprodukt + procesfremlæggelse
Ud fra en selvvalgt af underviseren godkendt problemstilling forankret i modulets
kompetencemål udarbejdes et skriftligt studieprodukt. Der anvendes relevant
tyskfaglig litteratur inden for modulets emneområder, og der indgår et
performativt element i form af et skitseret undervisningsforløb, der skal
præsenteres på holdet. Det eksplicitte læringsmål for undervisningsforløbet er
udvikling af elevens kommunikative kompetence.
3-5 normalsider + procesfremlæggelse i minimum 20 minutter
Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere
Der kræves aktiv deltagelse fra deltagerne under alle fremlæggelser
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Intersprogsanalyse
Skriftlig studieprodukt
Intersproganalyse i skematisk form af elevtekst fra Fs 9 eller Fs 10.
Produktet kan skrives på dansk eller tysk.
Max 5 normalsider
Gruppearbejde i grupper med 2 deltagere

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Kort skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Internt bedømt, national modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence på tysk.
Modulprøven er en 3 timers individuel skriftlig hjemmeprøve. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke
tilladt at kommunikere med andre under prøven.
Ved prøvestart udleveres en kort fagdidaktisk tekst på tysk (½-1 side) og en dertilhørende opgavestilling.
Beskrivelsen skrives på tysk med inddragelse af tekstoplæggets fagdidaktiske tema og skal opfylde det
opstillede genrekrav. Opgavebesvarelsen er min. 1½ normalside.
Bedømmelsesgrundlag:
- den studerende tysksproglige kompetence
- kvalitativ bedømmelse i forhold til besvarelsens fagdidaktiske indhold
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået
Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 3), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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TY3: Tyskfagets didaktik (mål, metoder og materialer)
Kompetencemål for undervisningsfaget tysk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er tysk, men der kan læses relevant litteratur på
andre sprog.
Kort beskrivelse af modulet
Dette modul har fokus på undervisningens tilrettelæggelse og arbejder med spørgsmål som: Hvordan kan den
studerende planlægge, gennemføre og evaluere målorienteret tyskundervisning? Hvilke læremidler og
læreprocesser understøtter en motiverende og varieret tyskundervisning?
Der arbejdes med:
- planlægning, gennemførelse og evaluering af kommunikativ tyskundervisning til heterogene
målgrupper
- læremiddelanalyse og tilpasning deraf til konkrete målgrupper
- medier og informationsteknologi som et pædagogisk/didaktisk redskab.
Der arbejdes løbende med udviklingen af de studerendes egen sproglige udvikling i lyset af modulets
indholdsområder.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6. Det
anbefales at modul 3 læses som det sidste basismodul, dvs. efter modul 1 og modul 2.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget tysk med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Relevant forskningsbaseret viden og praksisviden om:
- sprog, sprogtilegnelse og sproglig progression
- tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af en kommunikativ funderet sprogundervisning
- undervisningsmetoder til understøttelse af sprogtilegnelse
- læremiddelanalyse – og udvikling
- informationsteknologi og medier som pædagogisk/didaktiske redskaber
- fremmedsprogsdidaktik.
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 og evaluere differentieret tyskundervisning med heterogene
elevgrupper
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Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

motivere eleverne til selvstændigt brug og eksperimenter
med sproget i samspil med andre

læreprocessers betingelser og faktorer

anvende teknologi og mediers muligheder for udvikling af
såvel egen som elevers sprogtilegnelse

informationsteknologiens muligheder i forhold
til egen og elevernes sprogtilegnelse

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 læremidler og medier til anvendelse i
undervisningsmål og målgrupper
tyskundervisningen
anvende forskningsresultater samt observationer til
analyse og udvikling af egen undervisning

aktionslæring og andre undersøgelsesmetoder

anvende teorier, værktøjer og redskaber til udvikling af
innovative kompetencer hos eleverne

teorier, værktøjer og redskaber til innovation i
undervisningen

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

Forankring i forskning og udvikling
Aktivt kritisk arbejde med relevant og ny forskningsbaseret viden inden for fremmedsprogsdidaktik. I modulet
arbejder de studerende med eksemplariske metodisk-didaktiske tilgange i forhold til planlægning,
gennemførelse samt evaluering af undervisningsforløb. Modulets teoretiske grundlag perspektiveres derved
til undervisningssituationer, undervisningsforløb eller undervisningsmaterialer.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til praksisfeltet gennem analyse af læremidler samt planlægning, gennemførelse og evaluering
af eksemplariske undervisningsforløb. 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 aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende skal kunne forholde sig til faget tysk og tysk sprog i en digitaliseret verden. I modulet skal de
studerende, både individuelt samt kooperativt, arbejde kritisk analyserende, kreativt skabende, funktionelt
samt professionsrettet med fx:
- en individuel, digital, multimodal portfolio
- digitale medier og værktøjer
- digitale læremidler
- automatisering af anvendelse af digitale ordbøger og tekstkorrektionsværktøjer.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg og studenteroplæg, mellem
individuelt, partner- og gruppearbejde og indeholder bl.a.
- vejledning og sparring (både med lærer og medstuderende, fx i
forhold til portfolio, skriftlige produkter,
undervisningsaktiviteter).
- evaluering af arbejdsformer og læring.
Studiegruppearbejde i form af fx:
- forberedelse til holdundervisningen
- udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- forberedelse til vejledning og af studiekollegial feedback
- evaluering
Individuelt arbejde i form af fx
- udarbejdelse af portfolio
- forberedelse til holdundervisning og studiegruppearbejde
- udarbejdelse af studieprodukter inkl. forberedelse af
fremlæggelse
- selvstændige studier, herunder litteratursøgning
- evaluering
Deltagelse i arrangementer på uddannelsesinstitutioner eller
kulturinstitutioner.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Portfolio
Digital, multimodal portfolio
Portfolioen er et individuelt projekt.
Obligatorisk skal portfolioen indeholde skriftlige:
- refleksioner på tysk over opnåelse af egne faglige mål og progression i
modulet
- resultater af en netbaseret sprogtest, inkl. refleksioner over strategier for
egen sprogudvikling
- refleksioner på tysk ift. min. 8 tekster/problemområder fra modulplanen.
- Til studieproduktet: ”Tyskfagets didaktik”. a. Den skriftlige opgave, b.
Mundtlig præsentation (powerpoint eller lignende) af undervisningsforløb
- Til studieproduktet: ”Læremiddelanalyse” de anvendte slides.
Svarende til de stillede krav
Individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Portfoliosamtale på tysk med underviser i grupper a 2-3 studerende (30 min.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Tyskfagets didaktik
Skriftligt studieprodukt + fremlæggelse
Ud fra en selvvalgt, af underviseren godkendt, problemstilling forankret i modulets
kompetencemål udarbejdes et skriftligt studieprodukt. Der anvendes relevant
tyskfaglig litteratur inden for modulets emneområder, og der indgår et
performativt element i form af et skitseret undervisningsforløb, der skal
præsenteres på holdet.
3-5 normalsider + fremlæggelse (minimum 15 min.)
Gruppearbejde i grupper med 2-4 deltagere
Der kræves aktiv deltagelse fra gruppen under alle fremlæggelser

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt Bedømmelsen er individuel.
Feedback på holdet fra medstuderende, kort skriftlig respons fra underviser
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Læremiddelanalyse
Mundtlig præsentation (powerpoint eller lignende)
Med udgangspunkt i en analysemodel foretages en analyse af et læremiddel
(digitalt eller analogt)
Præsentation svarende til ca. 10-15 slides. Fremlæggelsens varighed varer min. 15
min. plus efterfølgende feedback fra medstuderende. Alle gruppedeltagere
bidrager aktivt i fremlæggelsen
Grupper af 2-4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt Bedømmelsen er individuel.
Feedback på holdet fra medstuderende og underviser
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Prøven i undervisningsfaget Tysk
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de 2 delprøver.
1. delprøve: Skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en prøve på 6 timer.
Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, som foregår på dansk eller tysk, og en fagdidaktisk
orienteret besvarelse, som skal besvares på tysk.
1) En intersprogsanalyse af ukendt, autentisk elevtekst fra FSA eller FS10. Der ønskes en intersprogsanalyse af
elevens sprog, der besvares på dansk eller tysk med inddragelse af et skema.
2) En kortere besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er realistiske skrivesituationer. F.eks. brev/mail til
en tysk kollega, udveksling, etablering af en internetkontakt, mailudveksling med en klasse, udvekslingsbesøg
med en klasse i Tyskland, ansøgning om et Goethe-stipendium, fremstilling af eget undervisningsmateriale,
f.eks. til ’Stationenlernen’ eller andre arbejdsark. Besvarelsen skal være på tysk og tage udgangspunkt i en
ukendt fagdidaktisk tysksproget tekst (omfang ca. 2-3 sider), og inddrage stof fra undervisningen.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Den studerendes
samlede aflevering skal give eksaminator og censor mulighed for at vurdere, i hvilken grad den studerende
opfylder kompetencemålene fra kompetenceområderne 1, 2, 3 og 4.
Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.
2. delprøve: Mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på tysk. Den studerende udarbejder 6 bredt formulerede diskussionsoplæg, der
også skal indeholde et performativt element, og som tilsammen skal dække alle fire kompetenceområder. Der
trækkes lod mellem den studerendes diskussionsoplæg (inklusive det performative element). Om morgenen
dagen før den mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilket af diskussionsoplæggene der vil danne
grundlag for prøven. Den studerende forbereder sin præsentation på baggrund af det lodtrukne
diskussionsoplæg med det performative element. Den studerende får maks. 7 minutter til at indlede sin
mundtlige prøve. Resten af eksaminationstiden bruges på samtale i tilknytning til diskussionsoplægget og det
performative element.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af 6 diskussionsoplæg med et performativt element i angivet form og indhold til rette tid og sted
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PRAKTIK
NIVEAU I, II & III
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Fagbeskrivelse Praktik
Praktik i Læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP) gennemføres og udvikles i samarbejde
med grundskolerne. Formålet er at skabe en kobling mellem teoretiske og praktiske vidensformer i de
studerendes uddannelsesforløb samt at udvikle de studerendes lærerprofessionelle autoritet. Denne kobling
mellem de forskellige vidensformer er kendetegnet ved tre dimensioner:
1. En praktisk-pædagogisk dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med elever og undervisningsfag,
2. en analytisk dimension, der handler om at undersøge egen og andres undervisningspraksis samt
3. en dannelsesdimension, der har fokus på den studerendes personlige udvikling af myndighed og autoritet.
Samarbejdet om praktik skal ses som et kontinuerligt samarbejde mellem studerende, deres undervisere på
Læreruddannelsen samt lærere, elever og ledelse på praktikskolen. Praktikforløbene refererer til
praktikniveauerne beskrevet i Bekendtgørelsen for LU13 og inddrager praksisnære elementer i relation til
moduler i undervisningsfag og/eller i lærerens grundfaglighed. Dette med henblik på at give de studerende
forudsætninger for og erfaringer med at planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning og andre
læreropgaver og dermed opfylde kompetencemålene.
Der er mødepligt i praktik.
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Modulbeskrivelser for PRAKTIK (PR)
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 2022 samt vinteroptag 2023:

PR1: Praktikmodul på niveau I (1. studieår)
Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet består af praktik på en praktikskole én dag om ugen gennem hele studieåret. Formålet er således at
skabe en kobling mellem forskellige teoretiske og praktiske vidensformer i en kontinuerlig proces i de
studerendes uddannelsesforløb på 1. årgang.
I den parallelle praktikundervisningen, der er placeret i undervisningsfaget og PL, arbejdes der med at udvikle
de studerendes viden om de tre kompetenceområder, didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
Praktikundervisningen har fokus på sammenhængen mellem undervisningsfaget, de pædagogiske fag og
praktikken.
På praktikskolen øver de studerende sig i at undervise, observere undervisning og samarbejde med
praktiklærer/ lærerteam på skolen og forældre. Særlige opmærksomhedsfelter/punkter:
Den studerende:
• får en erfaring med og forståelse af skolens kultur
• påbegynder og udvikler det professionspersonlige lederskab.
• planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningssekvenser.
• får erfaringer og indsigt omkring elevers deltagelsesmuligheder.
• Får generelle erfaringer med kommunikation med elever og forældre.
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 4 studerende.
Samlet set beskriver, analyserer og reflekterer de studerende over praksis og udvikler deres
lærerprofessionalitet med en voksende pædagogisk takt, herunder forståelse af skolens kultur.
Forudsætninger for at læse modulet
Det forudsættes, at undervisningsfag 1 samt PL er påbegyndt.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.
Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i numerisk rækkefølge
Modulets videngrundlag
Modulets videngrundlag bygger på undersøgelser af skolens praksis, forskningsbaseret litteratur, pædagogisk
og didaktisk teori og undersøgelser, der omhandler lærerens professionelle ageren. Det drejer sig bl.a. om:
•
•
•

Almen- og fagdidaktisk ageren i forhold til undervisningssekvenser
Ledelse af læringsmiljø og læringsfællesskaber i undervisningen
Relationel ageren i forhold til elever, forældre og kollegaer
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning
Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer
for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: 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
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

Forankring i forskning og udvikling
De studerende eksperimenterer og udforsker egen og andres praksis. Der arbejdes derfor med en tilgang,
hvor aktionslæringsprincipper er udgangspunktet for de studerendes arbejde med udvikling af egen
lærerpraksis.
De studerende producerer empiri gennem forskellige undersøgelsesmetoder fx observation, videooptagelser,
praksisfortællinger, elevarbejder mm, som gøres til genstand for fælles analyse og didaktisk samtale i både
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praktikvejledning og -undervisning. I praktikundervisningen inddrages fagdidaktisk og didaktisk teori samt
relevant forskning med henblik på de studerendes erfaringslæring.
De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på video.kp.dk
og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.
Modulets relation til praksis
Den studerende agerer i en udstrakt praktik, hvor de har én ugentlig dag på skolen som svarer til en hel
arbejdsdag. De andre dage i ugen har de studerende undervisning på læreruddannelsen, således at de oplever
en integration mellem de praktiske og teoretiske vidensformer. Denne integration mellem dage på skolen og
dage på læreruddannelsesstedet giver mulighed for at opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at
varetage undervisningssekvenser og andre læreropgaver, hvor indtryk og erfaringer fra praksis bearbejdes og
kobles med teori. Den studerendes observerer og underviser i sit undervisningsfag 1 samtidigr med, at den
studerende arbejder med relationer til elever og ledelse af klasserummet.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende eksperimenterer med og reflekterer over inddragelse af digital teknologi i en lærerhverdag,
både i forbindelse med undervisning, samarbejde med kollegaer og forældre samt ressourcepersoner på
skolen.
På praktikniveau I er der særligt fokus på at arbejde med digitale muligheder i forhold til planlægning af
enkelte undervisningssekvenser og i kommunikationen med forældre og andre samarbejdspartner.
Arbejdsformer i det samlede praktikmodul

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 275 timer
140

Primære arbejdsformer
De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører
opgaver initieret af praktiklæreren. Det forventes, at den studerende
underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner pr. praktikperiode.
Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne
en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre
læreropgaver.
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Kategori 2

60

Kategori 3

40

Kategori 4

25

De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver
initieret af praktiklæreren/skolen fx ved at udarbejde undervisningsplaner
og tilrettelægge undervisning. Efterbehandling af undervisning og
vejledning i praktikgruppen, skole-hjemsamarbejde mm.
De studerende arbejder individuelt eller i gruppen uden praktiklærer fx
med bearbejdning af erfaringer, portfolioarbejde og at dygtiggøre sig på
eget initiativ for at kunne løse læreropgaverne.
Vejledning med praktiklærer og evt. andre ressourcepersoner på skolen.
Herunder trepartssamtale med praktiklærer og UC-underviser med
dagsorden udarbejdet af studerende.

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse
med kompetencemålsprøven.
Forudsætningskrav
Der er mødepligt til alle praktikkens elementer. Den studerende møder sammen med lærerne på skolen og
går hjem, når arbejdsdagen er slut. Mødepligten er 100 %.
Forudsætningskrav på praktikskolen, den studerende:
- Gennemfører cirka 35 dages praktik på praktikskolen, hvori også er inkluderet praksissamarbejde.
Praktikken er organiseret ved 1 ugentlig praktikdag og to ugers blokpraktik i januar.
- Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
- Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
- Er i proces med de færdigheds- og vidensmål som knytter sig til praktikniveau I. Dette i forhold til at
have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
- Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
- Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.
Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående forudsætningskrav.
Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på baggrund af en
kvalitativ vurdering (se Praktikmanualen) af den studerendes indsats samt mødepligt.
Det samlede resultat for modulets forudsætningskrav meddeles den studerende som opfyldt/ikke opfyldt via
Praktikportalen og giver ved godkendt modul adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau I.

PR1: Praktikmodul på niveau I (3. semester)
Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik på en praktikskole. De
studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer, og de
udvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis.

Side 491 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

De studerende øver sig i at undervise, observere undervisning og samarbejde med praktiklærer/ lærerteam på
skolen og forældre. Særlige opmærksomhedsfelter/punkter:
• Den studerendes professionspersonlige lederskab.
• Undervisningssekvenser.
• Elevers deltagelsesmuligheder.
• Kommunikation med elever og forældre.
De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis og udvikler deres lærerprofessionalitet med
en voksende pædagogisk takt, herunder forståelse af skolens kultur.
Forudsætninger for at læse modulet
Det forudsættes, at INTRO er gennemført. Undervisningsfag 1 samt PLa (Elevens læring og udvikling) skal være
påbegyndt.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.
Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2
og til sidst Praktikniveau 3.
Modulets videngrundlag
Modulets videngrundlag bygger på undersøgelser af skolens praksis, forskningsbaseret litteratur, pædagogisk
og didaktisk teori og undersøgelser, der omhandler lærerens professionelle ageren. Det drejer sig bl.a. om:
•
•
•

Didaktisk ageren i forhold til mindre undervisningssektioner
Ledelse af læringsmiljø og læringsfællesskaber
Relationel ageren i forhold til elever og forældre

Modulet har fokus på, at den studerende får en grundlæggende forståelse for relationer mellem teori og
praksis, og hvordan denne relation kan komme til udtryk, når en studerende analyserer og udvikler sin egen
lærerpraksis.
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning
Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer
for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: 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
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

Forankring i forskning og udvikling
De studerende lærer i praktikmodulet at kunne eksperimentere og udforske egen og andres praksis. Der
arbejdes derfor med en tilgang, hvor aktionslæringsprincipper er udgangspunktet for de studerendes arbejde
med udvikling af egen lærerpraksis.
På første praktikniveau er der fokus på aktiv indsamling af empiri via observation af medstuderende i aktion
og via videooptagelser af den studerendes egen ageren som lærer i klasserummet. Dette gøres til genstand
for fælles analyse og drøftelser i praktikmodulundervisningen, hvor relevant forskning om lærerens praksis
inddrages, fx om god undervisning, synlig læring, og kroppens betydning for lærerens lederskab i
klasserummet.
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De studerendes egne og andres videooptagelser, oplevelsesbeskrivelser samt andre typer observationer
udgør grundlaget for dette arbejde.
Modulets relation til praksis
Den studerende agerer i en udstrakt praktik, hvor de har hele dage på skolen og andre dage på
læreruddannelsen i samme uger, skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne vekselvirkning
mellem dage på skolen og dage på læreruddannelsesstedet giver mulighed for at opbygge egen
lærerprofessionalitet i forhold til at varetage undervisningssekvenser og andre læreropgaver, hvor indtryk og
erfaringer fra praksis bearbejdes og kobles med teori. Den studerendes undervisningsfag 1 er minimum et af
fagene, som den studerende underviser i, samtidig med at den studerende arbejder med relationer til elever
og ledelse af klasserummet.
I praktikmodulet arbejder de studerende med en praktikportfolio. På den måde fastholder de deres erfaringer
og refleksioner til det videre arbejde med udvikling af deres læreridentitet og lærerprofessionalisme.
Portfolioarbejdet hjælper til at følge progressionen gennem de tre praktikker.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende eksperimenterer med og reflekterer over inddragelse af digital teknologi i en lærerhverdag,
både i forbindelse med undervisning, samarbejde med kollegaer og forældre samt ressourcepersoner på
skolen.
På praktikniveau I er der særligt fokus på at arbejde med digitale muligheder i forhold til planlægning af
enkelte undervisningssekvenser og i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.
Arbejdsformer i det samlede praktikmodul
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 225 timer
110

Kategori 2

50

Kategori 3

50

Kategori 4

15

Kategori
Kategori 1
Kategori 2

Arbejdstimer, i
alt 50 timer
23
12

Kategori 3

12

Kategori 4

3

Primære arbejdsformer
De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører
opgaver initieret af praktiklæreren. Det forventes, at den studerende
underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner pr. praktikperiode.
Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne
en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre
læreropgaver.
De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver
initieret af praktiklæreren/skolen fx ved at udarbejde undervisningsplaner
og tilrettelægge undervisning. Efterbehandling af undervisning og
vejledning i praktikgruppen, skole-hjemsamarbejde mm.
De studerende arbejder individuelt eller i gruppen uden praktiklærer fx
med bearbejdning af erfaringer, portfolioarbejde og at dygtiggøre sig på
eget initiativ for at kunne løse læreropgaverne.
Vejledning med praktiklærer og evt. andre ressourcepersoner på skolen.
Herunder trepartssamtale med praktiklærer og UC-underviser med
dagsorden udarbejdet af studerende.

Primære arbejdsformer
De studerende deltager aktivt i undervisningen.
De studerende forbereder undervisning og vejledning på baggrund af
aftaler med underviser/vejleder.
Individuelt studiearbejde samt udarbejdelse af praktikopgave og
forberedelse af kompetencemålsprøve.
Vejledning i gruppe før, under(trepartssamtalen) og efter praktikken.

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse
med undervisning på campus og forberedelse af prøve.
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Forudsætningskrav
Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er
mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på
uddannelsesstedet.
Forudsætningskrav på praktikskolen, den studerende:
- Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen fordelt mellem udstrakte praktikuger med 2 – 3
ugentlige praktikdage og uger med blokpraktik, hvor de studerende er på skolen alle ugedage.
- Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
- Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
- Er i proces med de færdigheds- og vidensmål som knytter sig til praktikniveau 1, herunder at have
øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
- Samarbejder aktivt og konstruktivt i praktikgruppen og med praktiklærer.
- Planlægger og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.
- Gennemfører en trepartsamtale
Forudsætningskrav på læreruddannelsen, den studerende:
- Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
- Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter
praktikken.
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 4 studerende.
De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på video.kp.dk
og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.
Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående forudsætningskrav.
Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering
af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og
vidensmål.
Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på
baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.
Det samlede resultat for modulets forudsætningskrav meddeles den studerende som opfyldt/ikke opfyldt via
Praktikportalen og giver ved godkendt modul adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau I.
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PR2: Praktikmodul på niveau II
Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik i løbet af 6 hele uger på en
praktikskole. De studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen
som lærere og videreudvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis. De studerende øver sig i at
undervise, observere og samarbejde med praktiklærer/ lærerteam, ressourcepersoner på skolen og forældre.
Særlige opmærksomhedsfelter/punkter:
• Differentierede undervisningsforløb
• Udvikling af klassens faglige og sociale læringsmiljø
• Samarbejde med elever, kolleger og forældre om undervisning og andre læreropgaver
De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis og videreudvikler deres lærerprofessionalitet
med voksende pædagogisk takt og dømmekraft.
Forudsætninger for at læse modulet
Det forudsættes, at praktikmodul på niveau I er bestået, og at UV2 er påbegyndt, inden praktikmodul på
niveau II læses.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.
Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2
og til sidst Praktikniveau 3.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på et videngrundlag, der omhandler lærerens professionelle ageren. Det drejer sig bl.a. om:
•
•
•

Didaktisk ageren i differentierede undervisningsforløb
Leder af læringsmiljø og sociale fællesskaber
Relationel ageren i undervisning og andre læreropgaver

Faget tager derfor afsæt i undersøgelser og forskningsbaseret litteratur om skolens praksis, pædagogiske og
didaktiske teorier samt undersøgelser om lærerkompetencer og deres betydning for elevers læring og
klasseledelse samt iscenesættelsesformer.
Modulet har desuden fokus på, at den studerende får en grundlæggende forståelse for relationer mellem
teori og praksis, og hvordan denne relation kan komme til udtryk, når en studerende analyserer og
videreudvikler sin egen lærerpraksis.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning
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Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Kompetenceområde 2:
Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer
for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: 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.
Færdigheds og vidensmål
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: 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
evaluere undervisningsforløb og elevers
læringsudbytte,
observere egen praksis og den enkelte elevs læring
med henblik på udvikling af undervisningen,
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
udvikle tydelige rammer for læring og for klassens
sociale liv i samarbejde med eleverne
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
samarbejde dialogisk med elever og kolleger om
justering af undervisningen og elevernes aktive
deltagelse,
kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om
formål og indhold i planlagte undervisningsforløb

Vidensmål: Den studerende har viden om
undervisningsmetoder, principper for
undervisningsdifferentiering, læremidler og it,

formative og summative evalueringsmetoder
samt test,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.
klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale
relationer
kommunikation, involverende læringsmiljøer,
motivation og trivsel
professionel kommunikation - mundtligt og
digitalt

Forankring i forskning og udvikling
På dette praktikniveau er der fortsat fokus på, at de studerende skal øve sig, eksperimentere med deres
lærerpraksis og analysere denne. Til dette arbejde hører desuden fastholdelse, indsamling og arbejde med
empiri af egen lærerpraksis, som gøres til genstand for fælles analyse og diskussion i
praktikmodulundervisningen før og efter praktikperioden. De studerendes videooptagelser fra praktikniveau 1
og 2 samt andre typer observationer udgør et væsentligt grundlag for progression i dette arbejde. De
studerendes arbejde med videreudvikling af egen lærerpraksis tager derfor fortsat udgangspunkt i
aktionslæring og kan suppleres med andre undersøgelsesmetoder til udvikling af egen praksis. Der inddrages
forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur om lærerens praksis i et klassefællesskab.

Side 498 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Modulets relation til praksis
Den studerende agerer gennem uddannelsen skiftevis i en praksislogik og i en uddannelseslogik. Denne
vekselvirkning giver mulighed for at opbygge egen lærerprofessionalitet i forhold til at varetage
differentierede undervisningsforløb, samarbejde med elever og andre læreropgaver.
Den studerendes undervisningsfag 2 er et af fagene, som den studerende underviser i på skolen i
praktikperioden samtidig med, at den studerende arbejder med relationer til elever og kollegaer samt ledelse
af elevers læring og elevers sociale liv i klasserummet.
I praktikmodulet arbejder de studerende videre med deres praktikportfolio. Praktikportfolien bygger bro
mellem de tre praktikker, så der bliver tale om ét læringsforløb med progression gennem de tre
praktikmoduler, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets
læringsaktiviteter.
De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på video.kp.dk
og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende eksperimenterer med og reflekterer over inddragelse af digital teknologi i en lærerhverdag,
både i forbindelse med undervisning, samarbejde med kollegaer, forældre og ressourcepersoner.
På praktikniveau II er der særligt fokus på at arbejde med digitale muligheder og digital dannelse i forhold til
planlægning af undervisningsforløb, i måder at inddrage digitalt baserede undervisningsformer og digitalt
undervisningsmateriale og i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 225 timer
110

Kategori 2

50

Kategori 3

50

Kategori 4

15

Kategori
Kategori 1
Kategori 2

Arbejdstimer, i
alt 50 timer
18
14

Kategori 3

13

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører
opgaver initieret af praktiklæreren. Det forventes, at den studerende
underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner pr. praktikperiode.
Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne
en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre
læreropgaver.
De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver
initieret af praktiklæreren/skolen fx ved at udarbejde undervisningsplaner
og tilrettelægge undervisning. Efterbehandling af undervisning og
vejledning i praktikgruppen, skole-hjemsamarbejde mm.
De studerende arbejder individuelt eller i gruppen uden praktiklærer fx
med bearbejdning af erfaringer, portfolioarbejde og at dygtiggøre sig på
eget initiativ for at kunne løse læreropgaverne.
Vejledning med praktiklærer og evt. andre ressourcepersoner på skolen.
Herunder trepartssamtale med praktiklærer og UC-underviser med
dagsorden udarbejdet af studerende

Primære arbejdsformer
De studerende deltager aktivt i undervisningen.
De studerende forbereder undervisning og vejledning på baggrund af
aftaler med UC-underviser.
Individuelt studiearbejde samt udarbejdelse af praktikopgave og
forberedelse af kompetencemålsprøve.
Vejledning i gruppe før, under(trepartssamtalen) og efter praktikken.

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse
med undervisning på campus og forberedelse af prøve.
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Forudsætningskrav
Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er
mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på
uddannelsesstedet.
Forudsætningskrav på praktikskolen, den studerende:
- Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen i en 6-ugers blokpraktik, hvor de studerende er på
skolen alle ugedage.
- Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
- Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
- Er i proces med de færdigheds- og vidensmål som knytter sig til praktikniveau II. Dette i forhold til at
have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
- Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
- Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.
Forudsætningskrav på læreruddannelsen, den studerende:
- Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
- Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter
praktikken.
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 3 studerende.
De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på video.kp.dk
og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.
Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående forudsætningskrav.
Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering
af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og
vidensmål.
Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på
baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.
Det samlede resultat for modulets forudsætningskrav meddeles den studerende som opfyldt/ikke opfyldt og
giver ved godkendt adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau II.
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PR3: Praktikmodul på niveau III
Kompetencemål for praktikfaget findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i
folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basismodul, der er lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet består af praktikundervisning på uddannelsesstedet og 30 dages praktik på en praktikskole. De
studerende eksperimenterer og dygtiggør sig inden for deres praktiske pædagogiske kunnen som lærer og
udvikler deres evner til at analysere egen og andres praksis. De studerende øver sig i andre læreropgaver. De
samarbejder med praktiklærer, lærerteam på skolen, ressourcepersoner og forældre.
Særlige opmærksomhedsfelter:
- Længerevarende undervisningsforløb.
- Inklusionsprocesser.
- Samarbejde med forskellige parter på skolen om elevernes samlede skolegang.
De studerende beskriver, analyserer og reflekterer over praksis. De videreudvikler deres pædagogisk
dømmekraft, professionelle autonomi og læreridentitet.
Forudsætninger for at læse modulet
Det forudsættes at praktikmodul på niveau I og niveau II er bestået, og at UV3 er påbegyndt, inden
praktikmodul på niveau III læses.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til praktikfaget med 10 ECTS.
Praktikmodulerne har en indbygget progression, og de læses i rækkefølgen: Praktikniveau 1, Praktikniveau 2
og til sidst Praktikniveau 3.
Modulets videngrundlag
Modulets videngrundlag bygger på undersøgelser af skolens praksis, forskningsbaseret litteratur, pædagogisk
og didaktisk teori og undersøgelsesmetoder. Særligt viden om:
• Læreres professionelle måder at agere og udvikle sin didaktiske praksis.
• Relationers betydning i en lærings- og kommunikationssammenhæng.
• Lærerens professionelle måder at lede læringsfællesskaber på.
Modulet har fokus på en grundlæggende gensidig relation mellem teori og praksis og de forskellige måder
denne relation kan komme til udtryk på.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der indgår 3 kompetenceområder med hver deres kompetencemål:
Kompetenceområde 1:
Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning
Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Kompetenceområde 2:
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Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer
for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Kompetenceområde 3:
Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: 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.
Færdigheds- og vidensmål:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende
undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og
årsplaner i samarbejde med medstuderende og
skolens øvrige ressourcepersoner,
evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens
effekt og
udvikle egen og andres praksis på et empirisk
grundlag.
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede inklusionsprocesser i samarbejde med eleverne.
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i
undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde
med forskellige parter på skolen, og
kommunikere med forældre om elevernes
skolegang.

Vidensmål: Den studerende har viden om
organisations-, undervisnings-, og
samarbejdsformer,

metoder til formativ og summativ evaluering
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.
læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og
mobning.
anerkendende kommunikation, og ligeværdigt
samarbejde, inklusionsprocesser og
Processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved
forældremøder og forældresamtaler og
kontaktgrupper.

Forankring i forskning og udvikling
På tredje og afsluttende praktikniveau er der fortsat fokus på, at de studerende øver sig, eksperimenterer
med deres lærerpraksis, og de arbejder med at videreudvikle og træne lærerprofessionens kropslige aspekter,
fx egenkontakt, evnen til at mærke og sætte grænser og evnen til at sætte eller holde et rum. De studerende
analyserer egen praksis med henblik på fortsat videreudvikling af egen læreridentitet og professionalisme. Til
dette arbejde hører stadig fastholdelse, indsamling og arbejde med empiri af egen lærerpraksis, som gøres til
genstand for fælles analyse og diskussion i praktikmodulundervisningen før og efter praktikperioden.
De studerendes arbejde tager derfor fortsat udgangspunkt i aktionslæring og kan suppleres med andre
undersøgelsesmetoder til denne videreudvikling af egen praksis.
På tredie praktikniveau betragtes det samlede praktikmodul som et mindre forskningsbaseret
udviklingsprojekt, hvor en stor del af praktikmodulundervisningen gennemføres som vejledning. De
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studerende arbejder på baggrund af deres viden fra andre moduler med forskningsinspirerede tilgange til
følgende tre faser:
1. Indhentning af empiri af/om lærerpraksis. Denne bygger som i PR1 og PR2 på solid fastholdelse af
indtryk og erfaringer omhandlende egen og andres lærerpraksis. Viden om indhentning af empiri, de
studerendes videooptagelser fra PR1, 2 og 3 samt andre typer af observationer udgør et væsentligt
grundlag i dette arbejde.
2. Analyse af empiri om egen og andres lærerpraksis, herunder progression. Der er i analyser fokus på
kritisk afkodning og fortolkning inspireret af aktuelle forskning- og udviklingsartikler.
3. Videreudvikling af egen lærerpraksis. De studerende vælger selv metode til videreudvikling af egen
lærerpraksis. Som grundlag for videreudvikling og yderligere refleksion arbejder de studerende med
faciliterings- og supervisionsteknikker, som er introduceret i andre moduler
Modulets relation til praksis
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 længerevarende
undervisningsforløb og andre læreropgaver.
Den studerendes undervisningsfag 3 er et af fagene, som den studerende underviser i på skolen i
praktikperioden samtidig med, at den studerende arbejder med ledelse af inklusionsprocesser i
klasserummet. Den studerende har desuden fokus på relationen til den enkelte elev og støtte til dennes
læring og deltagelse i klassens sociale liv og arbejder desuden med sin samarbejdsrelation til kollegaer på
skolen.
I praktikmodulet arbejder de studerende videre med deres praktikportfolio fra de to tidligere praktikniveauer.
Praktikportfolien skal bygge bro mellem de tre praktikker, så der bliver tale om ét læringsforløb med
progression gennem de tre praktikmoduler, hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse
i modulets læringsaktiviteter.
De studerendes videooptagelser foretages på praktikskolen efter gældende regler. De gemmes på video.kp.dk
og slettes på eget udstyr efter læreruddannelsens skriftlige anvisning.
Digitalisering og digital teknologi
På praktikniveau III er der særligt fokus på at arbejde med og i forhold til digital dannelse og de forskellige
digitale muligheder til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb med brug af digitale
medier og programmer. Der er tillige fokus på digitale elevplaner samt at inddrage og forholde sig til digitale
muligheder i kommunikationen med forældre og andre samarbejdsparter.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 225 timer
110

Kategori 2

50

Kategori 3

50

Kategori 4

15

Kategori
Kategori 1
Kategori 2

Arbejdstimer, i
alt 50 timer
13
19

Kategori 3

15

Kategori 4

6

Primære arbejdsformer
De studerende arbejder her sammen med en praktiklærer og udfører
opgaver initieret af praktiklæreren. Det forventes, at den studerende
underviser ca. 3 lektioner om dagen = 90 lektioner pr. praktikperiode.
Desuden forbereder og efterbehandler de studerende og praktiklærerne
en del af undervisningen sammen. Dertil kommer løsning af andre
læreropgaver.
De studerende arbejder uden praktiklærer, men med læreropgaver
initieret af praktiklæreren/skolen fx ved at udarbejde undervisningsplaner
og tilrettelægge undervisning. Efterbehandling af undervisning og
vejledning i praktikgruppen, skole-hjemsamarbejde mm.
De studerende arbejder individuelt eller i gruppen uden praktiklærer fx
med bearbejdning af erfaringer, portfolioarbejde og at dygtiggøre sig på
eget initiativ for at kunne løse læreropgaverne.
Vejledning med praktiklærer og evt. andre ressourcepersoner på skolen.
Herunder trepartssamtale med praktiklærer og UC-underviser med
dagsorden udarbejdet af studerende.

Primære arbejdsformer
De studerende deltager aktivt i undervisningen.
De studerende forbereder undervisning og vejledning på baggrund af
aftaler med underviser.
Individuelt studiearbejde samt udarbejdelse af praktikopgave og
forberedelse af kompetencemålsprøve.
Vejledning i gruppe før, under(trepartssamtalen) og efter praktikken.

De 225 arbejdstimer defineres nærmere i skolernes uddannelsesplan. 50 arbejdstimer lægges i forbindelse
med undervisning på campus og forberedelse af prøve.
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Forudsætningskrav
Den studerende deltager aktivt i modulets undervisning og alle læreraktiviteter på praktikskolen. Der er
mødepligt til alle praktikkens elementer. Mødepligten er 100 % på skolerne og min. 80 % på
uddannelsesstedet.
Forudsætningskrav på praktikskolen, den studerende:
- Gennemfører 30 dages praktik på praktikskolen med en 6- ugers blokpraktik, hvor de studerende er
på skolen alle ugedage.
- Deltager aktivt og dagligt i læreropgaver på skolen i samme omfang som en fastansat lærer.
- Opfylder 100 % mødepligt til alle læreraktiviteter.
- Er i proces med de færdigheds- og vidensmål som knytter sig til praktikniveau III. Dette i forhold til at
have øvet sig i pædagogisk praksis som lærer og i at have analyseret og udviklet egen praksis.
- Planlægger og gennemfører en trepartsamtale.
- Forbereder og formidler en dagsorden til trepartsamtalen.
Forudsætningskrav på læreruddannelsen, den studerende:
- Opfylder 80 % mødepligt til praktikundervisningen.
- Deltager i minimum én vejledning før praktikken, trepartssamtale under og én vejledning efter
praktikken.
Praktik på praktikskolen gennemføres som udgangspunkt i grupper af 2 studerende.
Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af ovenstående forudsætningskrav.
Uddannelsesstedet: Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en praktikfaglig vurdering
af underviseren på uddannelsesstedet ud fra ovenstående kriterier i lyset af modulets færdigheds- og
vidensmål.
Praktikskolen: Godkendelse af deltagelsen på praktikskolen foretages af skolens praktikansvarlige på
baggrund af en kvalitativ vurdering af den studerendes indsats samt mødepligt.
Det samlede resultat for modulets forudsætningskrav meddeles den studerende som opfyldt/ikke opfyldt og
giver ved godkendt adgang til kompetencemålsprøven på praktikniveau III.

Side 507 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
Der er i praktik en intern prøve og to eksterne prøver, og de bedømmes hver med en karakter efter 7trinsskalaen. Den enkelte professionshøjskole kan selv afgøre, hvilket praktikniveau der prøves ved intern
prøve, og hvilke der prøves ved ekstern prøve.
Prøven afholdes i forlængelse af praktikken i henhold til den enkelte professionshøjskoles tilrettelæggelse.
Ved prøverne på alle tre praktikniveauer bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt i
forhold til de tre kravniveauer, der overordnet gælder for læreruddannelsen (jf. bekendtgørelsens § 21).
Bedømmelsen bygger udelukkende på præstationen ifm. prøven inkl. praktikopgaven.
Der er krav om, at den studerende i løbet af praktikperioderne arbejder med forskellige digitale medier og
forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende, der dokumenterer egen og andres
undervisningspraksis.
Prøverne i praktik tager afsæt i en praktikopgave, der sammen med det medbragte materiale (eller som en
praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte færdigheds- og vidensmål inden for
praktikkens kompetencemål.
Praktikopgaven indgår i bedømmelsen, men det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår
ikke i bedømmelsen.
Prøverne afvikles enten på praktikskolen eller på professionshøjskolen
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve.
Omfanget af praktikopgave på niveau I, II og III er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.
Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af praktikopgave i angivet form og indhold til rette tid og sted
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BACHELORPROJEKTET
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Modulbeskrivelser for BACHELORPROJEKTET (BA)
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, del 2.

BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i skolen
Modultype, -omfang og -sprog
Lokalt udarbejdet modul på 10 ECTS-point, heraf 5 ECTS-point fra undervisningsfag og 5 ECTS-point fra
bachelorprojektet. Undervisningssproget er dansk; der kan forekomme litteratur på andre sprog.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet peger frem mod bachelorprojektet på 8. semester og har fokus på lærerfaglige problemstillinger i
skolen i tilknytning til første undervisningsfag. I modulet beskæftiger den studerende sig med, hvordan der
skabes viden af relevans for lærervirksomhed.
I modulet arbejdes med den studerende evne til at:
•
•
•
•
•
•
•
•

formulere en relevant lærerfaglig problemstilling med afsæt i første undervisningsfag, de
pædagogiske fag og erfaringer fra praktik og praksissamarbejde
søge relevant viden og inddrage eksisterende forskningsresultater i behandling af problemstillingen
beskrive og reflektere over metodiske valg
udvælge relevant teori med tilhørende operationelle begreber
formulere en systematisk analyse
diskutere udviklingsmuligheder og foreslå handlinger i skole og klasserum
skrive en opgave, der opfylder grundlæggende normer for skriftlig fremstilling og akademisk prosa
(herunder sproglig korrekthed, sammenhæng, brug af referencer, citater mv.), som forholder sig
problematiserende, analytisk, kritisk og perspektiverende til stofområdet
formidle undersøgelsens resultater og handleperspektiv over for andre

Omdrejningspunktet for BA1-modulet er de studerendes projektarbejde med lærerfaglige problemstillinger.
Modulet rummer et projektarbejdsspor, et vejledningsspor og et undervisningsspor. Formålet med
undervisningssporet er at levere input til projektarbejdet og udvikle de kompetencer, de studerende skal
anvende i projektet.
I arbejdet med problemformulering, metode og analyse bygger den studerende videre på sine kompetencer
fra praktik- og undervisningsfaget samt fra Lærerens Grundfaglighed såvel som intromodulet.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger især på teori og viden om
- Læreres undervisning og elevers læring og udvikling
- Skolen og denne virkes og funktion
- Vidensproduktion, herunder videnskabsteori, metodologi og undersøgelsesdesign og formidling af
relevans for lærervirksomhed
- Pædagogik, fag- og almendidaktik
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Kompetenceområder som indgår i modulet
Modulet integrerer kompetenceområder fra henholdsvis undervisningsfag samt bachelorprojektet.
Undervisningsfag:
Der inddrages relevante kompetencemål fra et eller flere af det pågældende undervisningsfags fire
kompetenceområder.
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
Der inddrages relevante kompetencemål fra det pågældende undervisningsfag med vægt på, at den
studerende begrundet kan planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle undervisning i relation til
bachelorprojektets mål om, at den studerende systematisk kan analysere lærerfaglige problemstillinger og
være i stand til at foreslå handlinger i kommuner, skoler, klasser i overensstemmelse med
professionsbachelorprojekts perspektiver.
I modulet introduceres den studerende til bachelorprojektets samlede videns- og færdighedsmål i en tilpasset
form og stifter således bekendtskab med de kompetencer, som den studerende skal kunne dokumentere til
slut i uddannelsen.
Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere, anvende analytisk og vurdere
viden for skolen og lærerarbejdet,
reflektere over og udvikle egen
professionsfaglighed [...],

analysere centrale og aktuelle
problemstillinger vedrørende skole og
undervisning [...],
anvende egne og nationale og internationale
resultater af empiriske studier af relevans for
skolens og lærerens praksis,
udvikle og anvende en teoretisk
referenceramme, undersøgelsesdesigns og
foretage feltarbejde,
anvende videnskabelig metode i egne
empiriske undersøgelser og i vurdering af
andres undersøgelser og
formidle resultaterne af egne empiriske
undersøgelser som grundlag for udvikling af
skolens og lærerens praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om
folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis,
lærerens etiske ansvar overfor børn/elever,
forældre, kolleger og øvrige informanter i
feltarbejde, analyse, konklusion og
handleperspektiver,
professionsfaglig viden vedrørende skole og
undervisning,
nationale og internationale forsknings- og
udviklingsresultater af relevans for folkeskolen,
innovative didaktisk design af læremidler til
skolens udvikling og læringsmiljøer,
forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder
og
akademisk arbejdsmåde og formidling samt
æstetisk produktion og performativ handling.

Den studerende inddrager endvidere videns- og færdighedsmål fra et af den studerendes undervisningsfags
fire kompetenceområder. De konkrete mål afhænger af den problemstilling, som den studerende arbejder
med.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt: 275 timer
70

Primære arbejdsformer
Undervisningssporet leverer input til projektarbejdet og udvikler de

kompetencer, de studerende skal anvende i projektet
Kategori 2

110

Kategori 3
Kategori 4

90
5

Fremlæggelser ved de studerende
Gensidig feedback
Individuelt og i studiegrupper:
Teoristudier
Empiriarbejde samt forberedelse heraf
Gensidig feecback
Egen forberedelse
Holdmøder

Modulets relation til praksis
De studerende gennemfører eksempelvis empiriarbejde på en eller flere skoler og/eller svarer på en
problemstilling med relevans for praksis.
Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Deltagelsespligten består af:
• en skriftlig opgave
• en mundtlig præsentation
• aktiv deltagelse i midtvejsevalueringen
• fremmøde mindst 80%
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Skriftlig præsentation
En skriftlig opgave
Formålet med opgaven er at undersøge en lærerfaglig problemstilling i tilknytning
til første undervisningsfag og de pædagogiske fag. Undersøgelsen kan være
baseret på empiri, de studerende selv producerer, eller empiri, der allerede
foreligger, i form af optagelser, cases, udskrifter el.lign.
10 – 15 normalsider.
De studerende skriver i grupper på max 4

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Skriftlig
Fremgår af modulplan
Mundtlig præsentation
En mundtlig præsentation/fremlæggelse
Formålet med den mundtlige præsentation er at formidle opgavens pointer og
handleperspektiv til andre. Derudover skal konklusioner og handleperspektiv
begrundes og diskuteres med afsæt i opgavens problemstilling, metode og
fremgangsmåde. Den mundtlig præsentation skal understøttes visuelt af fx
plancher, mind-maps, videoklip, modeller el.lign., som de studerende udarbejder.
Aftales på holdet.
Max 4 studerende (skrivegrupperne).

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig, peer-peer.
Fremgår af modulplan
Midtvejsevaluering
Skriftlige udkast til opgavetekst. Aktiv deltagelse i peer respons.
Formålet med midtvejsevalueringen er at sikre fremdrift i projektarbejdet og skabe
et rum for diskussion af skriftlige udkast til opgaves dele. Midtvejsresponsen kan
organiseres som peer respons. Midtvejsevalueringen bør tillige anlægge et fokus
på den akademiske opgaves opbygning, sproglighed og formalia.
Aftales på holdet.
Max 4 studerende (skrivegrupperne).

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig. Peer-peer.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
Forudsætninger for at læse modulet
Den studerende har fået godkendt intromodulet.
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BA2: At gennemføre et bachelorprojekt
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 intromodulet og BA1 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 BA1.
Fokus i intromodulet er lagt på observation af, hvad det indebærer at være lærer i folkeskolen, og fokus i BA1
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 videngrundlag
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.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere, anvende analytisk og vurdere viden
for skolen og lærerarbejdet
reflektere over og udvikle egen
professionsfaglighed med forståelse for
tværfaglighed og tværprofessionelle
samarbejdsrelationer
analysere centrale og aktuelle problemstillinger
vedrørende skole og undervisning og
samarbejdet med eksterne aktører
anvende egne og nationale og internationale
resultater af empiriske studier af relevans for
skolens og lærerens praksis
udvikle og anvende en teoretisk
referenceramme, undersøgelsesdesigns og
foretage feltarbejde
anvende videnskabelig metode i egne empiriske
undersøgelser og i vurdering af andres
undersøgelser
formidle resultaterne af egne empiriske
undersøgelser som grundlag for udvikling af
skolens og lærerens praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om
folkeskolens og lærerprofessionens virkefelter og
udvikling, samt dilemmaer i skolens praksis
lærerens etiske ansvar overfor børn/elever,
forældre, kolleger og øvrige informanter i
feltarbejde, analyse, konklusion og
handleperspektiver
professionsfaglig viden vedrørende skole og
undervisning
nationale og internationale forsknings- og
udviklingsresultater af relevans for folkeskolen
innovative didaktisk design af læremidler til
skolens udvikling og læringsmiljøer
forsknings- og udviklings samt feltarbejdsmetoder

akademisk arbejdsmåde og formidling samt
æstetisk produktion og performativ handling.

Arbejdsformer i modulet
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer, i alt
275 timer
25

Kategori 2

130

Kategori 3
Kategori 4

115
5

Primære arbejdsformer
Undervisning, klyngevejledning og opgavevejledning
Workshops
Studiekredsarbejde
Fællesforelæsninger med efterfølgende behandling i klyngen
Individuelt klyngearbejde og individuelt arbejde:
Teoristudier
Empiriarbejde samt forberedelse heraf
Gensidig respons
Projektvejledning
Egen forberedelse og skriveaktivitet
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. I vejledningen indgår godkendelse af emnet for bachelorprojektet
Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
Modulet kvalificerer til kompetencemål for Bachelorprojektet
Forudsætninger for at læse modulet
At den studerende har fået godkendt BA1
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Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
Den studerende skal udarbejde et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret
empirisk problemstilling, hvori inddrages resultater fra konkrete forsknings- og udviklingsprojekter og
forskningsbaseret litteratur inden for grundskoleområdet. Problemstillingen skal tage afsæt i folkeskolens
praksis eller praksis fra andre skoleformer, og bør som udgangspunkt inddrage et af den studerendes
undervisningsfag.
Projektet skal udarbejdes i et selvvalgt og af institutionen godkendt emne med en problemstilling, som lever
op til kravene om at være
• i tilknytning til den studerendes undervisningsfag og lærernes grundfaglighed og med inddragelse af
resultater fra konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, som er lærerfagligt relevante
• med udgangspunkt i en empirisk problemstilling relevant for folkeskolens praksis eller praksis fra andre
skoleformer, og med inddragelse af refleksioner over konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i skole-,
professionshøjskole- eller universitetsregi
• under brug af videnskabelig metode.
Det skriftlige professionsbachelorprojekt er en større skriftlig opgave på maks. 25 normalsider. Eventuelle
bilag herudover må højst udgøre 10 normalsider. Dertil må der vedlægges lyd- og videooptagelser. Alene det
skriftlige projekt på maks. 25 normalsider indgår i bedømmelsen.
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende. Grupper kan være sammensat
mono- eller tværprofessionelt.
30.1 Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet
Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, idet det faglige indhold
dog skal vægtes tungest.
Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra
kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til egen institution
senest 4 uger før prøvens afvikling.
30.2 Prøven i professionsbachelorprojektet
Professionsbachelorprojektet afsluttes på 4. studieår ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en samlet
individuel karakter for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation.
Har den studerende valgt at skrive projektet i gruppe, finder den mundtlige prøve sted som gruppeprøve, dog
er der mulighed for at gå alene til den mundtlige del af prøven. Såfremt en studerende vælger denne
individuelle prøve, skal det skal meddeles uddannelsen senest 14 dage før aflevering af projektet.
Uddannelsen kan dispensere fra tidsgrænsekravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold.
Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve
Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:
• Aflevering af et skriftligt professionsbachelorprojekt i angivet form og indhold til rette tid og sted

Side 518 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

SPECIALISERINGSMODULER
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MODULBESKRIVELSER FOR SPECIALISERINGSMODULER (SP)
I strukturmodellerne vises placering og antal af specialiseringsmoduler i uddannelsen. Der findes overordnet
tre typer af specialseringsmoduler
- Tværfaglige specialiseringsmoduler, der trækker kompetence-, færdigheds- og videnmål fra både
Pædagogik og lærerfaglighed og fra undervisningsfag.
- Tværprofessionelle specialiseringsmoduler, der omhandler mødet mellem forskellige profession,
eksempelvis pædagogoer og lærere i skolen.
- Specialiseringsmoduler i undervisningsfag, der tager udgangspunkt i 1 eller flere undervisningsfag.

SP-TEK: 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. Modulet kvalificerer til kompetencemål i lærerens grundfaglighed (5 ECTS) og
kompetencemål i den studerendes undervisningsfag (5 ECTS).
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 kritiskanalyserende og konstruktivt-skabende vinkler til arbejdet med teknologiforståelse som faglighed i og på
tværs af fag folkeskolen.
Modulet omhandler følgende fire faglige indholdsområder:
1. Myndiggørelse og dannelse i et samfund præget af digitalisering
2. Teknologiforståelse: samfund, pædagogik og grundskoledidaktik
3. Computationel tænkning: algoritme- og dataforståelse, kryptering og kunstig intelligens
4. Designtænkning og kompleks problemløsning: designprocesser, iteration og refleksion
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.
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Kompetencemål, som indgår i modulet (teknologiforståelse og digital dannelse)
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kritisk-analytisk og konstruktivt-skabende
folkeskoleundervisning i teknologiforståelse og digital dannelse.
Færdighedsmål: Den studerende kan
1) forholde sig kritisk og undersøgende til
teknologiers intentionalitet.

Vidensmål: Den studerende har viden om
1) medborgerskab i et samfund, hvor digitale
teknologier er medskabere af sociale og kulturelle
processer.

1) ruste elever til at forholde sig kritiskanalyserende til og skabende-deltagende i
forbindelse med digitale kommunikationsteknologier. Desuden kan den studerende
adressere og arbejde med forebyggelse af digital
mobning.

1) relationer mellem teknologi og dannelse,
herunder medborgerskab og myndiggørelse, og om
digital mobning.

1) analysere platforme og teknologier ift. datahøst,
-analyse og -anvendelse,

1) datahøst, -analyse og -anvendelse, herunder
semantisk net, filterbobler, kuratering af data på
søgemaskiner og sociale medier, etiske valg i
forbindelse med data, teknologiudbyderes omgang
med data og privatliv,

2) begrundet udvælge og anvende undersøgende,
skabende og kritisk-refleksive tilgange til
undervisning og læreprocesser med fokus på
udvikling af elevernes teknologiforståelse og
digitale dannelse,

2) teknologiforståelser samt undersøgende og
kritisk-refleksive tilgange til undervisning og
læreprocesser med fokus på udvikling af elevernes
teknologiforståelse og digitale dannelse,

2) stilladsere elevers konstruktivt-skabende,
kritiske, analyserende og refleksive læreprocesser i
arbejdet med teknologi,

2) elev- og lærerroller og relationer, herunder
deres sammenhæng med elevers udvikling af
konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende og
refleksive læreprocesser med teknologi,

3) anvende og integrere datarepræsentationer,
algoritmer, abstraktion, mønstergenkendelse,
dekomposition, generalisering og kunstig
intelligens i undervisningen.

3) computationel tænkning og praksis, herunder
datarepræsentationer, algoritmer, abstraktion,
mønstergenkendelse, dekomposition,
generalisering og kunstig intelligens,

4) formulere og løse designopgaver gennem
kreativt skabende arbejde med digitale artefakter

4) designmetoder, herunder feltstudier,
idegenerering, prototypeudvikling, testning og
refleksion, og teorier om komplekse problemer,

4) udvikle og afprøve undervisningsforløb med
iterative designprocesser,

4) elevers og læreres roller i designprocesser,
elevers udfordringer i forbindelse med
designprocesser samt viden om stilladsering og
vejledning af designprocesser
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Kompetencemål fra pædagogik og lærerfaglighed
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.
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.
Kompetencemål fra almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab (KLM)
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.
Kompetencemål fra dansk 1.- 6. klassetrin (gælder, hvis modulet er tilknyttet dansk 1.- 6. klassetrin)
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre.
Færdighedsmål: Den studerende kan
skabe hensigtsmæssige tekster til given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler,
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog i 1.- 6. klasse,
vurdere elevers læsestrategier under læsning af
fiktions- og fagtekster,
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner,
understøtte elevers produktion og formidling af
tekster i forskellige medier og med forskellige
teknologier.
udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur,
anvende forskellige evalueringsformer og resultater
af evalueringer i tekstundervisning

Vidensmål: Den studerende har viden om
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt
og skriftligt,
læremidler til sprogundervisning i skolen,
læsestrategier,
tekster til elever og elevers tekstbrug,
tekstproduktion i forskellige medier.

tekstdidaktik,
evaluering af tekstarbejde

Kompetencemål fra dansk 4.- 10. klassetrin (gælder, hvis modulet er tilknyttet dansk 4.- 10. klassetrin)
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 genre for heterogene elevgrupper.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed.
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning,
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter,
udvikle læremidler til danskundervisning på
grundlag af forskningsbaseret viden,
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog,
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner,

Vidensmål: Den studerende har viden om
informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale platforme
læseforståelse

didaktisk design,
læremiddelproduktion til danskundervisning,
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv,
tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og
ungelitteratur,

Kompetencemål fra matematik (gælder, hvis modulet er tilknyttet matematik)
Den studerende kan
• kan stimulere elevernes udvikling af matematiske kompetencer, der er kendetegnet ved at kunne
spørge i, om og med matematik samt at kunne anvende sprog og redskaber i matematik relateret til
undervisning på 1.-6. klassetrin. (Matematik, 1.-6. klassetrin)
• 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. (Matematik, 4.-10. klassetrin)
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende matematiske repræsentationsformer ved
at forstå, benytte, vælge og oversætte forskellige
repræsentationsformer, herunder forstå deres
indbyrdes sammenhænge, styrker og svagheder,
modellere ved at afgrænse, strukturere,
matematisere, fortolke og kritisere matematiske
modeller,
ræsonnere matematisk ved at følge og bedømme
et matematisk ræsonnement samt udvikle og
gennemføre matematisk argumentation ved
visualisering og bevisførelse og
vurdere muligheder og begrænsninger i
anvendelsen af et bredt udvalg af hjælpemidler,
herunder anvendelsen af digitale værktøjer.

Vidensmål: Den studerende har viden om
matematiske repræsentationer,

matematisk modellering,

matematisk ræsonnement og

matematiske hjælpemidler.
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Kompetencemål fra engelsk (gælder, hvis modulet er tilknyttet engelsk)
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentieret undervisning med sigte mod
specifikke områder i elevers læring.
• 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.
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i engelsk på basis af egen praksis
og aktuel forskningsbaseret viden om fremmedsprogsdidaktik.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
undervisning i kommunikativ kompetence og
sproglige strukturer,
planlægge og gennemføre undervisning med fokus
på kommunikationsprocesser og -strategier,
anvende digitale teknologier og interaktive medier
til understøttelse af elevers og egne receptive og
produktive læreprocesser og
planlægge og gennemføre undervisning og projekter
der styrker elevernes mestringsforventninger,
handlekraft og foretagsomhed.

Vidensmål: Den studerende har viden om
kommunikativ kompetence,

kommunikationsprocesser, herunder receptive og
produktive processer og strategier, diskurs- og
kommunikationsstrategier,
it og læreprocesser og

kreativitet, innovation og entreprenørskab i
undervisning.

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
Forudsætningskrav.
Arbejdsformer i modulet
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.
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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
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, konkret
arbejde med relevante fysiske teknologier og software,
studenteroplæg, vejledning og evaluering.
Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med
fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet gruppearbejde.
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.
Debatarrangementer.
Egen opsamling på gruppearbejde.
Fælles timer.

Forudsætningskrav
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. De studerende må således
forvente at træde ind i et studieaktivt miljø, hvor refleksion og produktion går hånd i hånd i modulet. Modulet
godkendes ydermere igennem en af nedenstående mulige modulprøver, hvor mundtlige, skriftlige og
multimodale elementer indgår.
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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 producerende og reflekterende
arbejde i løbet af specialiseringsmodulet.
Til selve konferencen, eventet eller lignende skal de studerende i grupper dels forestå
en 5 minutters pitch, eventuelt formidlet på video, producere en workshopposter
samt afholde 2×45 minutters workshop for deltagerne. Under denne konference,
event eller lignende vurderes deres mundtlige præstation
Den skriftlige del afvikles som en kortere refleksionstekst, gerne indeholdende flere
modaliteter, hvor de studerende reflekterer over den viden, som mødet med
praksisfeltet har genereret. Opgaven skal møde et akademisk niveau og forholde sig
undersøgende og erfarende til konferencen, eventet eller lign., afprøvning af
hypoteser.

Omfang

Det samlede arbejde med konferencen, eventet eller lignende vurderes til ca.
45 timer.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.
Er den studerende ikke tilstede ved konference, eventet eller lign., kan den
studerende ikke godkendes i modulet.

Respons

Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan.
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Titel

Et teknologifagligt afslutningsprojekt

Type/form

Modulprøve. Prøven er overvejende skriftlig men kan kombineres med andre og
flere modaliteter, hvori der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

Den studerende udarbejder et større projekt i relation til et undervisningsfag og/eller
til lærerens grundfaglighed, der kombinerer emner fra mindst to faglige
indholdsområder.
Målet med projektet er, at den studerende omsætter indhold fra modulet på en
måde, hvor indholdet kombineres på tværs af indholdsområder og kobles til
konkrete cases.

Omfang

Det samlede arbejde med projektet både ift. proces og produkt har et omfang af ca.
45 timer

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende eller individuelt

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser og medstuderende.

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Titel

En teknologifaglig portefølje

Type/form

Modulprøve. Prøven er overvejende skriftlig, men kan kombineres med andre og
flere modaliteter, hvori der også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

Underviseren fastlægger, evt. i samråd med de studerende, et studieprodukt fra
alle fire fagområder, som samles i en portefølje, hvor de studerende løbende
gemmer og reflekterer over deres projekter. Det kan f.eks. ske i Wix, Google Site
eller på uddannelsens LMS-system, men det skal under alle omstændigheder
aftales med de studerende.

Omfang

Det samlede arbejde med produkter i porteføljen vurderes til ca. 45 timer.

Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende eller individuelt. Dette fastlægges ved
semesterets start eftersom porteføljerne udvikles løbende.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.
Møder den studerende ikke kravene til porteføljen produkter kan den studerende
ikke bedømmes bestået.

Respons

Mundtlig og/eller skriftlig feedback fra underviser og evt. medstuderende.
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Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Titel

Udvalgte teknologifaglige produkter

Type/form

Modulprøve. Prøven er overvejende skriftlig men kan kombineres med andre og
flere modaliteter, hvori der blandt andet også kan indgå mundtlig formidling.

Krav til indholdet

De studerende arbejder med et større projekt, der foreslår en løsning på en
virkelig eller – som minimum – en virkelighedsnær problemstilling. Deres løsning
skal indeholde digitale teknologier og forholde sig til interaktioner mellem disse
teknologier og de situationer, teknologierne anvendes i. De studerende skal
reflektere over deres løsningers anvendelighed, over den proces, løsningerne er
blevet til i, og over den viden, der er skabt igennem processen.
Samtidig præsenterer de studerende et undervisningsforløb til grundskolen, der
tager udgangspunkt i elevers skabende og kreative processer med digitale
teknologier. Dette forløb skal være baseret på de studerendes egne erfaringer
med skabende processer i problemløsningen beskrevet ovenfor.

Omfang

Det samlede arbejde med projektet både ift. proces og produkt har et omfang af
ca. 45 timer.

Udarbejdelse individuelt
eller i gruppe

Der arbejdes i grupper på 3-4 studerende eller individuelt.

Bedømmelse

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.

Respons

Mundtlig eller skriftlig feedback fra underviser og evt. medstuderende

Afleveringsfrist

Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse af
forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SP-TVÆ: Tværprofessionelt specialiseringsmodul/-forløb
1.0 Formål
Formålet med det lange tværprofessionelle forløb er, at studerende i teams udvikler kompetence i at
samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt om en fælles opgaveløsning. Det faglige fokus i
opgaveløsningen er borgerens2 perspektiv.
Færdiguddannede professionsbachelorer vil møde komplekse problemstillinger, der ikke kun kan løses af én
profession. Det er derfor afgørende, at de fagprofessionelle som KP uddanner både kan beherske egen
kernefaglighed og bringe den i spil i samarbejdet på tværs af professioner. Det forventes derfor, at
professionsbachelorer kan samarbejde om opgaveløsninger på tværs af fagligheder, strukturer og
organisationer.
Ambitionen med de tværprofessionelle forløb er derfor at studerende fra flere
forskellige professionsuddannelser mødes og træner samarbejde på tværs af
professioner om relevante praksisnære problemstillinger, udviklet af og i samarbejde med KP´s
samarbejdspartnere. Sammen, på tværs af professioner, skaber vi bedre resultater for borgeren.
På forløbet deltager studerende fra 14 professionsuddannelser på Københavns Professionshøjskole og det
fælles lange tværprofessionelle uddannelsesforløb på KP bygger ovenpå de øvrige tværprofessionelle
uddannelsesforløb- og elementer på tværs af alle deltagende uddannelser.
T-kompetencer
Samspillet mellem de professionsrettede kompetencer og de tværprofessionelle kompetencer kan omtales Tkompetencer (Inspireret af Brown 20103). T-kompetencer henviser til T-formens to dimensioner; den lodrette
og den vandrette (Brown 2010) (se figur 1)

Den lodrette dimension er de studerendes professionsrettede kompetencer, der er baseret på høj grad af
professionsfaglig viden og professionsidentitet.
Den vandrette dimension retter sig mod et bredt helhedssyn i opgaveløsningen. Her kommer kompetencer
som kommunikation, ledelse, organisering og samarbejde i spil.
Forløbet har fokus på den horisontale dimension. De studerende træner deres tværprofessionelle
kompetencer og forventes samtidig at bringe deres professionsrettede kompetencer i spil.
2.0 Rammen
Det tværprofessionelle forløb er på 10 ECTS af syv ugers varighed og udbydes to gange årligt med start i
henholdsvis uge 20 og uge 49. På forløbet indgår studerende fra 14 professionsbacheloruddannelser.
På læreruddannelsen er det tværprofessionelle forløb placeret på 5. semester.
Borgeren dækker over: barn, elev, patient, bruger, klient, pårørende, organisation
Brown, T (2010): IDEO Ceo Tim Brown: T-shaped Stars: The backbone of IDEO’s Collaborative Culture. Link:
https://www.pdx.edu/sweetlab/sites/www.pdx.edu.sweetlab/files/HansenBrown2013_T-ShapedStars- BackboneOfIDEOsCollaborativeCulture.pdf
2
3
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3.0 Læringsmål
Kompetence

Den studerende kan med respekt for egen og andre professioners ansvar i
arbejdet for og med borgeren*, agere i, facilitere og udvikle den
tværprofessionelle opgaveløsning.

Viden – den studerende kan:

Færdighed – den studerende kan:

Redegøre for og vurdere egen og andre
professioners ansvar og opgaver i
velfærdssamfundets forskellige sektorer samt
analysere tværprofessionelle og tværsektorielle
dilemmaer på baggrund af praksis- og
forskningsbaseret viden.

Tage ansvar for og implementere den
tværprofessionelle opgaveløsning ved at sætte
egen og andres faglighed i spil for at skabe
helhedsorienterede løsninger for og med
borgeren/organisationen.

Redegøre for og reflektere over lovgivning og
politiske rammer samt etiske dilemmaer i det
tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Samarbejde om den tværprofessionelle
opgaveløsning for og med borgeren med afsæt i
analyse og vurdering af organisatoriske,
juridiske og etiske forhold.

Redegøre for og begrunde valg af kommunikative og
relationelle metoder i det tværprofessionelle og
tværsektorielle samarbejde, herunder lede og
deltage i møder.

Kommunikere med respekt for egen og andres
faglighed for at fremme dialogen med andre
professioner og borgeren.

*Borgeren dækker over: barn, elev, patient, bruger, klient, pårørende, organisation

4.0 Opbygning og indhold
Forløbet er organiseret i forskellige temaer med en række undertemaer. Der deltager 3-5 professioner fra KP
pr. temaforløb. Opbygningen er ens for alle undertemaer.
Forløbets syv uger er overordnet struktureret med to ugers digital undervisning
afsluttet med individuelt forudsætningskrav (FSK), fire ugers undervisning med fysisk fremmøde og i den
sidste uge en mundtlig gruppeprøve i tværprofessionelle grupper. (Se beskrivelse af forudsætningskrav og
prøven i afsnit 6.0 og 7.0)
Opbygning af forløbet og det overordnede indhold er skitseret i nedenstående oversigt:
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Det digitale element på forløbet
• De studerende arbejder og samarbejder i det digitale rum
• Indhold er ens for samtlige undertemaer5 (se plan i ItsLearning)
• Indholdet retter sig særligt mod forløbets vidensmål
• De studerende tilegner sig viden om tværprofessionelt og tværsektorielt
samarbejde m.m.
• De studerende udvikler og inddrager egen profession i en tværprofessionel
sammenhæng
Forudsætningskrav
• 1 og 2. uge afsluttes med et individuelt forudsætningskrav
• Forudsætningskravet er ens for samtlige undertemaer
• Forudsætningskravet består af aflevering af video, hvor poster
præsenteres og efterfølgende peerfeedback
• Se nærmere beskrivelse af forudsætningskrav i afsnit 6.0
3. – 6. uge
Samarbejde om problemstillinger fra samarbejdspartnere
• De studerende arbejder og samarbejder ved fysisk fremmøde
• Indhold er tilrettelagt på de enkelte undertemaer (se plan i ItsLearning)
• Indholdet retter sig særligt mod forløbets færdigheds- og kompetencemål
• De studerende samarbejder i tværprofessionelle teams á 4-6 studerende.
• De studerende arbejder tværprofessionelt med konkrete problemstillinger
fra praksis
• De studerende inddrager egen og andres faglighed i den
tværprofessionelle opgaveløsning
7. uge - Prøve
• Forløbet afsluttes med en mundtlig gruppeprøve
• Prøven er ens for samtlige undertemaer
• De studerende går til prøve i de tværprofessionelle teams, de har arbejdet
i forløbets 3.-6. uge.
• De studerende udprøves i forløbets samlede læringsmål
• Se nærmere beskrivelse af prøven i afsnit 7.0
1. og 2. uge

5.0 Studieaktivitetsmodellen
Fokus for forløbet er, at de studerende træner samarbejde på tværs af professioner. Tilrettelæggelsen af
forløbet er derfor baseret på læringsaktiviteter, som i høj grad initieres af de studerende og aktiviteter, hvor
de studerende indgår aktivt i et samarbejde med andre studerende. Der er således et betydeligt fokus på, at
de studerende har ansvar for egen læring og også medansvar for hinandens læring fx gennem peerfeedback
og tværprofessionelt arbejde i teams.
De studerende forventes at være forberedte og deltage aktivt i samtlige læringsaktiviteter på forløbet samt i
de møder og aktiviteter, som de studerende selv tilrettelægger. De studerende forventes at arbejde i
gennemsnit 41,25 timer per uge med følgende aktiviteter:
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6.0 Forudsætningskrav på Det lange tværprofessionelle KP-forløb
De studerende udvikler et individuelt multimodalt produkt6 bestående af en poster, der præsenteres i en
video. Hver studerende skal desuden give feedback på en medstuderendes videopræsentation. Ved opfyldelse
af disse elementer kan forudsætningskravet godkendes, og den studerende kan dermed gå til den interne
mundtlige gruppeprøve på forløbet.
Formålet med forudsætningskravet:
• At løfte forløbets vidensmål.
• Indholdet fra forudsætningskravet skal anvendes i en mundtlig præsentation af egen profession i
tværprofessionelle teams fra uge 3.
6.1 Indhold
De studerende skal aflevere et multimodalt produkt, bestående af en video, hvor en poster præsenteres.
Følgende indhold skal besvares:
• Med udgangspunkt i Staugaards professionsmarkører, udvælges de tre mest relevante markører for
din egen profession.
o Uddyb hvorledes disse er i spil i din praksis.
• Hvilken lovgivning er gældende for din egen profession?
o Fremhæv tre eksempler fra lovgivningen.
• Beskriv 1-3 eksempler på professionsetiske spørgsmål eller dilemmaer fra din praksis. Se evt.
udleveret PowerPoint ”Etik i professionerne”.
• Giv et eksempel/case fra din egen praksis (tidligere eller kommende), hvor du indgår i et
tværprofessionelt samarbejde med andre professioner.
o Inddrag et teoretisk perspektiv på det tværprofessionelle samarbejde.
▪ Inddrag eventuelt praksis- eller forskningsbaseret viden.
o Reflekter over velfærdssamfundet nuværende organisering - samt nyere tendenser indenfor
velfærdssamfundets organisering - i relation til dit eksempel/case.
6.1.1 Poster
De studerende får udleveret en skabelon (PowerPoint) til udformningen af posteren. Posterens indhold skal
være enten tekst, grafer, tabeller eller billeder/grafik/tegninger – og det kan være en kombination af flere af
disse elementer.
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6.1.2 Video
Videoen skal indeholde en mundtlig præsentation af posteren, hvor det faglige indhold formidles, med
inddragelse af posteren. Videoen skal optages i Zoom og vare 3-5 min. På videoen skal man kunne se både
den studerende og posteren.
Instruktionsvideo om udarbejdelse af poster og video kan ses på Itslearning.
6.1.3 Peer-feedback
[…] [S]kriftlig peer-feedback til en medstuderende ud fra specifikke kriterier for feedback. Programmet
Peergrade bruges til denne feedback. Instruktionsvideo om Peergrade kan ses på Itslearning.
6.2 Godkendelse af forudsætningskrav
[…] Aflevering af video med præsentation af poster via Peergrade skal ske senest torsdag i uge 21 i
forårssemesteret /uge 50 i efterårssemesteret kl. 12. Feedback til medstuderende via Peergrade skal ske
fredag i uge 21/50.
Forudsætningskravet godkendes via Peergrade af forløbets undervisere senest fredag i uge 22 i
forårssemesteret/uge 51 i efterårssemesteret.
De studerende introduceres til Peergrade og peerfeedback på forløbet.
Ved manglende opfyldelse af forudsætningskravet skal den studerende som erstatning aflevere den nedenfor
beskrevne erstatningsopgave. Erstatningsopgaven skal sendes via mail til den forløbsansvarlige for
undertemaet senest onsdag i uge 24/2 kl. 12, og godkendes senest mandag i uge 25/3.
Har den studerende ikke afleveret erstatningsopgave onsdag i uge 24/2 kl. 12, kan den studerende først
aflevere erstatningsopgave igen i næste semester og dermed blive indstillet til prøven i næste semester.
6.3 Erstatningsopgave ved manglende opfyldelse af forudsætningskravet
Ved manglende opfyldelse af forudsætningskravet skal den studerende som erstatning aflevere en
erstatningsopgave. Erstatningsopgaven skal bestå af en videopræsentation af en poster, med samme krav og
indhold som beskrevet i det oprindelige forudsætningskrav (jf. afsnit 6.1 og 6.2). Derudover skal den
studerende aflevere en skriftlig refleksion over egen professions rolle i velfærdssamfundet på 6.800-7.200
anslag inkl. mellemrum og ekskl. forside, litteraturliste og bilag. På forsiden skal angives navn, studienummer,
uddannelse, underviser og forløb. Opgaven skal have et redeligt indhold, dvs. den studerende må ikke benytte
andres opgaver eller egne tidligere opgaver uden at opgive referencer. Den studerende skal i øvrigt opgive
referencer for den litteratur, der er anvendt i opgaven.
Afleverer den studerende ikke erstatningsopgave inden for tidsfristen, opfylder den studerende fortsat ikke
forudsætningskravet. Det medfører, at den studerende ikke kan gå til prøve, og at den studerende bruger et
prøveforsøg.
7.0 Intern mundtlig gruppeprøve på det lange tværprofessionelle KP-forløb
7.1 Prøveform
Den interne, mundtlige gruppeprøve afvikles i det team á 4-6 studerende, som har samarbejdet gennem
forløbets 1. og 2. uge.
For den interne mundtlige gruppeprøve gælder:
• Hver studerende får en individuel bedømmelse efter 7-trinsskalaen
• Der er to interne bedømmere
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7.2 Indstilling til prøven
Indstilling til den interne mundtlige gruppeprøve på forløbet forudsætter, at den studerende har fået
godkendt forudsætningskravet fra de to første uger på forløbet jf. afsnit 6.0.
7.3 Prøve- og bedømmelsesgrundlag
Prøvegrundlaget er godkendt forudsætningskrav, litteratur og de samlede læringsaktiviteter på forløbet.
Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes individuelle præstation ved den mundtlige gruppeprøve
relateret til forløbets læringsmål jf. afsnit 3.0.
7.4 Individuel bedømmelse
Den studerende bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen.
Ved den mundtlige gruppeprøve bedømmes, i hvilken grad de samlede læringsmål er opfyldt. Nedenfor ses en
operationalisering af læringsmålene, hvor tværprofessionel opgaveløsning henviser til den problemstilling, de
studerende har arbejdet med i deres team på forløbets 3. og 6. uge.
I bedømmelsen indgår, at den studerende kan:
• beskrive, analysere og vurdere den tværprofessionelle opgaveløsning med afsæt i teori om juridiske,
etiske, organisatoriske, faglige og kommunikative aspekter.
• præsentere og begrunde analyse af den tværprofessionelle opgaveløsning med afsæt i egen og andres
faglighed og forslag til en helhedsorienteret løsning for og med borgeren7.
• analysere og reflektere over teamets erfaringer med deres samarbejde om den tværprofessionelle
opgaveløsning, herunder det tværprofessionelle samarbejdes muligheder og udfordringer med afsæt i
teori.
• demonstrere færdigheder i at kommunikere, facilitere og agere i et samarbejde på tværs af
professioner.
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7.5 Prøvens indhold og tidsramme for afvikling af prøven
Den mundtlige gruppeprøve afvikles med følgende tidsramme og indhold:
Indhold

Team med
4 studerende

Team med
5 studerende

Team med
6 studerende

Teamets oplæg
Indhold:
Med afsæt i teori og forskningsbaseret viden skal de
studerende:
• præsentere og begrunde forslag til en
helhedsorienteret løsning for og med
borgeren/organisationen ud fra den
problemstilling, de har arbejdet med

Ca. 8 min.

Ca. 10 min.

Ca. 12 min.

Ca. 32 min

Ca. 40 min

Ca. 48 min

Votering
Bedømmerne voterer.

Ca. 12 min.

Ca. 15 min

Ca. 18 min.

Feedback og karaktergivning
Bedømmerne giver teamet en fælles feedback,
efterfulgt af individuel karaktergivning og feedback (jf.
afsnit 7.6)

Ca. 10 min.

Ca. 13 min

Ca. 15 min.

Tid i alt

Ca. 62 min.

Ca. 78 min.

Ca. 93 min.

•

analysere og reflektere over deres
tværprofessionelle samarbejde om
problemstillingen, herunder hvordan de har
arbejdet med at inddrage egen og andres
faglighed i deres tværprofessionelle
opgaveløsning for og med borgeren.

Form:
De studerende skal vælge en form på oplægget, hvor
de kan vise deres færdigheder i at kommunikere,
facilitere og agere i et tværprofessionelt samarbejde.
De studerende har frihed til selv at vælge formen på
oplægget, fx video, medbragte artefakter, poster,
simulation af tværprofessionelt møde mv.
Oplægget skal fordeles på alle studerende i teamet.
Oplægget skal tage afsæt i forløbets samlede
læringsmål (jf. afsnit 3.0).
Faglig dialog mellem bedømmerne og teamet
Bedømmerne stiller spørgsmål til de studerendes
oplæg, litteratur og de samlede læringsaktiviteter på
forløbet relateret til forløbets samlede læringsmål.
Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre
et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag for en
individuel bedømmelse af de studerende.
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7.6 Feedback og karaktergivning
Ved den fælles feedback og den individuelle karaktergivning er alle studerende til stede. Hver studerende får
en individuel begrundelse.
Ønsker en studerende ikke at få sin individuelle karakter sammen med sit team, skal den studerende give sin
vejleder besked senest en hverdag før prøvens afholdelse.
7.7 Afvikling af prøven
Prøveoversigt og anden relevant information vedrørende prøven findes i WISEflow senest 14 dage inden
prøven.
7.7.1 Fravær ved prøve
Bliver en studerende forhindret i at deltage ved den mundtlige gruppeprøve på grund af sygdom, melder den
studerende sig hurtigst muligt syg via Basen.kp.dk -> Tværprofessionelt forløb -> ”Jeg skal melde mig syg til
eksamen”.
Sygdom skal dokumenteres. Dokumentation sendes til Studieservice på Basen senest tre hverdage efter
prøvens afholdelse.
Hvis en studerende ikke deltager i den mundtlige gruppeprøve og ikke fremsender gyldig dokumentation,
tæller det som et prøveforsøg.
Det kan fra Københavns Professionshøjskoles side blive nødvendigt at aflyse en prøve, f.eks. ved akut sygdom
hos en eller begge bedømmere. I givet fald vil en ny prøve, så vidt muligt, blive planlagt indenfor samme
prøvetermin.
7.7.2 Syge-/omprøve
Syge-/omprøve afvikles som udgangspunkt ved næste prøvetermin, dvs. uge 26 eller uge 4. Den studerende er
automatisk tilmeldt syge-/omprøve. Studieservice giver den studerende skriftlig besked om ny dato for prøve,
når prøveterminen nærmer sig.
7.7.3 Afvikling af syge-/omprøve
Den studerende går som udgangspunkt til individuel syge-/omprøve. Hvis to eller flere studerende fra samme
team skal syge-/omprøve, kan de gå op sammen, såfremt alle de involverede studerende ønsker det. Hvis to
eller tre studerende fra samme team ønsker at gå til omprøve sammen, skal dette meddeles Studieservice
senest en uge inden prøveterminen.
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Den individuelle syge-/omprøve afvikles med følgende tidsramme og indhold:
Indhold

Én studerende

Den studerendes oplæg
Indhold
Med afsæt i teori og forskningsbaseret viden skal den studerende:
• præsentere og begrunde forslag til en helhedsorienteret løsning for og med
borgeren/organisationen ud fra problemstilling, der er arbejdet med på
forløbet eller en selvvalgt tværprofessionel problemstilling fra praksis
relateret til forløbets tema
• analysere og reflektere over det tværprofessionelle samarbejde om den
valgte problemstilling, herunder hvordan den studerende har arbejdet med
at inddrage egen og andres faglighed i deres tværprofessionelle
opgaveløsning for og med borgeren.
• analysere og reflektere over egne færdigheder i at kommunikere, facilitere
og agere i et tværprofessionelt samarbejde

Ca. 5 min.

Form
Den studerende har frihed til selv at vælge formen på oplægget, fx video, medbragte
artefakter, poster, mv.
Oplægget skal tage afsæt i forløbets samlede læringsmål (jf. afsnit 3.0).
Faglig dialog mellem bedømmerne og den studerende
Bedømmerne stiller spørgsmål til den studerendes oplæg, litteratur og de samlede
læringsaktiviteter på forløbet relateret til forløbets samlede læringsmål.

Ca. 12 min

Bedømmerne skal gennem dialog og diskussion sikre et tilstrækkeligt
bedømmelsesgrundlag for bedømmelse af den studerende.
Votering
Bedømmerne voterer.

Ca. 3 min.

Feedback og karaktergivning
Bedømmerne giver den studerende feedback og sin karakter.

Ca. 5 min.

Tid i alt

Ca. 25 min.
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Tidsramme for afvikling af syge-/omprøve for to eller tre studerende fra samme team – husk at læse
betingelserne for omprøve med flere studerende i afsnit 7.7.3
Indhold

Team med
2 studerende

Team med
3 studerende

Teamets oplæg
Indhold, form og formalia er
som beskrevet i afsnit 7.5.

Ca. 5 min.

Ca. 5 min.

Faglig dialog mellem
bedømmerne og teamet
Bedømmerne stiller spørgsmål til
de studerendes oplæg, litteratur
og de samlede læringsaktiviteter
på forløbet relateret til forløbets
samlede læringsmål.
Bedømmerne skal gennem dialog
og diskussion sikre et
tilstrækkeligt
bedømmelsesgrundlag for en
individuel bedømmelse af de

Ca. 16 min

Ca. 24 min

Votering
Bedømmerne voterer.

Ca. 6 min.

Ca. 9 min

Feedback og karaktergivning
Bedømmerne giver teamet en
fælles feedback, efterfulgt af
individuel karaktergivning og
feedback (jf. afsnit 7.6)

Ca.5 min.

Ca. 8 min

Tid i alt

Ca. 32 min.

Ca. 46 min

studerende.

8.0 Uredelighed og snyd ved forudsætningskrav og prøven
Hvis der under prøven opstår mistanke om uredelighed, plagiat eller snyd, kan den studerende bortvises fra
prøven. Der henvises til reglerne om plagiat/snyd i eksamensbekendtgørelsen.
Der henvises i øvrigt til Karakterbekendtgørelsen og til København Professionshøjskoles ordensregler. Se
Itslearning under ”Eksamen og prøver”: https://kpdk.sharepoint.com/sites/eksamenogproever
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SP-UV: Undervisningsfagligt specialiseringsmoduler
MODULBESKRIVELSER FOR MONOFAGLIGE SPECIALISERINGSMODULER
SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Billeder, refleksion og vidensdannelse
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Undervisningsfag: Billedkunst 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
Anvende og analysere billeder og visualiseringer i
forskellige læringssammenhænge
identificere billeder og visualiseringers forskellige
læringspotentialer samt planlægge, gennemføre,
analysere og evaluere konkrete undervisnings- og
læringsforløb
gennemføre visuelle undersøgende og innovative
processer såvel fagligt som tværfagligt
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdsti
mer, i alt
275
timer
Kategori 1
70

Vidensmål: Den studerende har viden om
Billeders og visualiseringers betydning for erkendelse og
viden
visuel og æstetisk læring og strategier til at analysere
didaktiske forløb

visuelle undersøgende og eksperimenterende
arbejdsmetoder

Primære arbejdsformer

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
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Kategori 2

108

Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både studiegrupper og
individuelt.
Studiebesøg og feltobservationer på udstillingssteder mm.
Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver

Kategori 3

87

Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter - både individuelt
og i studiegrupper.
Arbejdet i studiegrupper er delvist rammesat.

Kategori 4

10

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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Praktisk arbejde i biologiundervisningen
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: Biologi 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.
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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
udvikle undervisning i biologi på et naturfagsdidaktisk
grundlag,
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,
planlægge og gennemføre biologiundervisning, der
udvikler elevernes evne til at anvende og vurdere
modeller til forståelse af biologiske fænomener og
sammenhænge,
planlægge og gennemføre biologiundervisning, der er
afpasset elevernes faglige og udviklingsmæssige
progression,
begrundet evaluere og anvende data fra evalueringer
med henblik på at kvalificere biologiundervisning og
fremme den enkelte elevs faglige udbytte

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning,
naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk viden
om betydningen af elevers egne undersøgelser i
undervisningen,
naturfaglige modeller, herunder naturfaglige modellers
karakteristika og vurderingskriterier for naturfaglige
modeller,
didaktisk viden om elevers faglige og
udviklingsmæssige progression i forhold til biologiske
begreber og naturfaglige kompetencer,
formativ og summativ evaluering i biologiundervisning
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planlægge og gennemføre biologiundervisning, hvor
naturvidenskab og teknologi fremstår alment dannende,
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
biologiundervisningen,
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,
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,
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,
planlægge og gennemføre biologundervisning som en
vekselvirkning mellem teoretisk og praktiskeksperimentelt 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,
planlægge og gennemføre biologiundervisning med
henblik på elevernes forståelse af og forholden sig til
grundlæggende forhold vedrørende arv og miljø og
bioteknologi
planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der gør
elever i stand til at forklare biologiske processer i
produktionen og perspektivere dem i forhold til
omverdenen,
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
sikre eleverne et almendannende grundlag for
stillingtagen og handlekraft i forhold til deres eget liv,
menneskets samspil med naturen og en bæredygtig
udvikling.
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275 timer

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og
forståelse af omverdenen,
naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen,
Evolution, herunder eksemplarisk udvalg af forskellige
grupper af levende organismer, deres systematiske
tilhørsforhold, opbygning, livsytringer samt tilpasning til
levesteder og livsbetingelser,
evolution, herunder artsdannelse og adfærd, biologisk
klassifikation og systematik samt indsigt i den historiske
udvikling af naturvidenskabelige teorier om livets
oprindelse og udvikling,
Økosystemer, herunder udvalgte og karakteristiske
danske og udenlandske økosystemer, samspillet mellem
abiotiske og biotiske faktorer, og feltbiologiske
undersøgelser,
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
Bioteknologi, herunder genetik og genteknologi, DNA,
RNA, proteinsyntese, celledeling, arv og miljø samt
etiske overvejelser i forbindelse med undervisning i arv
og miljø
bioteknologi og bioteknologisk produktion, herunder
biologisk baggrund for og perspektiver i forhold til
sundhed, miljø og naturforvaltning,
krop og sundhed, herunder sammenhænge mellem
form og funktion hos levende organismermed vægt på
menneskets anatomi og fysiologi samt
sundhedsbegreber og
anvendelse af naturgrundlaget, herunder lokale/globale
eksempler på miljøspørgsmål, naturpleje,
naturgenopretning og naturforvaltning,
dyrkningsformer, bæredygtig udvikling samt
lokale/globale aktører.

Primære arbejdsformer
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Kategori 1

70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

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.
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.
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
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).
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Aldersspecialisering og differentiering i engelsk
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.-
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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
planlægge undervisning i kommunikativ
kompetence og sproglige strukturer
planlægge og gennemføre undervisning med fokus
på kommunikationsprocesser og –strategier
anvise differentierede læringsstrategier for elever
med forskellige læringsforudsætninger
inddrage elevinterne og –eksterne faktorer af
betydning for sprogtilegnelsesprocessen

anvende relevante tekster, medier og it i
engelskundervisningen
planlægge og gennemføre processer til støtte for
elevers udvikling af interkulturel kompetence
begrunde principper i egen og andres undervisning i
forhold til elever, forældre og fagfæller, herunder i
et inklusionsperspektiv
begrunde undervisningens enkeltelementer med
henblik på optimering af læreprocesserne for såvel
grupper af elever som den enkelte elev
planlægge og gennemføre undervisning og
projekter, der styrker elevernes
mestringsforventninger, handlekraft og
foretagsomhed
udvikle egen undervisning innovativt i samklang
med det omgivende samfunds stadigt ændrede
behov på basis af den relevante forskningsbaserede
viden

Vidensmål: Den studerende har viden om
kommunikativ kompetence
kommunikationsprocesser, herunder receptive og
produktive processer og strategier, diskurs- og
kommunikationsstrategier
læringsstrategier

faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx
motivation, forholdet mellem modersmåls-,
andetsprogs- og fremmedsprogstilegnelse,
målsætning og evaluering, lærerens rolle
tekstkompetence, herunder it og medier
Interkulturel kompetence
fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af
engelskundervisning
lovgrundlag, gældende bestemmelser og
vejledninger nationalt og internationalt, herunder
læremidler, digitale ressourcer, mål- og
evalueringsformer
kreativitet, innovation og entreprenørskab i
undervisning

teori og analysemetoder med relevans for
beskrivelse af læring og undervisning i engelsk som
fremmedsprog

Side 544 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning,
feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter
75 arbejdstimer til udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter.
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.

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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Windows on the World
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point og trækker på engelskfaget. 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
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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
planlægge og gennemføre undervisning med
eksempler på forskelligeartede kulturelle praksisser og
kulturmøder,
begrunde indhold omkring sprog, kultur og
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning,
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,
planlægge og gennemføre internationalt samarbejde
og interkulturelle projekter i undervisningen,
beherske engelsk til undervisningsbrug og personligt
brug, herunder deltagelse i den internationale
fagdidaktiske debat,
beskrive sproglige strukturer til forskellige målgrupper
og
planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som
tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene
dannelse.

Vidensmål: Den studerende har viden om
kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk
kompetence og samspillet mellem sprog, kultur og
identitet,
sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den
engelsktalende verden samt forhold af relevans for
globalisering,
Interkulturel kompetence,

Internationalt samarbejde, herunder digitale
muligheder,
det engelske sprogs opbygning og anvendelse,

metasprog omkring sprogs opbygning og anvendelse og
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
Primære arbejdsformer
275 timer
Kategori 1
70
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
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Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

evaluering. En del af denne kategori lægges i udlandet i forbindelse med
studierejsen.
Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri i forbindelse med feltstudierne. Desuden
udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter.
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.

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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Digital Literacy for TEFL
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 og trækker på engelskfaget. 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.
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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
det engelske sprogs opbygning og anvendelse
brug med særlig fokus på digital kommunikation
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
Kommunikativ kompetence og digital literacy
undervisning i kommunikativ kompetence og sproglige
strukturer med særlig fokus på digital literacy
anvise differentierede læringsstrategier for elever med læringsstrategier, digitale læremidler
forskellige læringsforudsætninger gennem brug af
digitale læremidler
anvende digitale teknologier og interaktive medier til
It og læreprocesser
understøttelse af elevers og egne receptive og
produktive læreprocesser
anvende relevante og differentierede tekster, medier
tekstkompetence, herunder it og medier
og it i undervisning
begrunde undervisningens enkeltelementer med
lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger
henblik på optimering af læreprocesser for såvel
nationalt og internationalt, herunder specielt digitale
grupper af elever som den enkelte elev
ressourcer
planlægge og gennemføre undervisning og projekter,
kreativitet, innovation og entreprenørskab i
der styrker elevernes mestringsforventninger,
undervisning, herunder 21. århundredes kompetencer
handlekraft og foretagsomhed
planlægge og gennemføre enkeltfaglig såvel som
fagets bidrag til almen dannelse og sammenhæng med
tværfaglig undervisning med fokus på elevers almene
andre fag.
dannelse
orientere sig i den faglige debat såvel nationalt som
nationalt og international forskning inden for
internationalt med fokus på digitale kilder
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
Primære arbejdsformer
275 timer
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Kategori 1

70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, brug af digitale
ressourcer, workshops, vejledning, feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter,
undersøgelse og udvikling af digital literacy i praksis. Desuden
udarbejdelse af obligatorisk studieprodukter.
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.

Betingelser for godkendelse af modulet
Den studerende udarbejder i samarbejde med sin studiegruppe på max. 4 deltagere følgende obligatoriske
studieprodukter på engelsk:
•

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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Udforskning af rummet (fysik/kemi)
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.
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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
Newtons love
beskrives på baggrund af Newtons love
beskrive ellipsebaner og cirkelbevægelser matematisk
planetbaner og kredsløb
redegøre for enkelte satellitters
satellitter og rumsonder
missioner/måleprogrammer
kende til forhold i Jordens atmosfære, der har betydning atmosfære fysik og -kemi
for livet på Jorden og som påvirkes af rummet
udvikle undervisning i fysik/kemi på et
naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning
naturfagsdidaktisk grundlag
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
nyere forskning inden for naturvidenskab
forskning i undervisning
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning
læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige
med varieret og differentieret brug af mundtlige og
genrer i naturfagene og formidling gennem digitale
skriftlige arbejdsformer
medier
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

82

Kategori 4

15

Primære arbejdsformer
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.
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.
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.
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.
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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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Internationalisering i et fremmedsprogspædagogisk perspektiv
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er fransk og dansk.
Undervisningsfag: Fransk 10 ECTS.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden om internationalisering i et frankofont perspektiv til
undervisningsbrug i grundskoleregi fra 5.-10. klassetrin.
Modulet sætter fokus på fransk som kommunikationssprog i den internationale og frankofone verden, evt. sat i relation
til et udvekslingsophold i et fransktalende land eller område.
Der arbejdes med områder som:
• Internationalisering som didaktisk element i et frankofont perspektiv
• International forskning indenfor komparativ fremmedsprogspædagogik
• Viden om og færdigheder i udvikling og anvendelse af elektroniske medier i en kommunikativ sammenhæng
Der arbejdes specifikt med tekster, hvor den studerende får mulighed for indblik i og viden om menneskers liv, færden,
meninger og livsmuligheder i den frankofone del af verden. De centrale indholdskategorier sættes i relation til
planlægning, gennemførelse og evaluering af franskundervisning i grundskolen og omsættes til et virtuelt
undervisningsforløb med afsæt i et tema inden for frankofonien.
Modulets vidensgrundlag
National og international forskning i fremmedsprogspædagogik i et internationaliseringsperspektiv, 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.
Frankofonien som didaktisk studiefelt og omdrejningspunkt for udvikling af undervisningsforløb i tematiske forløb.
Relevant international forsknings-, viden- og praksisbaseret materiale indgår i undervisningen sammen med frankofone
tidsskrifter.
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.
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Vidensmål: Den studerende har viden om
sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den
fransktalende verden
skolefagets begrundelse, fagsyn, nationale retningslinjer
og praktisk tilrettelæggelse af franskundervisning
læremidler og medier og deres anvendelse til
franskundervisningen
læringspotentiale og læreprocesser, indhold og
organisations- og arbejdsformer
national og international forskning indenfor
fremmedsprogspædagogik

Færdighedsmål: Den studerende kan
analysere relationer mellem sprog, kultur og
samfundsforhold til udvikling af kritisk kulturel
bevidsthed
anvende varierede undervisnings-og læringsformer
gennem anvendelse af data fra evalueringer
anvende læremidler og medier i forhold til elevers
forudsætninger og de givne rammebetingelser
udvikle egen undervisning i et samarbejde med andre
relevante aktører i ind- og udland, elever, forældre,
ledelser og kommune
anvende forskningsresultater som grundlag for egen
undervisning og deltagelse i den faglige debat

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- Primære arbejdsformer
timer, i
alt 275
Kategori 1
70
Fælles undervisning i form af holdundervisning og forelæsninger ved underviser
Kategori 2
108
Mundtlige fremlæggelser ved studerende samt diskussioner på baggrund af individuelle
oplæg ved studerende eller oplæg ved studiegrupper
Kategori 3
87
Planlægning af virtuelle eller fysiske rejser/udvekslinger for elever i grundskolen og
læreruddannelsen
Kategori 4
10
Individuel skriftlighed i form af 2 studieemner à 1 ns, derudover gruppearbejde,
forberedelse og selvstændige studier i studiegrupper og på individuelt plan
Evaluering i modulet
Den studerende introducerer på fransk et komparativt studie fra sin præsentationsportfolio i form af et skriftligt,
individuelt oplæg à 2-3 normalsider eller et videoprodukt à 3 minutters varighed i et frankofont/internationalt emne, fx
skolesystemer og uddannelsesvilkår. Efter 5 minutters redegørelse, fortsætter evalueringen som en samtale mellem den
studerende og underviser, hvor der lægges vægt på den studerendes internationale/frankofone viden og færdigheder
med evne til kulturdidaktisk handlen og omsætning til undervisning i fransk i en dansk skolekontekst.
Der er mødepligt for hele holdet til de individuelle evalueringer.
Kriterier for gennemført modul
Et skriftligt oplæg à 2-3 normalsider eller et videoprodukt à tre minutters varighed indgår i den studerendes portfolio.
Den mundtlige fremlæggelse bedømmes med karakter.
Aktiv deltagelse i udarbejdelse og fremlæggelser i relation til de angivne studieaktiviteter i form af godkendelse af
portfolio.
Modulet godkendes til følgende fag
Undervisningsfaget fransk.
Forudsætninger for at læse modulet
At den studerende har fransk som et af sine undervisningsfag.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Geografi i uderummet med fokus på IT-inddragelse
Modultype, -omfang og –sprog
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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
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning, som inddrager tværfaglige
perspektiver på 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.
planlægge, gennemføre og evaluere differentieret
geografiundervisning, der er afpasset den enkelte elevs
faglige og udviklingsmæssige progression,
anvende forskellige undervisningsressourcer,

Vidensmål: Den studerende har viden om
menneskets udnyttelse af naturgrundlaget og

bæredygtig udvikling i et globalt, regional og lokalt
perspektiv samt samspillet mellem økologi, økonomi og
sociale forhold.
geografifaglige kompetencer, herunder modellerings-,
undersøgelses-, repræsentations- og
perspektiveringskompetence samt elevers faglige og
udviklingsmæssige progression,
geografifaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og webbaserede
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planlægge, gennemføre og evaluere differentieret
undervisning med varieret brug af mundtlige og skriftlige
arbejdsformer
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
geografiundervisningen,
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning, der udvikler elevernes
handlekompetence i forhold til menneskets samspil med
natur og teknologi,
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning vedrørende faglige diskussioner af
politiske og økonomiske interessekonflikter og
anvende geografifaglige metoder og hjælpemidler til
blandt andet stedbestemmelse og analyse af rumlige
mønstre ved hjælp af forskellige korttyper,
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70
Kategori 2
108
Kategori 3
Kategori 4

92
5

læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige genrer i
geografi- og naturfagene og formidling gennem digitale
medier,
naturfagenes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen,
handlekompetence og bæredygtighed i forhold til
menneskets samspil med natur og teknologi,
argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger og
geografifaglige metoder og deres udvikling, korttyper
som GIS-kort, satellitbilleder og GPS,

Primære arbejdsformer

Forelæsninger, oplæg og holdundervisning, gruppevejledning
Designe og producere digitale læringsplatforme herunder 75 arbejdstimer til arbejdet
med studieprodukterne.
Selvstændig forberedelse, litteraturlæsning m.m.
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.
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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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Faghistorisk fordybelse og projektorienteret historieundervisning
med fokus på den sproglige dimension
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Henter 10 ECTS fra Historie.
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.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: den studerende har viden om
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udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt
indhold fra dansk historie med henblik på
historieundervisning i nationale og lokale
styredokumenter
planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb
med perspektivskifte i synet på begivenheder,
sammenhænge og udviklingsforløb
inddrage sociale kategoriers betydning i historiske
begivenheder og forløb
planlægge, gennemføre og evaluere en undervisning i
faget, der udvikler elevernes handlekompetence til at
møde fremtidige muligheder og udfordringer,
vurdere årsagsforklaringer og anlægge forskellige
perspektiver på historiefagligt stof i undervisningen,
vurderer årsagersforklaringer ved at anlægge politiske,
økonomiske, sociale, kulturelle og mentalitetshistoriske
perspektiver
anvende kildekritisk analyse af forskellige kildetyper i
historieundervisning,
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og
emner fra dansk historie med relevans for
historieundervisning i folkeskolen
lokale, nationale, globale sammenhænge og
perspektiver på historie
sociale kategorier som klasse, køn, nationalitet, etnicitet
og religiøsitet
problemorienteret historieundervisning,

historiefaglige begreber om kronologi, årsager og
samspil mellem aktører og strukturer
historievidenskabelige perspektiver

historievidenskabelige metoder,

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller studerende,
plenumdiskussioner, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.
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
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse og tekstlæsning, samt
evaluering af egen læring og deltagelse.
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.
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
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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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Maddannelse, madvalg og madlavning
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS- point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Madkundskab 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

Side 557 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

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.
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet gennemføre undervisning der eksemplarisk
udfolder maddannelse i forhold til lærings- og fagsyn i
madkundskab

Vidensmål: Den studerende har viden om
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
beherske indkøb, arbejdsprocesser, fremstilling,
produktønsker og oprydning.
eksperimentere med fødevaresammensætninger og
krydringer med henblik på at skabe æstetiske indtryk,
udtryk og kommunikation, og sammenhæng med,
hvordan det styrer vores madvalg.

fagets betydning og placering i skolen i forhold til
værdier og dannelsessyn

Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

madlavningsmetodik samt logistik og overvejelser for
madfremstillingsprocesser
sensorik og sammenhæng mellem smag, smagsdom og
madvalg

Primære arbejdsformer

Holdundervisning med læreroplæg, forelæsninger, formidling i dialog mellem lærer og
studerende, vejledning, øvelser, eksperimenter, introduktioner, studerendes
fremlæggelser med feedback, kommenterende praktiske øvelser.
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.
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.
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.
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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.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Håndværk, design og teknologi
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Håndværk og Design 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
mestre de valgte håndværksmæssige teknologier og
formidle differentieret i forhold til mål og elevgruppe

Vidensmål: Den studerende har viden om
udvalgte håndværksmæssige teknologier
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udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i
undervisningen
anvende varierede designprocesser med varierende
materialer og tilpassede teknologier,
arbejde undersøgende, problemløsende og vurderende
gennem praktiske håndværks- og designprocesser med
udgangspunkt i materiel kultur
anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante
elevbetjente maskiner og værktøj
evaluere designprocesser med mål om stigende
progression
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

valgte materialers beskaffenhed og
anvendelsesmuligheder, samt kombinationer af
disse
analytiske, eksperimenterende, problemløsende,
innovative og fabulerende designprocesser
Håndværk og design i hverdagslivet, udfra valgt
tema
maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø og
sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø
præsentation, dokumentation og evaluering af
designprocesser bl.a. gennem IT og medier

Primære arbejdsformer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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
Individuelt fordybelsesarbejde
Litteratursøgning og læsning
Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og
teknikker inden for modulets fagområde
Studievejledning
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.
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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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Danmark blandt venner og fjender i det internationale spil
(samfundsfag)
Modultype, -omfang og -sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Samfundsfag 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 internationalt samarbejde
Kompetenceområde 2: Ulighed i Danmark og verden, kulturel globalisering
Kompetenceområde 3: Velfærd og økonomisk globalisering
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Færdighedsmål Den studerende kan
analysere og diskutere sammenhængen mellem
styreformer og internationale konflikter.
analysere forskellige aspekter af magtforholdene i
international politik.
diskutere mulighederne for politisk deltagelse i et
internationalt perspektiv.
analysere og diskutere begrebet nationalisme, herunder
dansk national kulturs betydning for individer og
grupper i verden.
redegøre for problemstillinger og muligheder
vedrørende bæredygtighed og økonomisk vækst på
verdensplan.
diskutere velfærdsstaternes muligheder og
begrænsninger i lyset af økonomisk globalisering.
analysere og diskutere de danske politiske partiers
holdninger om internationale politiske
problemstillinger.
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70
Kategori 2

108

Kategori 3

87

Kategori 4

10

Vidensmål Den studerende har viden om
demokratiers og andre styreformers ageren på den
internationale scene.
begrebet magt i international politik. De studerende
skal kunne anvende dette begreb til at analysere udsagn
om demokratiet.
internationale organisationers og internationale
politiske institutioners muligheder for at præge
verdensordenen.
kulturel globalisering og nationalisme.

økonomisk globalisering og vækst.

velfærdsstater i et globalt perspektiv.
danske politiske partiers holdning til politiske spørgsmål
med internationale dimensioner

Primære arbejdsformer

Undervisningen er baseret på underviseroplæg, gruppeøvelser, studenteroplæg,
vejledning og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder arbejde med underviserstillede opgaver, og tekstlæsning,
Analyse af læremidler. Projektarbejde og udarbejdelse af studieprodukter. Forberedelse
af evaluering i modulet.
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.
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.
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Bedømmelsen er individuel.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Kriminalitet som tema i samfundsfag - Banditter i habitter og rockere
med nitter
Modultype, -omfang og – sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Samfundsfag 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
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Færdighedsmål: Den studerende kan
styrke elevernes forståelse for forskellige samfundssyns
indvirkning på hverdagsliv og levevis i et
velfærdssamfund
fremme elevers evner til selvstændig stillingtagen og
aktive handlen
inddrage elevers hverdagsliv i et historisk og
samfundsmæssigt perspektiv
fremme elevernes forståelse for egen og andres
identitetsdannelse i et etnisk, kulturel og religiøst
heterogent Danmark
styrke elevers sammenhængsforståelse mellem egen
økonomisk adfærd og samfundsmæssig udvikling,
herunder at skitsere muligheder for entreprenørskab
styrke elever i at se hverdagslivet i et samfundsmæssigt
og historisk perspektiv
styrke elevernes muligheder for at reflektere over
økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund,
samt over forskellige velfærdsmodeller i et
fordelingsperspektiv
inddrage fagligt begrundede materialevalg, herunder
elektroniske og it-baserede
planlægge og gennemføre en undervisning med afsæt i
skolefagets prøvebestemmelser
gennemføre projektorganiseret og tværfaglig
undervisning med inddragelse af den enkelte elevs
forskellige læringsforudsætninger
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

87

Kategori 4

10

Vidensmål: Den studerende har viden om
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
sammenhænge mellem identitetsdannelse,
gruppedannelse og stillingtagen
sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer
identitetsdannelse, fællesskaber, gruppedannelser og
ligestilling på lokalt, nationalt, regionalt, europæisk og
globalt niveau samt sociologiske teorier om modernitet
og sen-modernitet
sammenhænge mellem privat- og nationaløkonomi

videnskabsteoretiske teorier
velfærdsmodeller, samt sammenhænge mellem
forsørgelse og stat, marked og civilt samfund

forskellige former for kilder og læremidler
folkeskolens prøvebestemmelser for samfundsfag
samfundsvidenskabelig problemformulering

Primære arbejdsformer

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.
I løbet af modulet arbejder de studerende med underviserinitieret
studiegruppeaktiviteter fx problemorienteret projektarbejde og deltagelse i
ekskursioner og samfundsfaglige debatarrangementer.
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.
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
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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
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Udvikling af faget natur/teknologi
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: Natur/Teknologi 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.
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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
udvikle undervisning i natur/teknik på et
naturfagsdidaktisk grundlag
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der udvikler elevers evne til at undre sig, stille
spørgsmål og formulere hypoteser
evaluere natur/teknik-undervisning og såvel den
enkelte elevs som grupper af elevers udbytte
planlægge og gennemføre fagsprogsudviklende
undervisning
inddrage eksempler på nyere naturvidenskabelig
forskning i undervisning
arbejde innovativt og undersøgelsesbaseret med
modeller for strukturer og systemer i natur og
teknologi
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der
inddrager lokalsamfundet
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning om
dyrs og planters livsbetingelser forskellige steder på
jorden
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning
om naturfaglige fænomener, som elever møder i
hverdagen

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning
betydningen af elevers egne undersøgelser i
undervisningen
formativ og summativ evaluering i
naturfagsundervisning
elever og elevgruppers, herunder tosprogede elevers,
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i
naturfagene
nyere forskning inden for naturvidenskab
principper for strukturer, funktioner og
konstruktioner, der optræder i natur og teknologi
lokal bebyggelse og infrastruktur
dyrs og planters tilpasning i økosystemer

naturfaglige hverdagsfænomener

inddrage den lokale natur i undervisningen
vælge fysiske rammer i forhold til undervisningens
naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til såvel
den enkelte elevs som grupper af elevers læreproces

levende organismer, landskaber og levesteder
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
planlægge, gennemføre og evaluere differentieret

mønstre og systemer i natur og teknologi

naturfaglige kompetencer, herunder modellerings-,
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natur/teknikundervisning, der er afpasset
elevernes faglige og udviklingsmæssige progression
anvende undervisningsressourcer

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning
med varieret brug af mundtlige og skriftlige
arbejdsformer
planlægge, gennemføre og evaluere
natur/teknikundervisning med historiske og filosofiske
aspekter af naturvidenskaben
undervise i ressourcer, ressourceforbrug og
energistrømme med bæredygtighed som perspektiv
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
interessemodsætninger om menneskers levevilkår
forskellige steder på jorden
planlægge, gennemføre og evaluere
natur/teknikundervisning, hvor naturvidenskab og
teknologi fremstår alment dannende,
inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
natur/teknikundervisningen,
planlægge, gennemføre og evaluere
natur/teknikundervisning, der udvikler elevernes
handlekompetence i forhold til menneskets samspil
med natur og teknologi,
planlægge, gennemføre og evaluere
natur/teknikundervisning vedrørende faglige
diskussioner af politiske og økonomiske
interessekonflikter,
planlægge, gennemføre og evaluere
natur/teknikundervisning i samarbejde med skolens
øvrige fag og obligatoriske emner.
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70
Kategori 2
108
Kategori 3
92
Kategori 4
5

undersøgelses-, repræsentations- og
perspektiveringskompetence samt elevers faglige og
udviklingsmæssige progression
naturfaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it
læsning i faget, herunder mundtlige og skriftlige
genrer i naturfagene og formidling gennem digitale
medier
hovedtræk af naturvidenskabernes historie og filosofi.

ressourcer og energistrømme, vedvarende og ikke
vedvarende energiformer.
dyrs og planters tilpasning i økosystemer, menneskers
levevilkår
naturvidenskabens bidrag til almen dannelse og
forståelse af omverdenen,
naturvidenskabernes anvendelse i samfundsmæssige,
teknologiske og erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af omverden i
undervisningen,
handlekompetence og bæredygtighed i forhold til
menneskets samspil med natur og teknologi,

argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger,

naturvidenskabernes bidrag i tværfagligt samarbejde
med andre vidensområder.

Primære arbejdsformer

Undervisning og vejledning, deltagelse i evalueringssekvenser
Projekt- og gruppearbejde, arbejde i uderummet/feltarbejde, praksissamarbejde
Udarbejdelse af projekter, informationssøgning
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
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•
•
•

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.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Kom i dybden med litteratur
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet, på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Dansk 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.
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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
kritisk vurdere tekster i et genre- og medieteoretisk
perspektiv
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk,æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
tekster, herunder skønlitteratur
begrunde valg af ældre litteratur til undervisning på 1.10. klassetrin
begrunde valg af børne- og ungdomslitterære tekster til
undervisning på 1. – 10. klassetrin,
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning
vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktionsog fagtekster,
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse
med skrivning af tekster i forskellige genrer og
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med
tekstproduktion i digitale medier
anvende forskellige evalueringsformer og resultater af
evaluering af tekstundervisning
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af tekst i
danskundervisning.

Vidensmål: Den studerende har viden om
tekster, genrer og medier
tekstanalyse og tekstreception i etdannelsesperspektiv

tekster til elever, elevers tekstbrug, børne og ungelitteratur
Tekstdidaktik
ældre litteratur
dansk børne- ungdomslitteratur,
læseforståelse

Læsestrategier
Skrivestrategier

digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og uden
for skolen
evaluering af tekstarbejde
tekstperformance.

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

Kategori 1

Kategori 2

Arbejdstimer, i alt
275 timer
70

108

Primære arbejdsformer

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kategori 3

Kategori 4

87

10

•
•
•
•
•
•

Undervisning vekslende mellem underviseroplæg, studenteroplæg,
øvelsesarbejde.
Projektarbejde
Studerendes gensidige undervisning med undervisers tilstedeværelse
Vejledning
Evaluering og respons
Fællesforelæsninger
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Betingelser for godkendelse af modulet
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.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Kom i dybden med sprog
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Dansk 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
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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 sprogsystem, herunder grammatik, sprogbrug og
sproglige udvikling, og deres beherskelse af dansk
gældende retskrivningsprincipper
retskrivning,
kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale medier og sprog og medier
tilrettelægge undervisning i og med digitale medier
planlægge gennemføre og evaluere differenitierede
Sprogdidaktik herunder nabosprog
læringsaktiviteter, der understøtter den enkelte elevs
kommunikative kompetence
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk sprog læremidler til sprogundervisning i skolen
i 1.-10. kl.
skabe hensigtsmæssige tekster til given
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt og
kommunikationssituation på baggrund af valg mellem
skriftligt
medier og sproglige virkemidler
Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
Tekstdidaktik
tekster, herunder skønlitteratur
anvende teorier om elevers skriveprocesser og
skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på
skrivestrategier i tilrettlæggelsen af undervisnings- og
mellemtrin
læringsaktiviteter,
understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder skrivningens didaktik,
tosprogede elevers skriveudvikling på andetsproget,
anvende forskellige evalueringsformer og resultater af
evaluering af tekstarbejde og tekstperformance
evalueringer i tekstundervisning og anvende retoriske
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udtryksmidler ved oplæsning og andre former for
fremføring af tekst i danskundervisning
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i forbindelse
med skrivning af tekster i forskellige genrer og
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning
planlægge og gennemføre undervisning i at analysere
argumentation i tekster i forskellige teksttyper og
medier
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer,
i alt 275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Skrivestrategier

argumentationsanalyse og kildekritik

Primære arbejdsformer
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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Betingelser for godkendt modul
Den studerende afvikler to studieprodukter.
Studieprodukt 1:
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.
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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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Læsevanskeligheder
Modultype, -omfang og -sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: henter 10 ECTS-point fra dansk
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.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Vidensmål: Den studerende har viden om
anvende sin viden i kommunikation med lærerkolleger
læse-, stave- og skriveudvikling og sproglige
om elevers skriftsprogsudvikling
forudsætninger herfor
planlægge, gennemføre og evaluere målbaseret
skolebørns behov for undervisning i læsning, stavning
undervisning til elever med læsevanskeligheder
og skrivning
indgå samarbejde med faglærere og andre relevante
årsager til skoleelevers vanskeligheder med tilegnelse af
aktører og resursepersoner omkring elever med
skriftsproget, herunder ordblindhed (dysleksi)
læsevanskeligheder
inddrage og reflektere didaktisk over it-baserede
veldokumenterede indsatser der virker til skolelever
løsninger til elever med læsevanskeligheder
med skriftsproglige vanskeligheder
vurdere og tilpasse læremidler til elever med
muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse af
læsevanskeligheder
særlige undervisningsindsatser i en skolekontekst.
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vurdere og anvende faglitteratur på området

dansk og international faglitteratur på området

Færdighedsmål (fra dansk)
planlægge og gennemføre aktiviteter, der understøtter
elevers læsning og læseudvikling i 1.-6. klassetrin
anvende teorier om literacy

Vidensmål (fra dansk)
teorier om læsning

anvende teorier om elevers skriveprocesser og
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af undervisnings-og
læringsaktiviteter
anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge mellem
læsning og skrivning i dansk og andre fag
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs
læseudvikling, herunder tosprogede elevers
læseudvikling påandetsproget
anvende resultater af test og andre evalueringsformer
med henblik på at understøtte den enkelte elevs
læseudvikling
vurdere elevers læsestrategier under læsning af fiktionsog fagtekster
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer og
tidsaldre med henblik på fremadrettet vejledning
understøtte den enkelte elevs skriveudvikling, herunder
tosprogedes elevers skriveudvikling på andetsproget
understøtte elevers læseudvikling ved at integrere
digitale teknologier i undervisningen
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer,
i alt 275 timer
Kategori 1
70
Kategori 2

108

Kategori 3

87

Kategori 4

10

Literacy, literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden
for fortsat læsning og skrivning
skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og
påmellemtrin
sammenhænge mellem læsning og skrivning
læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for læsning
og læseundervisning

test og evaluering

læsestrategier
læseforståelse

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
skrivning og skriveundervisning
it som læringsressource i læseundervisningen

Primære arbejdsformer
En vekselvirkning mellem faglige oplæg, gruppebaserede aktiviteter (herunder
refleksioner og øvelser med lærende arbejdsformer).
Gruppebaseret arbejde med analyse og vurdering af cases, systematiske
refleksioner, afprøvning og vurdering af faglige metoder, skrivepædagogisk
værksted, besøg til specialiserede eller inkluderende læringsmiljøer for elever med
skriftsproglige udfordringer
Individuel forberedelse til undervisning:lit
• litteratursøgning,
• læsning af faglige tekster,
• indhentning, analyse og vurdering af artefakter i form af testrapporter,
undervisningsmaterialer, retningslinjer/værdisæt.
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.
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Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

De digitale indlæg kan formidles på fx en blog eller diskussionsforum på Itslearning.
Indholdskravet fastsættes nærmere af underviseren, men kunne fx være:
• Uformelle og processuelle ’tanketekster’
• Formidlingsindlæg
• Anmeldelser
• Refleksionsindlæg
• Analyseindlæg
• Diskussionsindlæg
Hver studerende producerer minimum 2 digitale indlæg og/eller kommentarer pr.
asynkrone forløb. Omfanget fastsættes nærmere af underviseren.
Indlæggene produceres individuelt eller i gruppe efter aftale med underviser

Godkendt/ikke godkendt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende giver
peer-respons.
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.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Begynderundervisning i engelsk
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er engelsk.
Undervisningsfag: Engelsk 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
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• 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
kommunikativ kompetence og sproglige strukturer
Planlægge og gennemføre undervisning med fokus på
Kommunikationsprocesser, herunder receptive og
kommunkationsprocesser og –strategier
produktive processer og strategier, diskurs- og
kommunikationsstrategier
Vurdere sprogtilegnelse i forskellige former for elevdata Intersprogsudvikling
som baggrund for sproglig vejledning
Anvise differentierede læringsstrategier for elever med
Læringsstrategier
forskellige læringsforudsætninger
Inddrage elevinterne og –eksterne faktorer af betydning Faktorer forbundet med sprogtilegnelse, fx motivation,
for sprogtilegnelsesprocessen
forholdet mellem modersmåls-, andetsprogs-, og
fremmedsprogstilegnelse, målsætning og evaluering
samt lærerens rolle
Begrunde indhold omkring sprog, kultur og
Sproglig variation, kultur og samfundsforhold i den
samfundsforhold af relevans for engelskundervisning
engelsktalende verden samt forhold af relevans for
globalisering
Anvende relevante og differentierede tekster, medier
Tekstkompetence, herunder it og medier
og it i engelskundervisningen
Begrunde undervisningens enkeltelementer med
Lovgrundlag, gældende bestemmelser og vejledninger
henblik på optimering af læreprocessen
nationalt og internationalt, herunder læremidler og
digitale ressourcer
Udvikle egen undervisning i samklang med det
Teori og analysemetoder med relevans for beskrivelse
omgivende samfunds stadigt ændrede behov på basis af af læring og undervisning i fremmedsprog
den relevante forskningsbaserede viden
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
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Kategori 1

70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Holdundervisning, herunder oplæg af underviser eller studerende,
gruppeøvelser, peer teaching, oplæg til projekter, workshops, vejledning,
feedback og evaluering.
Studiegruppearbejde, herunder opgaver, IT-baseret arbejde, projekter,
indsamling og analyse af empiri, udarbejdelse af studieprodukter.
75 arbejdstimer til udarbejdelse af de obligatoriske studieprodukter.
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.
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.
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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Talentfulde elever og særlige anvendelser i
optimeringsmatematikken
Modultype, -omfang og -sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er dansk. Der kan
forekomme litteratur på andre sprog.
Undervisningsfag: Matematik 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.
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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.
Færdighedsmål: Den studerende kan
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
planlægge elevaktiviteter, der medtænker særligt
matematisk talentfulde elevers tilegnelse af viden via
matematiske tekstoplæg og praktisk anvendelig
matematisk problemløsning
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsaktiviteter, som motiverer elever til
kreativ virksomhed og problemløsning
observere og fortolke 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

Vidensmål: Den studerende har viden om
elever, som har særligt talent i matematik med behov
for faglig fordybelse i matematiske begreber og
metoder samt anvendeligheden heraf
matematisk talentfulde elevers tilegnelse af viden såvel
gennem mundtlige som skriftlige matematikholdige
tekster som gennem praktisk anvendelig matematisk
problemløsning
planlægning af undervisningsaktiviteter, hvori det at
stille og løse problemer giver grundlag for motiverende,
kreativ virksomhed til belysning af matematikkens
anvendelighed
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
optimeringsmatematik: lineær programmering
(matrixregning), differentialregning, algoritmisk
matematik, netværksanalyse og beslutningsteori;
anvendelse af it i regneprocesser
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kunne anvende optimeringsmatematik som
beskrivelses-, analyse-, og beslutningsgrundlag i effektiv
problemløsning af hjemlig, skole-, samfunds- og
erhvervsmæssig art
modellere ved at afgrænse, strukturere, matematisere,
anvende, fortolke og kritisere optimeringsmatematiske
modeller
behandle optimeringsproblemer ved at detektere,
formulere, afgrænse og løse dem ved systematisk valg
af strategier og værktøjer

optimeringsmatematikkens muligheder og begrænsning
som beskrivelses-, analyse- og beslutningsgrundlag i
frembringelsen af effektive løsninger på
problemstillinger i skole, hjem, samfund og erhverv
modellering ved hjælp af optimeringsmatematik

matematisk behandling af optimeringsproblemer

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
Primære arbejdsformer
alt 275 timer
Kategori 1
• undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
70
• kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde
• studerendes fremlæggelser
• vejledning
Kategori 2
• studiebesøg på skoler
• opgaveløsning
108
• udarbejdelse af produkter
• forberedelse til undervisningen i studiegrupper
• individuel forberedelse
Kategori 3
• arbejde med en kooperativ, webbaseret skriveform
• litteratursøgning og læsning
87
• studieaktiviteter i studiegrupper
• individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
• holdmøder
Kategori 4
• fremlæggelser af eget arbejde
10
• 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
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•
•

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)”.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Inklusion og undervisningsdifferentiering i matematik
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk. Der kan forekomme
litteratur på andre sprog.
Undervisningsfag: Matematik 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 arbejdsog 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.
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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
kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser der
ligger til grund for at kunne kategorisere elever som
havende særlige behov i matematikundervisningen.
gennemføre kortlægning og evaluering af elevers
matematiske færdigheder, forståelser, kompetencer og
holdninger til matematik.
anvende observationer, interview, spørgeskemaer og
test til kortlægning af forudsætninger og potentialer 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.
differentiere , udvælge og anvende relvante
hjælpemidler på baggrund af konkrete behov for den
enkele elev. Herunder også kunne anvende itprogrammer og andre 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.
kortlægge og afhjælpe forskellige misopfattelser og
specifikke vanskeligheder indefor 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

Vidensmål: Den studerende har viden om
adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og
kategorisering af elever med særlige behov i
matematikundervisningen.
kortlægningsteorier, kortlægningsmaterialer,
evaluering.
teori om anvendelse af observationer, interview,
spørgeskemaer og test til kortlægning af
forudsætninger, potentialer, holdninger og motivation
hos elever med særlige behov.
tidlig indsat og interventionsmuligheder i matematik og
kende til forebyggende, foregribende og indgribende
foranstaltninger i matematik.

differentierede undervisningsmetoder og relevante
hjælpemidler på baggrund af konkrete behov, herunder
også it-programmer og konkrete materialer.
matematikvanskeligheder i samspil med andre
vanskeligheder, herunder læse- og
skrivevanskeligheder, ADHD, kognitive vanskeligheder
og dårlige sprogfærdigheder.
misopfattelser, specifikke vanskeligheder med - og
didaktiske tilgange indenfor matematik emnerne:
geometri, tal og algebra og statistik og sandsynlighed.
internationale og nationale udviklings- og
forskningsbaseret litteratur omhandlende centrale,
specialpædagogiske grundspørgsmål i relation til
matematikundervisning.
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problemstillinger med henblik på elever med særlige
behov i matematik.
anvende forskellige tilgange til at inkludere elever med
særlige behov i almen matematikundervisning.
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

inklusionsbegrebet.

Primære arbejdsformer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige
undersøgelser
kursus om it-værktøjer inden for modulets fagområde
studerendes fremlæggelser
vejledning
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
litteratursøgning og læsning
studieaktiviteter i studiegrupper
individuelt arbejde med it-værktøjer inden for modulets fagområde
holdmøder
fremlæggelser af eget arbejde
studievejledning

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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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Udvikling af matematikundervisningen gennem lektionsstudier
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Matematik 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
matematisk ræsonnement samt udvikle og gennemføre
matematisk argumentation ved visualisering og
bevisførelse
Kommunikere i, om og med matematik ved at sætte sig
Matematisk kommunikation
ind i og tolke matematikholdige skriftlige, mundtlige og
visuelle udsagn samt udtrykke sig fagligt præcist og
varieret
Planlægge, gennemføre og evaluere
Matematikundervisning, som kan facilitere elevers
undervisningsforløb i matematik ud fra et begrundet
læring og faglige progression, herunder samspillet
læringssyn
mellem elev, lærer og matematik med induktive og
deduktive arbejdsmåder
Udforme læringsmål
Modeller til planlægning af læringsmålstyret
undervisning i matematik
Udvikle sin kompetence som matematiklærer ved at
Kompetenceudvikling som matematiklærer
reflektere over egen undervisning
Samarbejde med fagkolleger og andre kolleger om
Fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt samarbejde
aldersrelevant undervisning i et fagligt/tværfagligt
med kolleger
emne eller et fagdidaktisk problemfelt
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i

Primære arbejdsformer
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Kategori 1

alt 275
timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undervisning på hold med oplæg, diskussioner, øvelser og faglige undersøgelser
Studerende fremlægger
Vejledning
Mikro-lektionsstudier
Lektionsstudier på skoler
Individuel forberedelse
Udarbejdelse af lektionsplan i studiegrupper
Udarbejdelse af obligatorisk studieprodukt i studiegrupper/individuelt (70 timer)
Litteratursøgning og læsning
Studieaktiviteter i studiegrupper
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
A. En redegørelse for det konkrete lektionsstudie med beskrivelser af og refleksioner over:
a. Planlægning (herunder en detaljeret og begrundet lektionsplan)
a. Gennemførelse af lektionen
a. Refleksionssamtale
Samt begrundelser for fagdidaktiske valg og eventuelle ændringer.
A. 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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Kommunikationsfærdigheder på tysk - mundtligt og skriftligt
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: Tysk 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
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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,
at planlægge, gennemføre og evaluere
der bidrager til udvikling af elevers interkulturelle
tyskundervisning, der bidrager til udvikling af elevers
kommunikative kompetencer
interkulturelle kommunikative kompetencer
analysere det tyske sprogs formsystem samt dets
det tyske sprogs formsystem samt dets funktionelle
funktionelle brug i kommunikativ sammenhæng i skrift
brug i kommunikativ sammenhæng i skrift og tale
og tale
udtrykke sig hensigtsmæssigt mundtligt og skriftligt på
tysksproget kommunikation i forskellige diskursive
tysk i heterogene kontekster og være et sprogligt
kontekster
forbillede for eleverne
planlægge, gennemføre og evaluere
sprogtilegnelsesprocesser, herunder det tyske sprogs
tilegnelsesprocesser af det tyske sprog, herunder
formsystem og ordforrådstilegnelse i relation til
formsystem og ordforråd
reception og produktion
analysere sammenhænge mellem sprogsyn,
viden om sammenhæng mellem sprogsyn,
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden
sprogtilegnelsessyn og sproglig viden
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
250 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

Holdundervisning bestående af
• introduktioner til modulets respektive emner
• workshops og øvelser
• studerendes fremlæggelser
• studiekollegial- og underviserfeedback på fremlæggelser og studieprodukter
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
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
Studenterinitierede aktiviteter med deltagelse af underviser og studerende i form af
studiegruppevejledning
individuel vejledning
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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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Idrætsfaglig vejviser og teamkoordinator
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Henter 10 ECTS-point i idrætsfaget.
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
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Formidle fagets dannelses- og læringsmuligheder og krav i en sammenhængende progression gennem
skoleforløbet (Idræt, modul 1+2+3)
Formidle en varetagelse af prøven i 9. klasse og inspirere til en fagligt velbegrundet og inspirerende
varetagelse af undervisningen frem mod prøven (Idræt, modul 3 udskoling)
Varetage tilsyn – og udvikle en strategisk plan for arbejdet med sikkerhed i idrætsfaget (Idræt, modul
3)

Færdighedsmål: Den studerende kan
Udvikle en sammenhængende
idrætsundervisning gennem skoleforløbet som
opfylder idrætsfagets formål (Idræt, modul
1+3)
Igangsætte, etablere og lede elevernes
læreprocesser i forhold til prøven i 9. klasse
(Idræt, modul 3 udskoling)
Anvende Forenklede fælles mål til at skabe
fagligt velbegrundede årsplaner, idrætsforløb
og lektionsplaner frem mod prøven i 9. klasse,
herunder temabaseret undervisning (Idræt,
modul 3 udskoling)
Udføre korrekte modtagninger, hvor generelle
og biomekaniske bevægelsesprincipper
anvendes (Idræt, modul 3)
Opstille sikkerhedsmæssige forsvarlige
springstationer med metodiske progressioner
(Idræt, modul 3
Udvikle en strategisk plan for arbejdet med
sikkerhed i idrætsfaget (Idræt, modul 2+3)

Initere fælles processer og vejlede et
idrætsfagteam i forhold til udvikling af visioner,
strategier og handleplaner (Idræt, modul 3)
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70
Kategori 2
108

Kategori 3

92

Vidensmål: Den studerende har viden om
Didaktiske positioner og metoder i forhold til en
alsidigt udviklende undervisning, herunder
viden om folkeskolens og idrætsfagets formål
(Idræt, modul 1+3)
Prøven i idræt i 9. klasse, herunder form, krav
og vurderingskriterier samt prøvens muligheder
og udfordringer (Idræt, modul 3 udskoling)
Didaktiske positioner og metoder i forhold til
idrætsundervisningen i udskolingen, herunder
en temabaseret idrætsundervisning (Idræt,
modul 3 udskoling)
Modtagningens formål og de generelle
principper som knytter sig modtagerens
funktion, herunder en viden om biomekaniske
principper (Idræt, modul 3)
Metodiske progressive springopstillinger med
de korrekte sikkerhedsforanstaltninger (Idræt,
modul 3)
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 (Idræt,
modul 2+3)
Vejlederroller og- positioner i forhold til at
initiere og udvikle forskellige visioner og
strategier i et idrætsfagteam (Idræt, modul 3)

Primære arbejdsformer

Undervisning, øvelser, feedback
Forberedelse til undervisningen og formidlingsopgaver, arbejde med
studieprodukter
Studieprodukt 1: 30 timer
Studieprodukt 2: 30 timer
Trampetprøve: 7 timer tilselve prøven +3 timer til træne/øve aktiviteter
timer
Egen forberedelse, arbejde i studiegrupper
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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 (2-3 sider) eller mundtlig metodikopgave 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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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Svømmelæreruddannelsen.
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point hentet fra idrætsfaget. 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 førstehjælp 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.
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Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Alsidig idrætsudøvelse
Kompetenceområde 4: Idrætskultur og relationer
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan:
- 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
beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk,
anvende relevante fagord og fagdidaktiske
begreber og modeller i planlægning,
gennemførelse og evaluering af
idrætsundervisning,
analysere og vurdere aspekter, som har
betydning for gennemførelsen af en
sikkerhedsmæssig forsvarlig
idrætsundervisning,
begrundet gennemføre en alsidig, inkluderende
og differentieret læringsmålstyret
idrætsundervisning med vægt på læringsmål,
inklusion, progression og evaluering,
analysere udviklingen af idrætsfaget i dansk
idrætskultur,
udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og
entreprenant på tværs af genrer, discipliner og
alsidige idrætslige rum,

Vidensmål: Den studerende har viden om
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk,
fagterminologi og fagdidaktiske begreber og
modeller af relevans for undervisning i idræt i
skolen,
sikkerhed i idrætsundervisningen,

elevernes læring og læringsforudsætninger i
indskolingen og på mellemtrinnet,

skolefagets begrundelse, form og indhold i et
historisk, kulturelt og samfundsmæssigt
perspektiv,
idræt som kulturskabende faktor, herunder
idrættens kulturer og subkulturer, organiseret
og selvorganiseret idræt og idrættens alsidige
rum.
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Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

Holdundervisning undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis.
Der arbejdes såvel udendørs som indendørs. Fælles videndeling og
refleksion.
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.
Gennemføre undervisning af elever i forbindelse med aktiviteter i vand
og generelle svømmefærdigheder
Udarbejdelse af studieprodukt (30 t.)
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 herudover bestå nedenstående studieprodukt og
deltage i de bekendtgørelsesfastsatte prøver i svømmelæreruddannelsen.
Studieprodukt:
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.
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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Bevægelse i skoledagen.
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Henter inspiration fra idrætsfaget (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 henter inspiration fra idrætsfaget og tager 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
Argumentere for relevansen af
bevægelsesaktiviteter i forhold til læring i fag
(Idræt, modul 2)
Planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning hvor bevægelse understøtter
elevernes motivation, trivsel og læring (Idræt,
modul 3)
Analysere elevernes motivation, trivsel og
læreprocesser i bevægelsesaktiviteter (Idræt,
modul 1+2+3)
Anvende teknologi og læremidler til at
understøtte bevægelse og læring i skolen
(Idræt, modul 3)

Vidensmål: Den studerende har viden om
Neurofysiologiske sammenhænge mellem
bevægelse og læring (Idræt, modul 2)
Motivation, trivsel og læring i skolen (Idræt,
modul 3)

Indsamling og analyse af empiri (Idræt, modul
1+2+3)
Hvordan teknologi og læremidler kan
understøtte bevægelse og læring (Idræt,
modul 3)

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.
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Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

Holdundervisning, undervisningsoplæg og refleksion i teori og
praksis. De studerende står for dele af undervisningen. Fælles
videndeling og refleksion samt fremlæggelse af studieprodukter.
Udarbejdelse af aktiviteter, opgaver og afsluttende studieprodukt.
Den forventede arbejdsindsats på det obligatoriske studieprodukt
svarer til 75 timer pr. studerende i en gruppe.
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk
karakter, både individuelt og i studiegrupper.
Vejledning i forhold til studieprodukter, studiefaglige samtaler.
Gruppevis respons på anden gruppes studieprodukt.

Betingelser for godkendelse af modulet
Der er 80 % mødepligt til undervisningen, herunder også mødepligt til ekskursioner og andre ture, der
gennemføres i modulet.
De studerende udarbejder i grupper på 3-4 studerende et multimodalt studieprodukt, der som minimum
indeholder video og tekst. 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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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Friluftslivets mangfoldighed mellem oplevelse og overlevelse
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk samt primitive
urlyde fra skoven. Der hentes 10 ECTS-point fra idrætsfaget.
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 mountainbike.
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
beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk,
analysere og formidle undervisning, der
udvikler elevernes kropslighed og forståelse for
sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed,
analysere og vurdere aspekter, som har
betydning for gennemførelsen af en
sikkerhedsmæssig forsvarlig
idrætsundervisning,
analysere udviklingen af idrætsfaget i dansk
idrætskultur,

Vidensmål: Den studerende har viden om
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk,
sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed,

sikkerhed i idrætsundervisningen,

skolefagets begrundelse, form og indhold i et
historisk, kulturelt og samfundsmæssigt
perspektiv,
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udvikle læringsfællesskaber, der understøtter
elevers personlige og sociale udvikling, og
udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og
entreprenant på tværs af genrer, discipliner og
alsidige idrætslige rum,

inklusion, ansvar og sociale relationer i
idrætsfællesskaber og
idræt som kulturskabende faktor, herunder
idrættens kulturer og subkulturer, organiseret
og selvorganiseret idræt og idrættens alsidige
rum,

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 pædagogiskdidaktisk opgave.
Kategori

Kategori 1

Arbejds
-timer, i
alt 275
timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

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.
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.
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.
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.
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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 kroner.
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SP-UV: 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: dansk 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, ligesom det klæder dem didaktisk på til at indtænke film og levende billeder tværdisciplinært i
den generelle danskundervisning.
I modulet arbejder de studerende såvel receptivt/analytisk som produktivt/skabende med film og levende
billeder, og foruden 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. Derudover skal de studerende arbejde med mere langsigtet undervisningsplanlægning, der
indtænker film og levende billeder både som midler og mål i den generelle danskundervisning.
I modulet indgår både fiktive og dokumentariske formater.
Undervisningen foregår i vekslende omfang på KP, i filmstudiet på Station Next og på Det Danske Filminstitut.
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.
3. Didaktisk: De studerende skal
- kunne analysere og vurdere læremidler til undervisning i film og levende billeder, og de skal selv
kunne designe læremidler
- kunne forholde sig til didaktiske nøglebegreber som bl.a. stofudvælgelse, progression, mål,
differentiering og evaluering i forhold til undervisning i film og levende billeder.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Modulet retter sig mod kompetenceområder i undervisningsfaget dansk.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan

Side 597 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

•
•

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

Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende forskellige evalueringsformer og resultater af
evalueringer i tekstundervisning
kritisk vurdere tekster i et genre- og medieperspektiv
udvikle læremidler til danskundervisning på grundlag af
forskningsbaseret viden
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i tekster,
herunder skønlitteratur
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og produkter
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter med
tekstproduktion i digitale medier
kritisk vurdere tekster og deres brug i kulturhistorisk,
æstetisk og flerkulturelt perspektiv, herunder tekster på
nabosprog
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres anvendelse i
danskundervisning.

Vidensmål: Den studerende har viden om
evaluering af tekstarbejde
tekster, genrer og medier
læremiddelproduktion til danskundervisning
tekstdidaktik
didaktisk design
digitale medier i børns – læse og
skrivepraksis i og uden for skolen
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
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, multimodale tekster og fagdidaktik. 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
• skaber sig et overblik over den rolle, som film og levende billeder har i den samlede
danskundervisning.
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
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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.
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
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

115

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

80

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
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
Type/form

Analyse af en tekst eller flere tekster, der gør brug af levende billeder
Skriftlig
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Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster med brug af relevant filmfaglig
teori
Maks. 3 sider
Individuel

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel
Underviser giver en kort mundtlig eller skriftlig respons
Fremgår af modulplanen
Produktion af film/levende billeder inden for en eller flere genrer eller formater
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.
Produktion af film/levende billeder
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
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Grupper på 4-6 studerende; i alt 4-5 grupper

Titel

Didaktisk design
a) Udvikling af didaktisk design til undervisning i film og levende billeder
b) Gennemførelse af didaktisk design i skolekontekst
Mundtlig fremlæggelse. Efter aftale med underviser kan a) og b) tænkes og
fremlægges hver for sig eller samlet.
Refleksioner over produktion og gennemførelse af didaktisk design
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.
Grupper på 4-6 studerende; i alt 4-5 grupper

Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig respons fra hold og underviser
Fremgår af modulplanen

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel.
Mundtlig feedback fra underviser
Fremgår af modulplanen
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående. 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.

SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Musikledelse og sammenspil i praksis
Modultype, -omfang og – sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Musik 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

Side 601 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

-

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
lede og akkompagnere fællessang og
musikaktiviteter på klaver udtryksfuldt i et bredt
udvalg af stilarter,
anvende egen stemme musikalsk og nuanceret
som hjælpemiddel og arbejdsredskab i
undervisningen,
lede stemmearbejde, fællessang og én- eller
flerstemmigt kor i et bredt udvalg af genrer,
vejlede og lede sammenspil differentieret på
baggrund af egen beherskelse af relevante
instrumenter,
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og
dramatisering med øje for elevers potentialer og
forudsætninger og
etablere læringsrum for elevers selvstændige
arbejde med musikudøvelse.
skabe og lede musik på baggrund af egne vokale og
instrumentale færdigheder med musikalsk
nysgerrighed, autenticitet og overblik,
lede kreative musikalske processer i vokal-,
bevægelses- og instrumentalaktiviteter, herunder
såvel komposition som improvisation.
udtrykke musikalsk forståelse gennem ledelse af
vokal og instrumental udøvelse,
udvælge undervisningsindhold til såvel
enkeltaktiviteter som længere sammenspilsforløb
differentieret og inkluderende,
agere i forskellige musiklærerroller fra den
myndige leder og dirigent til den lydhøre og
inspirerende igangsætter i og med musik,
varetage undervisning med øje for elevernes
musikalske forudsætninger, udvikling og
potentialer,
analysere egen og andres musikundervisning med
henblik på udvikling af musikundervisning i
folkeskolen gennem anvendelse af data fra
evalueringer

Vidensmål: Den studerende har viden om
musikteori, spilleteknik, repertoire, stilarter,
instruktion og ledelse i forbindelse med klaverspil,
stemmearbejde i relation til musikalsk udvikling og
udvikling af egen og andres stemmer,
udvikling af børns stemmer, kor/sang-metodik,
indstudering, sangligt repertoire, sanglige kulturer
og traditioner,
sammenspilsmetodik og instrumentkendskab samt
analog og digital teknologi,
kroppens, bevægelsens og legens betydning for
musikalsk udvikling og læring og
læreprocesser og organisering.
kreative processer, musikalsk interpretation og
varierede udtryksformer,
kreative processer, eksperimentelt arbejde, teorier
om improvisation og komposition samt musikkens
æstetiske og innovative potentialer.
hørelære, musikalsk frasering, instrument- og
stemmeteknik og -brug i forskellige musikalske
stilarter
musikalsk læring og progression,
undervisningsdifferentiering, læreplaner i musik og
læremidler i musikfaget,
undervisningsmetodik, klasseledelse,
musiklærerroller, formidlingsstrategier samt
formelle og uformelle læreprocesser,
musikpædagogisk teori, elevernes musikalske
udvikling, æstetiske læreprocesser,
musikalitetsteori,
evalueringsmetoder og observation og iagttagelse
som metoder til at skabe viden om
musikundervisning i folkeskolen,
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Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

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
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.
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.
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 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.
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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
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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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Håndværk og design i udskolingen
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS point. Modulsproget er
dansk. Undervisningsfag: Håndværk og design (10 ECTS).
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
mestre de valgte håndværksmæssige teknikker og
formidle differentieret i forhold til mål og
elevgruppe
udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i
undervisningen

Vidensmål: Den studerende har viden om
udvalgte håndværksmæssige teknikker

valgte materialers beskaffenhed og
anvendelsesmuligheder, samt kombinationer af
disse
anvende varierede designprocesser med varierende analytiske, eksperimenterende,
materialer og tilpassede teknikker
problemløsende, innovative og fabulerende
designprocesser
arbejde undersøgende, problemløsende og
Håndværk og design i hverdagslivet, udfra valgt
vurderende gennem praktiske håndværks- og
tema
designprocesser med udgangspunkt i materiel kultur
anvende og vejlede i forsvarlig brug af relevante
maskinbrug og værktøjslære, samt arbejdsmiljø
elevbetjente maskiner og værktøj
og sikkerhed i værkstedet, arbejdsmiljø
evaluere designprocesser med mål om stigende
præsentation, dokumentation og evaluering af
progression
designprocesser bl.a. gennem digitale medier
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Arbejdsformer i modulet
Kategori
ArbejdsPrimære arbejdsformer
timer, i alt
275 timer
Kategori 1
70
• 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
Kategori 2
108
• 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
92
• 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.
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SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Studierejse og et globalt interkulturelt perspektiv i
historieundervisningen
Modultype, -omfang og –sprog
Monofagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Historie 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
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planlægge gennemføre og evaluere en undervisning
i faget, der udvikler elevernes handlekompetence til
at møde fremtidige muligheder og udfordringer,

problemorienteret historieundervisning,

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
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Arbejdsformer i modulet
Kategori

Kategori 1

Kategori 2

Arbejdstimer, i alt
275 timer

70

108

Primære arbejdsformer
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.
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

92

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.
Gruppevis (2-4 studerende) gennemførelse af undervisningsaktivitet i forbindelse med studierejsen inden for
undervisning, der sigter mod at udvikle interkulturelle kompetencer. Undervisningsmateriale afleveres
skriftligt.
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
globalhistorie og have fokus på at udvikle elevernes interkulturelle kompetencer. Der skal arbejdes med
færdigheds- og vidensområder fra alle tre kompetenceområder i forløbet. Skriftligt produkt: 1 pers. 5 sider, 2
pers. 8 sider, 3-4 pers. 10 sider. Selve undervisningsplanen vedlægges som bilag og tæller ikke med i sidetal.
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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.
SP-UV: Monofagligt specialiseringsmodul: Religion i felten – et rejsemodul
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
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planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der tager udgangspunkt i elevernes forskellige
forudsætninger med hensyn til religion og
livsanskuelse,
planlægge, gennemføre og evaluere en
undervisning i faget og i tværfaglige forløb
beslutte, hvilke faglige teorier og metoder der er
relevante for tilrettelæggelse af en konkret
undervisningssituation
anvende en variation af undervisningsmetoder,
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer og
it
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,
vurdere religion og livsanskuelsers forskellige
betydninger afhængig af kulturel og historisk
kontekst,
og beskrive, hvordan mennesker med forskellige
religioner forholder sig til udfordringer i nutiden.

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde
med religiøse og filosofiske spørgsmål,

skolens læreplan, religionsdidaktik og tværfaglig
undervisning
faglige teorier og metoder, hvormed religion kan
beskrives og analyseres, og teorier om, hvad
religion kan være,
undervisningsmetoder, læremidler, praktiskmusiske erkendemåder og digitale medier,
andre religioner, herunder religioner i Danmark,

religion og livsanskuelser som dynamiske kulturelle
udtryk,
og religioner i mødet med andre religioner og
tilværelsesopfattelser.

Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejds- Primære arbejdsformer
timer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70
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
108
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
92
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.

Side 611 af 841

Studieordning 2022-2023 (Modul- og kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

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
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MODULBESKRIVELSER FOR TVÆRFAGLIGE SPECIALISERINGSMODULER
SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Modtagelsesklasser, dansk som andetsprog for nyankomne elever
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Dansk 4 ECTS, Matematik 3 ECTS og Engelsk 3 ECTS.
Kort beskrivelse af modulet
Basisdansk for nyankomne elever.
Formålet med modulet er at de studerende får viden om og færdigheder i at varetage modtagedidaktik i
modtagelsesklasser såvel som i almenundervisningen, 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 kvalificerer til kompetencemål i følgende tre undervisningsfag: dansk, engelsk og matematik.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge undervisning, der fremmer de
nyankomne elevers fagsproglige udvikling
vurdere om andetsprogstilegnelsen fremmes i en
given modtagelsesklasseundervisning
evaluere elevernes sproglige kommunikative
kompetence på andetsproget deres

forholde sig kritisk analystisk til
evalueringsprocedure og begrunde egne valg af
evalueringsredskaber.
planlægge sprogundervisning i forlængelse af
sproglig evaluering

Vidensmål: Den studerende har viden om
Fagsproglig udvikling i et andetsprogsperspektiv
nyankomne elevers andetsprogstilegnelse
sprogsystemet såvel som de forskellige aspekter i
den kommunikative kompetence: pragmatiske,
tekstlingvistiske, lingvistiske og strategiske
aspekter inden for tale- såvel som skriftsprog
sprogevaluering og evalueringsmaterialer samt
evalueringers sammenhæng med sprogsyn
koblingen mellem sproglig evaluering og dansk
som andetsprogsundervisning
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inddrage flersprogede elevers sproglige
kompetencer i undervisningen
forholde sig analytisk til brobygningen mellem
modtagelsesklasse og det almen klasserum,
herunder til samarbejdet med relevante aktører,
ressourcelærer, faglærere og ledelse

Fra: DAi1: Skriftsprogstilegnelse og kommunikation
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs
læseudvikling, herunder tosprogede elevers
læseudvikling på andetsproget

Fra: Dau Tekst og tekstundervisning
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence

sproglig diversitet og flersprogethed i forbindelse
med skolegang samt sprogs betydning for
identitetsdannelse
brobygning mellem modtageklassen og
det almene klasserum herunder udfordringer i
forbindelse
samarbejdsrelationer med henblik på at støtte
elevens skolegang

læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
læsning og læseundervisning

sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,

Fra: EN1: Sprogbrug, sprogtilegnelse og
kommunikative færdigheder
beskrive sproglige strukturer til forskellige
målgrupper,

metasprog omkring sprogs opbygning og
anvendelse,

Fra: MAu2: Elevers udvikling af matematisk
kompetence i arbejdet med stokastik og
matematik som redskab
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

Arbejdsformer i modulet
Kategori

Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 275
timer
70

Primære arbejdsformer

Holdundervisning, organiseret med oplæg af underviser, grupper- og
makkerarbejde, fremlæggelser og diskussioner.
Vejledning i forbindelse med studieprodukter og undervisning.
Evaluering af arbejdsformer og læring
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Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

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.
Forberedelse til og opsamling på undervisning, individuelt og i studiegruppe.
Følge med og dele faglig viden på elektroniske platforme knyttet til studiet og
modulet.
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, samt til undervisning i dansk, engelsk og matematik
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Forudsætninger for at læse modulet
Det er en forudsætning at den studerende har læst eller er ved at læse modulet PLd under Pædagogik og
lærerfaglighed, eller har læst moduler under fremmedsprogene engelsk, tysk eller fransk.

SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Undervisning i menneskerettigheder
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Samfundsfag 3 ECTS-point, Historie 3 ETCS- point og Kristendomskundskab/Religion 4 ECTSpoint.
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 historie samt deres samspil med og status i et moderne
demokratisk samfund vil modulet sætte fokus på temaer som:
•
•
•
•
•
•
•

Menneskerettigheder, demokrati og demokratisk dannelse i et idéhistorisk og aktuelt perspektiv.
Ligebehandling og ikke-diskrimination i forhold til køn, handicap, religion, alder, seksuel orientering
samt race og etnicitet med inddragelse af et historisk blik på diskrimination
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
Forholdet mellem national stat, menneskeretlige forpligtelser og international ret i historisk og aktuelt
perspektiv.
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 undervisning i menneskerettigheder belyse, fx 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:
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- Undervisning i menneskerettigheder
- Menneskerettighedernes baggrund, status og fortolkning
- Menneskerettigheder som internationale forpligtelse og 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 Historie, Kristendosmkundskab/Religion og Samfundsfag
Videns- og færdighedsmål fra samfundsfag, historie og kristendomskundskab/religion:
Færdighedsmål: Den studerende kan
styrke eleverne i at analysere sammenhænge
mellem regionale, europæiske samt globale
processer og lokale kulturelle og etniske udtryk
inddrage elevernes hverdagsliv i forsåelsen af
sammenhæng mellem kulturbegreber, normer,
værdier, levevis og deltagelsesformer
styrke elevernes færdigheder i at reflektere over
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og
globalt samarbejde
styrke elevers muligheder for at reflektere over
politisk, kulturel og økonomisk globalisering
inddrage flerkulturelle perspektiver og forskellige
identitetsbærende erindringsfællesskaber i
historieundervisningen
udvælge, strukturere og tematisere historiefagligt
indhold fra europæisk og verdens historie med
henblik på historieundervisning i nationale og
lokale styredokumenter
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
faget, der udvikler elevernes handlekompetence til
at møde fremtidige muligheder og udfordringer
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der tager udgangspunkt i elevernes forskellige
forudsætninger med hensyn til religion og
livsanskuelse
giv eksempler på drøftelser af etiske problemer og
dilemmaer
planlægge, gennemføre og evaluere en
undervisning i faget i tværfalige forløb
formulere spørgsmål vedrørende tro og tvivl samt
værdigrundlag og moralsk praksis

Vidensmål: Den studerende har viden om
sammenhænge mellem lokale, nationale,
regionale, europæiske og globale begivenheder og
udviklingsforløb og sociologiske teorier om
migration
sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer
Danmarks deltagelse i regionalt, europæisk og
globalt samarbejde, herunder begreberne
suverænitet og interdependens
teori og empiriske undersøgelser af politisk,
økonomisk og kulturel globalisering
samspil mellem historie, identitet og kulturer

historiefaglige begivenheder, aktører, perioder og
emner fra europæisk og verdens historie med
relevans for historieundervisning i folkeskolen
problemorienteret historieundervisning

elevers forskellige forudsætninger for at arbejde
med religiøse og filosofiske spørgsmål

Forskellige etiske positioner
Fælles mål, religionsdidaktik, religionsdidaktisk
forskning og tværfaglig undervisning
filosofiske og etiske spørgsmål i kristendom, andre
religioner og livsopfattelser
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Færdigheds- og vidensmål udarbejdet i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder
Færdighedsmål: Den studerende kan
agere som menneskerettighedskonsulent på
skolerne, herunder, bidrage til udvikling af nye
tilgange til menneskerettighedsdidaktik
planlægge og videreudvikle interaktive,
participatoriske læringsforløb der handler om
menneskerettigheder tilpasset alder, læringsmål
og trin og som respekterer de deltagendes
rettigheder
analysere specifikke problemstillinger i skolen i
lyset af internationale anbefalinger til Danmark på
børne- og uddannelsesområdet
formidle viden tilpasset alder og fag, om
menneskerettighedernes baggrund, status og
samspil med et moderne demokratisk samfund

genkende og agere i forhold til oplevelser af
ulighed og diskrimination blandt elever og lærere
karakterisere forholdet mellem folkeskolens
formålsparagraf og menneskerettighederne
afveje og håndtere etiske og menneskeretlige
dilemmaer mellem religion og skole
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
karakterisere og diskutere lærerens rolle i forhold
til at respektere og fremme børns rettigheder i
skolen, i fritiden og i familien

formulere underretninger til social myndigheder i
et passende sprog og med respekt for
menneskerettighederne
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Vidensmål: Den studerende har viden om
konventioner og rammer for undervisning i
menneskerettigheder
pædagogiske tilgange, undervisningsmaterialer og
øvelser der fremmer en
menneskerettighedsbaseret tilgang til undervisning
i menneskerettigheder
den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og
rapporteringscyklus i FN-systemet på særligt
børne- og uddannelsesområdet
menneskerettighedernes status i Danmark og
samspillet mellem det danske demokratiske
system og internationale organisationer som EU,
Europarådet og FN på
menneskerettighedsområdet
ligebehandlingsprincippet og dansk
ligebehandlingslovgivning i medfør af international
ligebehandlings- og ikke diskriminationslovgivning
menneskerettighedernes historie og værdigrundlag
religion og menneskerettigheder i en skolekontekst
pædagogiske tilgange der tager udgangspunkt i at
skabe lige muligheder for alle under hensyntagen
til de i menneskeretten beskyttede
diskriminationsgrunde
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)
centrale menneskerettigheder for udsatte børn i
skole- og familiesammenhænge

Primære arbejdsformer

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
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Kategori 2

118

Kategori 3

70

Kategori 4

17

og inspiration til udvikling af undervisningsmaterialer med fokus på
menneskerettigheder
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.
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.
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.
Den studerendes produkter og respons skal godkendes af underviseren. Der er tale om en individuel, samlet
bedømmelse af ovenstående studieprodukter.
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.
Modulet er åbent for alle.SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Krop og sundhed
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Henter 10 ECTS i Samfundsfag 2 ECTS, Natur/teknologi 2 ECTS, Biologi 2 ECTS,
Madkundskab 2 ECTS og Idræt 2 ECTS.
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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,
modul 2)
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med naturvidenskabelige
perspektiver og med henblik på udvikling af elevernes faglighed og almendannelse (Biologi, modul
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,
modul 1)
- begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i og med demokrati i
samfundsfag i folkeskolens 8.-10. klasse (Samfundsfag, modul 1)
Færdighedsmål: Den studerende kan
Styrke elevernes forståelse for forskellige
samfundssyns indvirkning på hverdagsliv og
levevis i et velfærdssamfund (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)

Vidensmål: Den studerende har viden om
Sociologiske og kulturelle sammenhænge
mellem normer, værdier, levevis og
deltagelsesformer (Samfundsfag, modul 2)
Det brede sundhedsbegreb, fysisk aktivitet,
sociale forhold, livskvalitet, levevilkår, miljøer
og livsstil (Idræt, modul 3)
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Anvende det alsidige brede sundhedsbegreb
(Madkundskab Modul 1)
Beherske en sundhedsundervisning, der
motiverer
eleverne til med lyst at søge viden om
ernæringsfaglige begreber og sammenhænge
(Madkunskab, modul 1)
Observere, støtte og udfordre elevers sociale,
emotionelle og kognitive udvikling (LG2)
Planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning, der tager hensyn til
udviklingsmæssige udfordringer i forskellige
aldersgrupper (Sundhed og
seksualundervisning, kursus)
Undervise i menneskets fysiologi med
sundhedsmæssig handlekompetence som
perspektiv (Natur/teknologi, modul 2; Idræt,
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;
Idræt, modul 2)
Anvende træningsfysiologiske planer med fokus
på sammenhænge mellem sundhed og fysisk
aktivitet (Idræt, modul 2)

Sundhedsbegreber og teorier om sundhed og
kost- og sundhedsanbefalinger
(Hjemmekundskab Modul 1)
Officielle anbefalinger om sundhed og fysisk
aktivitet (Idræt, modul 2)

Elevers sociale, emotionelle og kognitive
udvikling – herunder køn og motivation (LG)
Udvikling fra barn til voksen, drenge og
pigeroller samt fysiske og psykiske forandringer
i puberteten og identitetsdannelse, herunder
seksuel orientering (Sundhed og
seksualundervisning, kursus)
Menneskets fysiologi, sundhedsundervisning
(Natur/teknologi, modul 2; Idræt, modul 2)

Relationer mellem struktur og funktion på alle
organisationsniveauer i levende organismer,
herunder særligt menneskets anatomi og
fysiologi samt sundhedsbegreber (Biologi
modul 3; Idræt modul 2)

Handlemuligheder i forhold til livslang fysisk
aktivitet, udvikling og læring (Idræt, modul 2)

Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejds- Primære arbejdsformer
timer, i
alt 275
timer
Kategori 1
70
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
108
Gruppebaseret eller individuelt selvstændigt arbejde med
studieprodukter.
Udarbejdelse og afprøvning af uv-forløb/praktisk arbejde i skoleklasser.
Kategori 3
92
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:
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-

-

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
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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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Iscenesættelse - eksperiment og kreativitet i skolen
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: 10 ECTS-point (3 ECTS Idræt, 3 ECTS Musik, 2 ETCS Billedkunst, 2 ECTS Håndværk & Design).
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
anvende praktisk-æstetiske tilgange til læring,
der styrker elevernes læring
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb, der integrerer praktiskæstetisk aktiviteter i folkeskolens fag med
henblik på at facilitere og stimulere elevernes
læring,
anvende multimodaliteter i undervisningen,
med henblik på at fremme elevernes alsidige
udvikling, og skaber rammer for oplevelse og
fordybelse
Færdighedsmål hentet fra (BK, HD, ID,MU)
analysere visuelle didaktiske problemstillinger
med afsæt i egne æstetiske, innovative og

Vidensmål: Den studerende har viden om
æstetiske læreprocesser og det praktisk-æstetiske som
udtryksform og indgang til læring og erkendelse,
det praktisk-æstetiske som motiverende faktor

Multimodale udtryksformer og elevernes alsidige
udvikling

Vidensmål hentet fra (BK, HD, ID,MU)
metoder til udvikling af kreativitet og innovation samt
æstetisk læring. (BK)
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entreprenante arbejdsformer med henblik på
undervisning i folkeskolen. (BK)
identificere billeders og visualiseringers
forskellige læringspotentialer (BK)
planlægge og gennemføre undervisning, hvor
oplevelse, analyse, udtryk, håndværk og
kommunikation indgår varieret i undervisning
(HD)
planlægge og gennemføre undervisning, hvor
der skabes mulighed for at eksperimentere med
udtryk og betydning (HD)
analysere og formidle undervisning, der udvikler
elevernes kropslighed og forståelse for
sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed (ID)
Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk (ID)
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse
og dramatisering (MU)
anvende musikfaget i samspil med andre fag og
aktiviteter på skolen (MU)
skabe musik på baggrund af egne vokale og
instrumentale færdigheder med musikalsk
nysgerrighed, autenticitet og overblik (MU
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

visuel og æstetisk læring (BK)
æstetiske læreprocesser (HD)

formsproglige virkemidler og teorier om form, farve,
funktion og komposition (HD)
sammenhænge mellem krop, følelser og bevidsthed (ID)

Bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk (ID)
kroppens, bevægelsens og legens betydning for
musikalsk udvikling og læring (MU)
Tværfaglighed (MU)
kreative processer, musikalsk interpretation og
varierede udtryksformer (MU)

Primære arbejdsformer:
Holdundervisning; Undervisningsoplæg og refleksion i teori og praksis.
De studerende står for dele af undervisningen.
Fælles videndeling og refleksion og fremlæggelse af studieprodukter
Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen
Udarbejdelse af studieprodukter og løsning af opgaver
studiebesøg og feltobservationer mm
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter
både individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist
rammesat
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
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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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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Krop, leg og læring i indskolingen
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: 10 ECTS-point (4 ECTS – idræt, 3 ECTS – Billedkunst, 3 ECTS – Musik).
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
kombinere indskolingens fags æstetiske erkendelsesog udtryksformer
udvikle en praksis som understøtter barnets
sansende, undersøgende og kropslige virksomhed
tilrettelægge læringsmiljøer der opleves
sammenhængende og meningsfulde for eleven
anvende æstetiske læreprocesser som tilgang til
læring, der styrker elevernes evne til at udtrykke sig i
og gennem æstetiske udtryksformer

Vidensmål: Den studerende har viden om
Tværæstetik
Elevens sansende og kropslige virksomhed
læringsmiljøer
æstetiske læreprocesser som udtryksform og
indgang til læring og erkendelse (idræt, dansk, musik,
billedkunst)
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planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der det praktisk musiske som indgang til motivation og
integrerer praktisk-musiske aktiviteter i indskolingens stimulation af elevernes lyst til at lære
fag med henblik på at facilitere og stimulere
elevernes læring
anvende det tværæstetiske i undervisningen i
verbale, nonverbale og sansemæssige udtryksformer
indskolingen, der fremmer elevernes alsidige
og elevernes alsidige udvikling
udvikling, og skaber rammer for oplevelse, fordybelse
og virkelyst
planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der innovation og divergent tænkning
stimulerer elevernes lyst til innovation og divergent
tænkning gennem tværæstetiske aktiviteter
planlægge og gennemføre undervisningsforløb, der kroppens, bevægelsens og legens betydning for
medtænker kroppens, bevægelsens og legens
udvikling og læring (musik, idræt)
betydning for udvikling og læring
arbejde eksperimentelt med eksempelvis
eksperimentelle arbejdsformer og forskellige
improvisation i forskellige læringsrum. Begrundet
læringsrum, herunder udeundervisning (idræt,
vælge fysiske rammer for undervisning i forhold til musik)
undervisningens indhold og mål.
organisere og lede kreative aktiviteter i indskolingens klasse-læringsledelse
fag
Færdighedsmål hentet fra (ID, MU, BK)
Vidensmål hentet fra (ID, MU,BK)
identificere billeders og visualiseringers forskellige visuel og æstetisk læring (BK)
læringspotentialer (BK)
analysere visuelle didaktiske problemstillinger med metoder til udvikling af kreativitet og innovation
afsæt i egne æstetiske, innovative og entreprenante samt æstetisk læring. (BK)
arbejdsformer med henblik på undervisning i
folkeskolen. (BK)
analysere og formidle undervisning, der udvikler
sammenhænge mellem krop, følelser og
elevernes kropslighed og forståelse for
bevidsthed (ID)
sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed (ID)
Begrundet udvikle legeaktiviteter i forskelligartede Leg som mål og pædagogisk middel i undervisningen
læringsrum (ID)
(ID)
lede musikaktiviteter med leg, dans, bevægelse og kroppens, bevægelsens og legens betydning for
dramatisering med øje for elevers potentialer og
musikalsk udvikling og læring (MU)
forudsætninger (MU)
anvende musikfaget i samspil med andre fag og
Tværfaglighed (MU)
aktiviteter på skolen (MU)
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i Primære arbejdsformer
alt 275 timer
Kategori 1
70
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
108
Udarbejdelse af studieprodukter
Kategori 3
82
Forberedelse til undervisning af såvel praktisk som teoretisk karakter
både individuelt og i studiegrupper. Arbejdet i studiegrupper er delvist
rammesat.
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Kategori 4

15

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.
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.

SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Skolen – Eleven – Museet i et innovativt samarbejde
Modultype, -omfang og –sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Billedkunst 2 ects.; Dansk 1-6.kl. 2 ects; Dansk 4-9. kl. 2 ects.; Historie 2 ects.;
Natur/teknologi 2 ects.
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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 undervisningsfagene: billedkunst dansk 16 klasse, dansk 4-6 klasse, historie og natur/teknologi.
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 som en
undervisningsressource i undervisningen og til at kunne åbne skolen mod omverdenen i et læringsperspektiv
med fokus på Åben Skole.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på forskningsbaseret viden om:
- Museologi – om museer og oplevelsescentres skiftende videnskabssyn og rolle som
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 billedkunst, dansk 1-6 klasse, dansk 4-9 klasse samt historie.
Billedkunst
Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere billeders og visualiseringers forskellige
læringspotentialer, (2)
tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin
og i forskellige typer billedforløb. (4
analysere visuelle undervisnings-og læringsforløb i
et uddannelses-og dannelsesperspektiv og (4)
udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på
tværs af genrer, metoder og billedformer og (4)

Dansk 1. – 6. klasse
Færdighedsmål: Den studerende kan
kritisk vurdere læremidler til undervisning i
dansksprog i 1.-6. klasse
planlægge og gennemføre aktviteter, der
understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.6. klassetrin
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence

Vidensmål: Den studerende har viden om
Visuel og æstetisk læring
forskellige tilgange til undervisning i faget,
herunder motivation, billedsproglig og
verbalsproglig udvikling samt erkendelse.
fagets uddannelses-og dannelsesfunktioner og
billedfeltets kulturskabende og
erkendelsesmæssige betydning,herunder billeder
som sprog,

Vidensmål: Den studerende har viden om
læremidler til sprogundervisning i skolen
Teorier om læsning

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
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kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt
perspektiv,herunder tekster på nabosprog
Dansk 4. – 10. klasse
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence,
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter
udvikle læremidler til danskundervisning på
grundlag af forskningsbaseret viden
Historie
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende varierede former for historieformidling i
historieundervisningen
anvende forskellige former for læremidler i historie
Anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et
samspil mellem historiefaglige indholdsområder og
elevers forskellige læringsforudsætninger
anvende forskellige former for læremidler i
historieundervisningen,
Natur-teknologi
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende forskellige undervisningsressourcer og
vælge fysiske rammer iforhold til undervisningens
naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til
såvel den enkelte elevs som grupper af elevers
læreprocesser,
gennemføre undervisning der udvikler og
fastholder elevernes motivation og interesse for
naturfag og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og
anvender processer til design og produktion af
produkter,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning, hvor der
lægges vægt på naturvidenskabens og
teknologiens almendannende potentialer og

tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv

Vidensmål: Den studerende har viden om
sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
læremidler til sprogundervisning i skolen
didaktisk design
læremiddelproduktion til danskundervisninge

Vidensmål: Den studerende har viden om
forskellige former for mediering af historie i et
historiebrugsperspektiv
varierede didaktiserede og ikke didaktiserede
læremidler, herunder billed-og filmanalyse
Didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering
i historiefaget
varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede
læremidler

Vidensmål: Den studerende har viden om
undervisningsressourcer i naturfag såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
forhold der har betydning for fastholdelse og
udvikling af elevernes interesse og motivation for
naturfag og
teknologiudvikling, innovation og designprocesser

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse
gennem perspektivering af fagets elementer og
forståelse af omverdenen og
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Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer, i alt
275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

104
Heraf 75 til
obligatorisk
projekt

Kategori 3

86

Kategori 4

15

Primære arbejdsformer

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.
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
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.
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, Samarbejdet skal være godkendt af
en af modulets undervisere.
Studieprodukt 1. del: en mundtlig beskrivelse, der dokumenteres med foto
-En beskrivelse af udstillingsstedets faglige og videnskabelige arbejdsgrundlag samt af de implicerede
museumsformidleres faglige og formidlingsmæssige overvejelser, herunder en beskrivelse af forløbet før,
under og efter klassens besøg på udstillingsstedet – Set fra museets side, dvs. museets forventninger til
klasse og til lærer.
Præsentationen omfatter:
• Museets navn? hvem finansierer museet? Hvor mange ansatte? Hvilke faglige baggrunde?
• Museets størrelse og opbygning?
• Museets som videnskabelig institution. Hvad arbejder museets med?
• Hvordan formidles museets viden? Hvilke typer udstillinger? Arrangementer?
• Museets skoletjeneste. Hvem er ansat? Hvilken undervisning tilbydes skoler? Har museets
forventninger til lærerens undervisning før og efter besøget? Hvilke forventninger har skoletjenesten
til elevernes læring?
Studieprodukt 2. del: en skriftlig rapport med analyser og foto- eller videodokumentation samt
efterfølgende mundtlig fremlæggelse
Den studerende skal individuelt eller i grupper på max. 5 personer lave et scenarie. I skal forestille jer, at I er
ansat på den samme skole og udgør et tværfagligt team.
I må selv vælge klassetrin: indskoling, mellemtrinnet eller udskoling.
Teamets tværfaglighed defineres af jeres undervisningsfagskompetencer fra læreruddannelsen.
I jeres rapport skal I:
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•
•
•
•

Redegøre for det valgte museum og den valgte skoleklasse: indskoling/mellemtrin/udskoling, antal
elever, karakteristika, med hvilke(t) fag er klassen på museum?
Redegøre for og begrunde jeres pædagogiske overvejelser over, hvordan I kan skabe pædagogiske
koblingsdannelser mellem undervisningen i klassen og museumsundervisningen.
Overveje elevernes forforståelse, af deres møde med udstillingen og formidlingen heraf og af deres
udbytte af besøget;
Overveje jeres lærerrolle i samarbejdet med museumsunderviseren

Rapportens omfang: 10 normalsider samt litteraturliste og biled/videodokumentation.

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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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Udeskole
Modultype, -omfang og -sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
Undervisningsfag: Biologi, Geografi, Natur og Teknik, Idræt, Billedkunst, Håndværk og Design, Historie,
Samfundsfag, Religion/Kristendom, Dansk, Matematik 10 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. 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
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 og 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
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orientere sig, færdes og opholde sig sikkert med en fysiske omgivelser – herunder organisatoriske,
gruppe elever i uderummet hele året rundt
sikkerhedsmæssige og praktiske forholdsregler

Udover ovenstående videns- og færdighedsmål indgår relevante mål fra deltagende studerendes
undervisningsfag. De studerende kan sammensætte de 10 ECTS point efter egen faglige profil.
Dansk
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale medier
Udvikle elevernes selvstændige og undersøgende
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til
projektopgaven
Matematik
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge, gennemføre og evaluere motiverende
og inspirerende matematikundervisning, som får
elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter
og kreativ virksomhed
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,
planlægge, gennemføre og evaluere motiverende
og inspirerende matematikundervisning, som får
elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter
og kreativ virksomhed
Religion/kristendomskundskab
Færdighedsmål: Den studerende kan
Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
der udfordrer eleverne til handlekraft,
foretagsomhed og fantasi
Anvende en variation af undervisningsmetoder,
læremidler samt praktisk-musiske arbejdsformer
og it
Samfundsfag
Færdighedsmål: Den studerende kan
inddrage elevernes hverdagsliv i forståelsen af
sammenhænge mellem kulturbegreber, normer,

Vidensmål: Den studerende har viden om
digitale medier i børns læse- og skrivepraksis i og
uden for skolen
Fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk

Vidensmål: Den studerende har viden om
Undervisningsmetoder, læringspotentialet i en
engageret og indlevet lærerrolle, motivation,
kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for
klassen
fagteamsamarbejde, fagligt/tværfagligt
samarbejde med kolleger, formelle og uformelle
samarbejdsrelationer med forældre,
administration og myndigheder

undervisningsmetoder, læringspotentialet i en
engageret og indlevet lærerrolle, motivation,
kreativ virksomhed, aktiviteter i og uden for
klassen

Vidensmål: Den studerende har viden om
Entreprenørskab, kreativitet og innovation

Undervisningsmetoder, læremidler, praktiskmusiske erkendemåder og digitale medier

Vidensmål: Den studerende har viden om
sociologiske og kulturelle sammenhænge mellem
normer, værdier, levevis og deltagelsesformer
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værdier, levevis og deltagelsesformer planlægge,
lede, gennemføre og evaluere projektorganiseret
og tværfaglig undervisning med inddragelse af den
enkelte elevs forskellige læringsforudsætninger
Historie
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende varierede former for historieformidling i
historieundervisningen
anvende forskellige former for læremidler i historie
planlægge og gennemføre handlingsrettede
analyser og evalueringer af elevers differentierede
æringsforudsætninger og læreprocesser i historie
Anvende forskellige didaktiske arbejdsformer i et
samspil mellem historiefaglige indholdsområder og
elevers forskellige læringsforudsætninger
anvende forskellige former for læremidler i
historieundervisningen,
Natur-teknologi
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende forskellige undervisningsressourcer og
vælge fysiske rammer iforhold til undervisningens
naturfaglige mål og indhold under hensyntagen til
såvel den enkelte elevs som grupper af elevers
læreprocesser,
gennemføre undervisning der udvikler og
fastholder elevernes motivation og interesse for
naturfag og
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle undervisning hvor eleverne får indblik i og
anvender processer til design og produktion af
produkter,
begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle natur/teknologiundervisning, hvor der
lægges vægt på naturvidenskabens og
teknologiens almendannende potentialer og
Geografi
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge og gennemføre undervisning, der
forklarer landskabers dannelse, råstoffer og
levevilkår der knytter sig dertil, samt de forskellige
interessemodsætninger i forbindelse med areal
anvendelser og de natursyn som det er udtryk for
planlægge og gennemføre undervisning der
inddrager begrundet brug af ekskursioner og
feltarbejde samt forskellige geografifaglige

problemformulering, projektarbejde og
problemformulering, som undervisningsform, og
inddragelse af det omgivende samfund i
undervisningen, tværfaglighed

Vidensmål: Den studerende har viden om
forskellige former for mediering af historie i et
historiebrugsperspektiv
varierede didaktiserede og ikke didaktiserede
læremidler, herunder billed-og filmanalyse
teorier om og empiriske undersøgelser af elevers
læring i historie
Didaktiske metoder til undervisningsdifferentiering
i historiefaget
varierede didaktiserede og ikke-didaktiserede
læremidler

Vidensmål: Den studerende har viden om
undervisningsressourcer i naturfag såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it,
forhold der har betydning for fastholdelse og
udvikling af elevernes interesse og motivation for
naturfag og
teknologiudvikling, innovation og designprocesser

naturvidenskabens bidrag til almen dannelse
gennem perspektivering af fagets elementer og
forståelse af omverdenen og

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturgrundlag og levevilkår

geografiske metoder i undervisningen
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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
inddrage elevernes egne oplevelser, målinger,
iagttagelser og fortolkninger i geografiundervisningen, og gør dem i stand til at
forstå,argumentere, perspektivere og
kommunikere disse

Håndværk og design
Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende håndværksmæssige færdigheder og
erfaringer i mesterlærestøttede processer med
elever
udvælge relevante materialer, der kan bearbejdes i
undervisningen
anvende omverdenens praksisnære
problemstillinger som udgangspunkt for
brugerorienteret design i undervisning
vejlede elever om ressourceudnyttelse og
bæredygtighed i forskellige processer og
materialer i undervisningen
Samarbejde med værksteder, museer,
virksomheder og institutioner i forhold til udvikling
af materiel kultur
Billedkunst
Færdighedsmål: Den studerende kan
identificere billeders og visualiseringers forskellige
læringspotentialer, (2)
tilrettelægge undervisning på forskellige alderstrin
og i forskellige typer billedforløb. (4
Analysere visuelle undervisnings-og læringsforløb i
et uddannelses-og dannelsesperspektiv og (4)
udvikle billedkunstfaget kreativt og innovativt på
tværs af genrer, metoder og billedformer og (4)

Idræt
Færdighedsmål: Den studerende kan
beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk
udvikle idrætsfaget kreativt, innovativt og
entreprenant på tværs af genrer, discipliner og
alsidige idrætslige rum

elevers egne oplevelser og undersøgelser i
undervisningen

Vidensmål: Den studerende har viden om
tavs viden og kropslig erfaringsdannelse

materialers beskaffenhed og
anvendelsesmuligheder, især træ, metal og tekstil
aktuelle praksisnære problemstillinger

materialeanvendelse, ressourceudnyttelse og miljø
og bæredygtighed
Fagets muligheder i relation til den åbne skole

Vidensmål: Den studerende har viden om
Visuel og æstetisk læring
forskellige tilgange til undervisning i faget,
herunder motivation, billedsproglig og
verbalsproglig udvikling samt erkendelse.
fagets uddannelses-og dannelsesfunktioner og
billedfeltets kulturskabende og
erkendelsesmæssige betydning,herunder billeder
som sprog,

Vidensmål: Den studerende har viden om
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk
idræt som kulturskabende faktor, herunder
idrættens kulturer og subkulturer, organiseret og
selvorganiseret idræt og idrættens alsidige rum
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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

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

Biologi
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle undervisning i biologi på et
naturfagsdidaktisk grundlag
anvende forskellige undervisningsressourcer

inddrage eksempler på naturvidenskabens og
teknologiens anvendelse i samfundet i
biologiundervisningen

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk forskning
naturfaglige undervisningsressourcer såsom
lærebøger, laboratorier, multimodale og
webbaserede læremidler, science centre,
uderum, erhvervsvirksomheder, museer og it
naturvidenskabernes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt didaktisk viden
om inddragelse af omverden i undervisningen

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.
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

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Arbejds- Primære arbejdsformer
timer, i alt
275 timer
70
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.
108
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.
87
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.
10
Præsentation af faglige og undervisningsfaglige interesseområder for hold og
underviser.
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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 digital præsentationsportfolio,
hvor elementer fra alle 3 studieprodukter indgår.
Studieprodukter og fremlæggelse af digital præsentationsportefolio bedømmes samlet bestået/ikke
bestået. Bedømmelsen er individuel.
Modulet kvalificerer til følgende kompetencemål
Modulet kvalificerer 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 PLa og PLb.
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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Den sproglige dimension i fagene
Modultype, -omfang og -sprog
Specialiseringsmodul, 10 ECTS, fra et af den studerendes undervisningsfag, engelsk, dansk eller matematik
undervisningssprog: dansk med enkelte tekster på engelsk.
Forudsætninger for at læse modulet: Alle fag.
Kort beskrivelse af modulet
Arbejdet med det tværgående tema sproglig udvikling er en central del af alle læreres arbejde og indgår i
Fælles Mål under overskrifterne: sprog og skriftsprog, faglig læsning og skrivning, kommunikation og
ordkendskab samt i fagenes læseplaner og vejledere som sproglig udvikling.
Specialiseringsmodulet giver den studerende mulighed for at specialisere sig og fordybe sig inden for den
sproglige dimension i et eller flere af deres egne undervisningsfag. Undervisningen giver den studerende
viden om og kompetencer til at begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning der
sigter mod sprogbaseret stilladsering i fagene og med udgangspunkt i egne undervisningsfag. Modulet dækker
over emner som fx
• Sprogpædagogik og sprogpædagogiske tilgange i fagundervisningen
• Literacy samt faglig læsning og skrivning
• Læremiddelanalyse af materialer fra den studerendes undervisningsfag mhp. opstilling af sproglige mål i
forlængelse af faglige mål
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Da alle af folkeskolens fag skal inkorporere det tværfaglige tema sproglig udvikling, kan den studerende frit
vælge mellem sine undervisningsfag. Den studerendes valgte undervisningsfag, 10 ECTS.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Relevante kompetencemål i den studerendes valgte undervisningsfag kan fx være fra Dansk, Engelsk eller
Matematik. De herunder anførte videns og færdighedsmål skal ses som eksempler og som et supplement til
de færdigheds- og vidensmål der er anført herunder.
Fra Dansk indskoling/udskoling:
Kompetencemål : begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for
heterogene elevgrupper
Færdighedsmål
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs
læseudvikling, herunder tosprogede elevers
læseudvikling på andetsproget
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence

Vidensmål
læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
læsning og læseundervisning,

Sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning,
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Fra Matematik indskoling / udskoling
Kompetencemål: stimulere udvikling af elevers matematiske kompetencer gennem udfordrende spørgsmål og
svar i, om og med matematik samt anvendelse af sprog og redskaber i matematik
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
elevers tilegnelse af viden såvel gennem mundtlige
som medtænker elevers tilegnelse af viden såvel
som skriftlige og visuelle matematikholdige
gennem mundtlige som skriftlige og visuelle
tekster, herunder autentiske tekster og
matematikholdige tekster,
læremidler,
Fra Engelsk:
Kompetencemål: begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med sigte mod
specifikke områder i elevers læring. (1)
beskrive sproglige strukturer til forskellige
metasprog omkring sprogs opbygning og
målgrupper,
anvendelse,
Modulets vidensgrundlag
• Nationalt og internationalt forsknings- og udviklingsarbejde om sprogpædagogiske tilgange til
fagundervisning, inkl. literacy udvikling, akademisk skrivning, sociologiske og lingvistiske læringsteorier
• Sprogpædagogik og sprogpædagogiske tilgange i fagundervisningen.
• Læremiddelanalyse mhp. opstilling af sproglige mål i forlængelse af faglige mål.
Overodnede videns og færdighedsmål for modulet er:
Færdighedsmål
Vidensmål
Inddrage elevers sproglige forudsætninger i
Sproglig undvikling, herunder også andetsproglig
undervisningen
udvikling, sprogsyn og læringssyn
Identificere sprogpædagogiske udfordringer i
Udviklingen fra hverdagssprog til fagsprog
fagundervisningen
Begrundet planlægge gennemføre og evaluere
Hvordan viden og sprog hænger sammen
undervisningen i eget undervisningsfag med fokus
på elevernes faglige og sproglige udvikling
Analysere lærermidler mhp. Opstilling af sproglige
Faglige teksters opbygning, genrekendetegn og
mål, der understøtter de faglige mål
sproglige mønstre
Orientere sig i den faglige debat om den sproglige
Nationalet og internationalt forsknings- og
dimension i undervisnignen såvel nationalt som
udviklingsarbe
internationalt
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.
Kategori 1: 70 timer
Kategori 2: 108 timer
Kategori 3: 92 timer
Kategori 4: 5 timer
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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Alsidig undervisning og bevægelse i fagene – kropslig aktivtet 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:
• Æstetiske og kreative elementer til at gøre undervisningen alsidig, elevcentreret og dialogisk.
• Eksperimenter med og fremstilling af kreativitetsfremmende læringsmidler
• Kropsligt udtryk og kommunikation. Denne del retter sig både mod lærerens kropslige formidling og
styrkelse af børns indbyrdes relationer gennem kropslighed.
• Udvikling af et katalog af bevægelsesmuligheder i undervisningen koblet til didaktiske metoder
• 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
Håndværk og design 3 ECTS, Musik 3 ECTS, Billedkunst 1½, ECTS, Idræt 1½ ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Kreativitet og æstetiske læreprocesser
Bevægelse og læring
Performativitet og kropslig erfaringsdannelse
Modulet trækker på såvel praksis- som forskningsbaseret viden fra æstetiske fag,, idræt og didaktik.
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Modulets færdigheds- og vidensmål
Færdighedsmål: den studerende kan
Kommunikere gennem flere udtryksformer
Eksperimentere med formidlings- og
kommunikationsformer
Arbejde kreativt og performativt med
undervisningspraksis
analysere didaktiske problemstillinger ud fra
viden om kreativitet og innovation (Delvis BK2)
Anvende egen stemme musikalsk og nuanceret
som hjælpemiddel og arbejdsredskab i
undervisningen (MU1)
Anvende håndværksmæssige færdigheder og
erfaringer i mesterlærestøttede processer med
elever (HD1)
planlægge og gennemføre undervisning, hvor der
skabes mulighed for at eksperimentere med
udtryk og betydning (HD2)

Vidensmål: den studerende har viden om

Didaktisere undervisning, der inddrager krop og
bevægelse
Beskrive, analysere og vurdere læringssituationer
og formidle relevante handlemuligheder relateret
til bevægelse.
Beherske alsidige bevægelsesfærdigheder og
kropsudtryk (ID1)

Forskellige bevægelsestyper i undervisningen og
koblingen til didaktiske metoder
Det teoretiske og forskningsmæssige grundlag for
sammenhængen mellem fysisk aktivitet,
bevægelse og læring
bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk (ID1)

analysere og formidle undervisning, der udvikler
elevernes kropslighed og forståelse for
sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed (ID2)
Udvikle og producere opgaver og materiale til
egne fag som kan bruges i undervisningen
Anvende digitale læremidler til at understøtte
didaktiske refleksioner om krop, rum og
artefakters betydning i undervisningen (delvis
HD2)

sammenhænge mellem krop, følelser og
bevidsthed (ID2)

Kropslig, visuel og audiotiv kommunikation
Eksperimenterende og undersøgende
arbejdsformer
Kreativitetsfremmende og performative metoder
metoder til udvikling af kreativitet og innovation
(BK2)
Stemmearbejde i relation til musikalsk og sproglig
udvikling af egen og andres stemmer (MU1)
Tavs viden og kropslig erfaringsdannelse (HD1)

æstetiske læreprocesser(HD2)

Fagets muligheder i relation til den åbne skole
(HD3)
Samspillet mellem det kropslige, personlige og
professionelle som didaktiske faktorer
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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.
Kategori 1: 70 timer
Kategori 2: 100 timer
Kategori 3: 75 timer
Kategori 4: 30 timer
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.
Deltagelseskrav:
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter, i et omfang som muliggør
underviserens professionelle skøn af den studerendes faglige udvikling i forhold til modulets indhold, og
den studerendes potentiale. Den studerende orienteres løbende om standpunkt, hvis underviseren
vurderer at der er en risiko for at deltagelseskravet ikke kan godkendes. Kriterier for godkendelse er således
fysisk tilstedeværelse, forberedelse af og deltagelse i læringsaktiviteter, samt vt.. særlige forhold efter
underviserens professionelle skøn.
De studerende skal gruppevis undersøge og arbejde med et projekt, hvor de kan vælge mellem følgende:
• De finder et specifikt fagligt tema (geometri i matematik, eventyr i dansk eller andet) og undersøger
ud fra mange forskellige perspektiver, hvordan man kan arbejde med det. Herudfra planlægges
undervisning, der skal afprøves i praksis og evalueres.
• De studerende finder et mere overordnet tema (kreativitetsfremmende undervisning, kropslig
kommunikation, bevægelse og digitalisering eller andet) – og ud fra en grundig undersøgelse af
temaet, planlægges undervisning, der afprøves i praksis og evalueres.
Mindst én gang i løbet af modulet skal gruppen afvikle undervisning i praksissamarbejde med en skole.
Undersøgelse og projekt skal evalueres og gøres egnet til videndeling. Denne videndeling foregår dels på en
intern konference (afholdes omkring afslutningen af modulet), dels i elektronisk format, så indholdet består
og vil være tilgængeligt fremover.
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.
Godkendelse af de enkelte deltagelseskrav foretages skønsmæssigt af underviseren ud fra ovenstående
kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets deltagelseskrav
meddeles den studerende som gennemført/ikke gennemført. Såfremt det samlede resultat er ’ikke
gennemført’ henvises til studieordningens del 1.
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SP-UV: Tværfagligt specialiseringsmodul: Naturfag på tværs i udskolingen
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: Biologi, Geografi, Fysik/Kemi 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
planlægge og gennemføre
undervisningssituationer, der udvikler elevers evne
til at undre sig, stille spørgsmål og formulere
hypoteser samt designe, gennemføre og evaluere
undersøgelser.
planlægge og gennemføre undervisning med
varieret brug af mundtlige og skriftlige
arbejdsformer.

begrundet evaluere og anvende data fra
evalueringer med henblik på at kvalificere

Vidensmål: Den studerende har viden om
naturfaglige undersøgelsesmetoder og didaktisk
viden om betydningen af elevers egne
undersøgelser i undervisningen.

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.
formativ og summativ evaluering i biologi,
fysik/kemi og geografi.
Side 644 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

undervisningen og fremme den enkelte elevs
udbytte.
planlægge og gennemføre naturfagsundervisning,
der udvikler elevernes evne til at anvende fagsprog
til at kommunikere om naturfaglige emner og
problemstillinger.
planlægge og gennemføre naturfagsundervisning,
der udvikler elevernes handlekompetence
herunder inddragelse af interessemodsætninger i
naturfaglige sammenhænge.
planlægge og gennemføre naturfagsundervisning
med udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger,
der udvikler elevernes naturfaglige kompetencer.
planlægge og gennemføre tværfaglig undervisning
med naturfagenes perspektiver, samt udvikle,
planlægge og gennemføre den afsluttende fælles
prøve.
Arbejdsformer i modulet
Kategori
Arbejdstimer,
i alt 275 timer
Kategori 1
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

elevers, herunder tosprogede elevers,
hverdagssprog, fagsprog og begrebsdannelse i
naturfagene.
interessemodsætninger,
handlekompetence,bæredygtig udvikling og
naturfaglig argumentation.
elevers arbejde med problemstillinger og
naturfaglige kompetencer i et tværfagligt
perspektiv,
perspektiver på tværfaglige eksemplariske emner
og den afsluttende fælles prøve.

Primære arbejdsformer
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.
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.
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.
Præsentationer af faglige og undervisningsfaglige interesseområder
for hold og underviser.
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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.
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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COURSES
taught in
English
Side 647 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

MODULBESKRIVELSER FOR ENGELSKSPROGEDE MODULER
Generelt om moduler for udvekslingsstuderende/engelsksprogede moduler
Alle engelsksprogede moduler er placeret herunder. Nogle moduler er basismoduler, andre er
specialiseringsmoduler. Modulerne kan læses af både KPs egne studerende og udvekslingsstuderende.
Modulerne annonceres til udvekslingsstuderende via kp.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.)
Enkelte basismoduler i fx musik og praktik, ( 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://www.kp.dk/en/study-at-kp/teacher-education/
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International Practicum
Module type, scope and language of instruction
International practicum. 10 ECTS. Taught in English.
Short description
The International Practicumincludes studies at KP, Department of Teacher Education and 30 days of school
attachment at a primary and lower secondary school
Lecturers at KP introduce the students to the Danish school system and Danish teacher education, with the
aim of examining the Danish school system in a comparative perspective, based on the students’ previous
experiences. Emphasis is placed on the preamble of the Danish Education Act and pivotal concepts such as
democratic education, parent involvement and classroom leadership. The students will work in groups and
collaborate during the practicum. They will be introduced to action research as a method.
The host school will attach the students to a practice teacher at the school, who will be responsible for
providing feedback on the progress and performance of the students during the school attachment.
Halfway through the school attachment, a joint counseling session at the practice school takes place with
participation of practice teacher, UC-lecturer and students.
Module core knowledge
The module is centered on theory and recent research regarding:
• The Danish public school system and its social role
• Democratic education
• Classroom leadership
• Parent involvement
The module is based on methods and practical advice concerning:
• Comparative analysis of pedagogical research questions
• Examination of practice through action research
• Collaborative work in practice groups
Competency area and competency goals
The focus of all practicums comprises three areas that the students will work on in different
ways before, during and after their practicum.
Competency area and competency goals: DIDACTICS
Didactics refer to setting learning goals and objectives, planning, implementing, evaluating and
developing teaching.
Competency goals: In collaboration with colleagues, the student teacher will be able to set
learning objectives, plan, implement, evaluate, justify and develop his/her teaching.
Competency area and competency goals: CLASSROOM MANAGEMENT
Classroom management refers to organizing and developing the pupils´ academic and social learning
environment.
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Competency goals: The student will be able to execute teaching as well as establishing and developing a
clear, positive framework for developing the pupils´ learning and the social environment of the classroom.
Competency area and competency goals: RELATIONAL WORK
Relational work refers to contact and relations with pupils, colleagues, parents, and the resource staff of
the school.
Competency goals: In collaboration with pupils, colleagues, the resource staff of the school, and the
parents, the student will be able to create and maintain good working relations and reflect on the
importance of the relational work to the pupils´ learning and well-being in school.

Competency areas

Didactics

Skills:
The student teacher will be able
to:
Plan, implement and evaluate
teaching and learning activities
using a variety of methods,
differentiated instruction,
teaching aids and ICT, in
collaboration with fellow
students
Evaluate lesson plans and pupils´
learning outcomes.

Knowledge:
The student teacher will have
knowledge of:
Teaching methods, principles of
differentiated instruction,
teaching aids and ICT.
Formative and summative
evaluation methods and tests.
Methods of observation, data
compilation and documentation

Observe his/her own teaching
practices and the learning of the
individual pupil, with the purpose
of developing his/her teaching
Classroom management

Develop a clear framework for
learning and for the social life in
class in collaboration with pupils

Class management, the learning
enviroment and the social
relations in the class

Relational Work

Engage in dialougue with pupils
and colleagues about adjusting
teaching and learning activities
and ensuring the active
participation of the pupils.

Communication, engaging
learning enviroments, motivation
and the well-being of pupils.
Professional communication –
orally and written

Communicate orally and in
writing with parents about
objectives and content of lesson
plans
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Study activity

Category

Total working
hours: 225

Primary working methods

Category 1
Participation of
lecturers and
students – initiated
by a lecturer

110

Teach, observe, perform other teacher responsibilities,
collaborate; as well as lessons and counseling from practice
teacher at the practice school and from KP lecturer at teacher
education

Category 2
Participation of
students – initiated
by a lecturer

50

Collaboration concerning planning, implementation and
assessment of teaching and other teacher responsibilities within
the practice group on the basis of agreements with KPlecturer
and practice teacher.

Category 3
Participation of
students – initiated
by students

50

Individual studies.

Category 4
Participation of
lecturers and
students – initiated
by students.

15

Joint counseling session with practice teacher and KP lecturer;
agenda prepared by students.
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Conditions for passing the international practicum.
Attendance: Minimum 80% of campus practicum lessons and 100% at practice school.
Presentations on results of school-based action research at Presentation time frame:
1 student = 20 mins.,
2 students 30 mins.,
3 students 40 mins, and
4 students 50 mins.

,
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SP-UV: Monodisciplinary specialization module: Integration of physical activity in everyday teaching practice
Module type, scope and language of instruction
Monodisciplinary specialization module. The module takes inspiration from the PE modules.10 ECTS.
Taught inEnglish
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
Argue for the relevance of physical activity in
relation to learning within subjects (PE,
module 2)
Plan, conduct and evaluate teaching in which
physical activity supports pupils’ motivation,
development and learning (PE, module 3)
Analyze pupils’ motivation, development and
learning processes in physical activities (PE,
module 1+2+3)
Use technology and learning resources to
support physical activity and learning in school
(PE, module 3)

Knowledge aims: the student has knowledge about
Neurophysiological connections between physical
activity and learning (PE, module 2)
Motivation, development and learning in school (PE,
module 3)
The collection and analysis of empirical data
(PE, module 1+2+3)
How technology and learning resources can support
physical activity and learning (PE, module 3)

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.
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Working methods
Category
Total
working
hours:
275
Category 1
70

Category 2

115

Category 3

80

Category 4

10

Primary working methods

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.
Completing activities, tasks and study products. Students are
expected to spend 75 hours each on the compulsory study product
(as part of a group).
Preparation of theoretical as well as practical teaching, both
individually and as part of a study group.
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 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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SP-UV Interdisciplinary specialization module: Creativity and experimental processes – working with arts and
crafts through analogue and digital technologies
Module type, scope and language of instruction
Interdisciplinary specialization module. 10 ECTS.Taught inEnglish
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.
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,
Skills aims: The student can
visualize matters of didactical and environmental
importance
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
use a design concept in other subjects such as
mathematics, science or language
plan, teach and asses within a theoretical
framework of design in a school

Knowledge aims: The student has knowledge
about
tools, techniques and genres within the subject
Visual Art, Craft and Technology
relationships and power structures within a broad
design concept

the difference between Design as a subject and as
a methodology
planning, teaching and assessing within a
theoretical framework of a broad design concept in
a school setting
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Working methods

Category

Category 1
Category 2
Category 3
Category 4

Total
working
hours:
275
70
108
92
5

Primary working methods

Discussions, theoretical work, practical work,
Preparation, practical projects, coaching
Planning, teaching and assessing at Campus Carlsberg and in a neighborhood
Visiting exhibitions and other maker spaces

How to pass
Students must participate actively in study groups.
Students must document their work process and final product.
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,
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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SP-UV Interdisciplinary specialization module: Innovation lab
Module type, credits and language
Interdisciplinaryspecialization module. 10 ECTS credits. Taught in English. Teaching subject: 10 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

Plan and carry out projects that support the pupils’
expectations to mastery, their innovation and
entrepreneurship
Plan and carry out single subject and crosscurricular teaching with a view to pupils’ general
formation

Creativity, innovation and entrepreneurship in
teaching
The contribution the subject makes to general
formation and its connection to other subjects
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Teaching methods in the Module

Category

Category 1

Working
hours,
275 hours
in total
70

Category 2

108

Category 3

74

Category 4

23

Main teaching methods

Teaching – initiated by the lecturer
- presentations of theory and methods
- workshops
- project work
Supervision – initiated by the lecturer
- project work aimed at innovation for educational agents
- project work on a program in didactics of innovation
- field work
Independent study activities
- work in relation to one’s own innovation
- work in relation to a program in didactics of innovation
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.
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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 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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SP-UV – Interdisciplinary specialization Module Didactics of dialogue and reconciliation
Module type, credits, and language
Interdisciplinary specialization module, 10 ECTS credits. Taught in English.
Teaching subject: 10 ECTS
Brief description of the Module
The purpose of this Module is to create a dialogic platform through which students can examine conflict
themes and their influence on school life and education. The Module will draw on experiences from
countries, where schools have to deal with conflict, dialogue and reconciliation on a daily basis (e.g.
Lebanon, Northern Ireland, Cyprus, and South Africa).
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?
Which 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, and forgiveness: Comprehension, analysis, and use of these
concepts in relation to education in post-conflict and multicultural societies.
This Module may include visits and lectures by external actors and international guest lecturers.
Academic foundation of the Module
The Module draws on theories and research in conflict transformation, dialogue, reconciliation, memory
culture, use of history, and inter-religious dialogue.
In addition the module will introduce to human rights based education and relevant report from
international organizations such as UNESCO and The Council of Europe and
Module competence areas
The Module competence areas are based on the foundational competences of the teaching subjects
History, Christianity/Religious Studies and Social Studies.
Module competence goals
The students can 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.
Knowledge goals: The student has knowledge of
Proficiency goals: The student is able to
(History)
apply examples of and perspectives on historical
culture and use of history in different
cultures, commemorative policies, and uses of
commemorative communities
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(History)
interaction between history, identity and cultures
(History)
social categorisations such as class, gender,
nationality, ethnicity and religious affiliation
(Religion)
religion and beliefs as dynamic cultural expressions
(Religion)
one religion’s interaction with other religions and
life views
(Religion)
religions and religious beliefs in cyberspace
(Religion, History etc.)
entrepreneurship, creativity and innovation
(Social Studies)
democracy, perceptions of democracy and
democratic processes
(Social Studies)
sociological and cultural interconnections between
norms, values, ways of life and of participation
(Social Studies)
connections between local, national, regional,
European and global events and developments and
sociological theories on migration
Teaching methods in the Module

Category

Category 1

Working
hours,
275
hours in
total
70

Category 2

108

Category 3

92

history from both past and present times in the
teaching of history
apply multicultural perspectives and different
commemorative communities of identity in the
teaching of history
apply the impact of social categorisation on
historical events and developments
assess the different meanings of religion and life
views according to cultural and historical contexts
describe how people with different religious
beliefs respond to modern day challenges
outline the use of cyberspace for communication
and missionary work founded in a religious world
and life perspective
plan, carry out and evaluate teaching that
challenges the enterprise, initiative and
imagination of the pupils
apply the democratic opportunities for action and
participation of the pupils in Social Studies
apply the everyday lives of the pupils in a historical
and societal perspective
strengthen the pupils’ ability to analyse
interconnections between local cultural and ethnic
expression and regional, European, and global
processes

Primary teaching methods

The teaching initiated by the lecturer may consist of class teaching, excursions,
tutoring, student presentations and evaluation of the teaching and learning.
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.
In individual preparation, the student is required to read the core literature
listed as preparation for the individual classes as well as other background
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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 History, Christianity/Religious Studies, and Social Science.
Academic prerequisites for the Module
It is advised that the student studies History, Christianity/Religious Studies, or Social Studies as one of
his/her teaching subjects.
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SP-UV interdisciplinary specialization module: Teaching lower-secondary school subjects through English
Module type, credits and language
Interdisciplinary specialization module 10 ECTS-point. Taught in English.
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
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-

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.
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
use English effectively for instructional and
personal purposes
plan, conduct and evaluate learning outcomedriven English-medium instruction with a special
focus on the learning of subject-specific and
learning-related target language
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
identify elements of the target language that are a
prerequisite for the teacher’s organisation and
management of content learning in the classroom
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
incorporate techniques in content subject
instruction with the objective of highlighting,
raising awareness about and scaffolding subjectspecific and learning-related target language
incorporate and modify learning activities in
English-medium instruction with the objective of
stimulating and supporting the pupils’ processing

Knowledge goals: The student has knowledge of
the structure and use of the English language
learning outcome-driven instruction, signs of
learning, assessment and evaluation

the language skills of listening, conversation,
extended talk, reading and writing

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
learning needs as well as theory and analytic
methods of relevance for the description of
language use and learning in relation to subject
content
techniques that highlight, raise awareness about
and scaffold subject-specific and learning-related
target 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
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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
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Teaching methods in the module

Category

Category 1

Working
hours, 275 in
total
70

Category 2

108

Category 3

92

Category 4

5

Main teaching methods

Classroom instruction; including presentations by the instructor or
students, group work, projects, workshops, guidance, feedback and
evaluation.
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).
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.

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 inputbased, the other output-based. Additionally, the student is to write a 2-page didactic rationale that aims to
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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.

Side 667 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
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
Music theory, technique, repertoire, styles,
instructing and directing in connection to playing
the piano
Voice work in relation to musical development and
the development of the student’s own voice
Motor/technical practicing processes, musical
interpretation
The development of children’s voices, choir/singing
methodology, rehearsing, song repertoire, song
cultures and traditions

Skills objectives: The student can
Conduct and accompany community singing and
musical activities with expression on a piano
Use the student’s own voice musically and as a
nuanced tool and aid in teaching
Express themselves musically through playing an
instrument and with an understanding of
technique
Conduct voice work, communal singing and soloists
or choirs in a range of genres

Side 668 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

The importance of the body, movement and play
for musical development and learning
Music theory, notation, arrangement,
instrumentation, knowledge of movements and
musical teaching materials
Creative processes, experimentation, theories on
improvisation and composition and the aesthetic
and innovative potential of music
Methods for listening to music and musical
development
The importance of music as an existential,
aesthetic, cultural medium and identity creating
phenomenon
Music learning and progression, differentiated
teaching, planning lessons in music, teaching
materials
Teaching methodology, classroom management,
the roles of the music teacher, communication
strategies and formal and informal learning
processes
Theory of music pedagogy, the learners’ musical
development, aesthetic learning processes, theory
of musicality
Music in a psychological, discovery and aesthetic
perspective

Lead musical activities with play, dance, movement
and drama with an eye for the learners’ potential
and qualifications
Arrange music and musical activities in a broad
range of styles for a range of target groups with
different pedagogical aims
Direct/conduct creative musical processes in vocal,
movement and instrumental activities, including
composition and improvisation
Plan, carry out and assess varied and activating
teaching in listening to – and experiencing - music
Formulate differentiated teaching and learning
objectives for music lessons
Choose differentiated and inclusive lesson content
for both single activities and more comprehensive
ensemble courses
Take on the various roles of a music teacher from
the decisive manager and conductor to the
receptive and inspiring initiator of music
Teach with an eye to the learners’ musical
preconditions, development and potential
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.
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Working methods

Category

Total working
hours: 275

Primary working methods

Category 1

70

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

108

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

92

Preparation of theoretical as well as practical teaching, both
individually and as part of a study group.

Category 4

5

Guidance on study products, subject-related conversations.
Group feedback on other groups’ study products.

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).

Side 670 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
SP-UV Monodisciplinary specialization module Processes in language acquisition and communication skills
Module type
Monodisciplinary module, 10 ECTS points. Language of instruction: 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
‘Language acquisition and foreign language communication’. The Module will also lean on selected
knowledge and skills objectives from ‘Linguistic competence and language teaching’ as well as ’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
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English language use

Communication processes, including receptive and
productive processes and strategies, discourse and
communication strategies
Learning strategies

Interlanguage development

Factors connected to language acquisition, e.g.
motivation, the ties between 1st, 2nd and 3rd
language acquisition, setting aims, evaluation, the
teacher’s role
IT and learning processes

Language teaching approaches, curriculum and
actual planning of English teaching, including the
historical development of methodology and
approaches to learning
Laws, regulations and national and international
guide-lines, including teaching materials, digital
resources, setting aims and ways to evaluate
Theory and analytical methods relevant to the
description of Teaching English as a Foreign
Language
National and international research in the field of
foreign language teaching and pedagogy

Use English to teach and communicate – enough to
take part in the international debate about
learning and teaching
Plan and carry out lessons on communicative
processes and strategies
Point out differentiated learning strategies to
pupils representing a range of preconditions for
learning
Assess language acquisition and give language
guidance based on various forms of data collected
from pupils
Include intrinsic and extrinsic factors of importance
to the language acquisition process

Use digital technology and interactive media to
support their own and pupils’ receptive and
productive learning processes
Substantiate underlying principles of their own and
others’ teaching in relation to pupils, parents and
colleagues, also considering inclusion
Argue for elements of teaching with a view to
optimizing learning processes for groups and single
pupils
Develop their own lessons innovatively and in tune
to the ever-changing needs of society, drawing on
relevant research
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 his/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
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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.
Working methods

Category

Total working
hours: 275

Primary working methods

Category 1

70

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

108

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

92

Preparation of theoretical as well as practical teaching, both
individually and as part of a study group.

Category 4

5

Guidance on study products, subject-related conversations.
Group feedback on other groups’ study products.

To pass the Module
Individual hand-in of the above obligatory study products.
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SP-UV Monodisciplinary specialization module Language and language awareness
Module type
Monodisciplinary specialization module, 10 ECTS . Language of instruction: 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
‘Language competence and language teaching’ but also selected knowledge and skills objectives from
‘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
The structure and usage of the English language

Meta-language to describe the structure and usage
of English
Communicative competence

Skills aims: the student can
Use English to teach and communicate – enough to
take part in the international debate about
learning and teaching
Describe language structures to a variety of target
groups
Plan, carry out, assess lessons on communicative
competences and language structures
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Interlanguage

Language approach, curriculum, and how to
organize English lessons in practice
Laws, current national and international
regulations and guide lines, comprising course
materials and digital resources
How the subject adds to general formation, or
bildung
Theory and methods of analysis relevant to
describing learning and teaching in English as a
foreign language
National and international research in the field of
TEFL (Teaching English as a Foreign Language)

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
Point out the underlying principles of lessons - the
student’s own and others’
Reason for parts of lessons with the aim to
optimize learning
Plan mono-subject lessons aimed at pupils’ general
formation
Develop own lessons to the tune of the ever
changing needs of the surrounding world based on
relevant research
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
Assessment of the Module
The student works out in collaboration with his/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.
Working methods
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Category

Total working
hours: 275

Primary working methods

Category 1

70

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

108

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

92

Preparation of theoretical as well as practical teaching, both
individually and as part of a study group.

Category 4

5

Guidance on study products, subject-related conversations.
Group feedback on other groups’ study products.

To pass the module
The student individually hands in the above obligatory study products.
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SP-UV Monodisciplinary specialization module Intercultural Competence in Foreign Language Teaching
Module type
Monodisciplinary specialization module, 10 ECTS . Language of instruction: 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 ‘intercultural competence in language teaching’ but will also lean on knowledge
and skills aims from ‘Linguistic competence and language teaching’ as well as ‘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
using various text types and integrating social studies, culture and culture meetings in language teaching.
Knowledge aims: The student knows about
Culture and culture meetings including pragmatic
competence and the play between language,
culture and identity
Linguistic variation, culture and society in Englishspeaking countries and conditions of relevance to
globalisation
Text competence, including IT and media

Skills aims: the student can
Plan and carry out teaching including examples of
diverse cultural practices and culture meetings
Reason for relevant content in English teaching
concerning language, culture and society
Use relevant texts, media and IT in English teaching
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Intercultural competence

Methods that support international cooperation,
such as the use of IT
Communicative competences
IT and learning processes

Creativity, innovation, and entrepreneurship in
teaching
The contribution English makes to general
formation and its connection to other subjects

Plan and carry out supportive processes for the
development of their own and pupils’ intercultural
competence
Plan and carry out international cooperation and
intercultural projects in English teaching
Plan and teach communicative competence and
language structure
Use digital technology and interactive media to
support their own and pupils’ receptive and
productive learning processes
Plan and carry out projects that support the pupils’
expectations to mastery, their innovation and
entrepreneurship
Plan and carry out single subject and crosscurricular 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
Assessment of the Module
The student works out in collaboration with his/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.
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Working methods

Category

Total working
hours: 275

Primary working methods

Category 1

70

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

108

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

92

Preparation of theoretical as well as practical teaching, both
individually and as part of a study group.

Category 4

5

Guidance on study products, subject-related conversations.
Group feedback on other groups’ study products.

To pass the modul
The student individually hands in the above obligatory study product.
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SÆRLIGE
MODULER FOR
ASTE –
ADVANCED
SCIENCE
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SÆRLIGE MODULER FOR ASTE – ADVANCED SCIENCE TEACHER EDUCATION
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for ASTE-studerende.
Modul: ASTE S – Naturfagene i skolen – målsætning og samarbejde.
Modultype, -omfang og sprog
Fællesfagligt modul, lokalt udarbejdet. 10 ECTS. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Fokus i modulet er samspillet mellem undervisningen i de fire naturfag (natur/teknologi, geografi,
fysik/kemi og biologi) i folkeskolen.
Der arbejdes med den faglig og metodisk progression fra natur/teknologi til udskolingens tre naturfag.
Herunder værktøjer til organisatorisk planlægning af progression i naturfagsundervisningen fra
natur/teknologi til udskolingens naturfag, fx gennem progressionstræ og Q-tavle.
Der arbejdes med udskolingens fællesfaglige undervisning inklusiv den afsluttende fællesfaglige prøve og
dens bedømmelse gennem inddragelse af tydeligt formulerede bedømmelseskriterier.
Der arbejdes med relevante faglige områder, fra de fag der indgår, med henblik på udvikling af
undervisning i bæredygtighed.
Lærerens teamarbejde i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen indgår i
modulet. Herunder lærerens arbejde med digitalt understøttende planlægningsværktøjer (f.eks.
læringsplatforme og digitale læringsmidler) i den daglige forberedelse og undervisning. Disse forhold indgår
i et samarbejde med undervisningen i PR 2.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 6. semester i
studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 3 ECTS, Geografi: 4 ECTS,
Fysik/kemi: 3 ECTS.
Modulets videngrundlag
Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder
og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen
udvikler sig radikalt i forbindelse med den nationale naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at inddrage
evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk
didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til fagene.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler
Kompetencemål, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler
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Forankring i forskning og udvikling
De kommende år vil der forventeligt være mange FoU-aktiviteter på det naturfagsdidaktiske område
grundet den nationale naturfagsstrategi (såvel interne som eksterne). Disse vil blive inddraget løbende i
undervisningen. Desuden vil de studerende lære om indhentning af empiri, da der i modulets studieprodukt
skal indsamles empiri om fællesfaglig praksis på en folkeskole.
Modulets relation til praksis
I udarbejdelsen af modulets studieprodukt, gennemføres en undersøgelse af et fællesfagligt forløb på en
folkeskole. Helst den skole, som praktikgrupperne er tilknyttet gennem ASTE-forløbet.
Digitalisering og digital teknologi
Disse aspekter indgår med stor vægt i de andre ASTE-moduler (benævnt ASTE T, ASTE E og ASTE M). I ASTE
S indgår. undervisning om og med digitale medier, fx gennem analyse af digitale
læringsplatforme/læremidler samt inddragelse af digitale søgeværktøjer både teoretisk og i forhold til
autentiske undervisningssituationer.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

2

110 (E21)
108 (F22)

3

93 (E21)
92 (F22)

Primære arbejdsformer
- 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 samt evaluering.
- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.
- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt.
- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.
- Individuelt fordybelsesarbejde
- Litteratursøgning og læsning
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4

5

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og
teknikker inden for modulets fagområde
- Studieaktiviteter i studiegrupper.
- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- Udveksling, sparring og feedback
- Evaluering af gruppens og eget arbejde
- Holdmøder.

Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Et naturfagligt fællesfagligt forløb i udskolingen
Produktet består af flere delafleveringer beskrevet nedenfor.
Produktet består af følgende elementer:
1) En observation og analyse af et fællesfagligt forløb i en folkeskole.
Blandt andet på baggrund af dette arbejde, skal der
2) Udarbejdes et fællesfagligt undervisningsforløb, hvori blandt andet indgår:
En redegørelse for det faglige område som forløbet bygger på
Forslag og begrundelse for den fællesfaglige undervisningsmodel der
foreslås
Angivelse af relevante praktiske arbejder, som kan indgå i
undervisningsforløbet
Udarbejdelse af rubrics til bedømmelse, hvis dette forløb danner basis for
en fællesfaglig prøve
Design af progressionstræ for undervisning fra 4. klasse NT og til 9. klasse. I
forhold til den faglige tematisering.
Aftales med holdet i forbindelse med fastlæggelse af modulplan. Omfang drøftes
løbende i obligatoriske procesvejledninger.
Må udarbejdes i grupper på helst 3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Løbende respons gennem proces-vejledninger samt afsluttende en summativ
evaluering. Eventuel peer-to peer respons (dette aftales med holdet).
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Modul: ASTE T - Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er primært dansk. Det må forventes at der
vil indgå mange engelsksprogede kilder.
Kort beskrivelse af modulet
På mange måder har teknologiudvikling haft afgørende betydning for samfundsudviklingen både lokalt og
globalt. Og teknologi har betydning for den enkeltes livskvalitet.
Gennem studiet i dette modul opnås kendskab til konkrete teknologiers udviklingshistorie og disse
teknologiers betydning og samspil med samfundsudviklingen målt på udvalgte parametre. Endvidere indgår
belysning og vurdering af disse teknologiers betydning for opnåelse af livskvalitet og bæredygtighed.
Det tilstræbes at der samlet set i modulet arbejdes med forskellige teknologityper f.eks. i forhold til
områder som:
energiforsyning,
sundhedsteknologi
kommunikationsteknologi
transport teknologi
teknologier om generel ressourceudnyttelse i et bæredygtigt perspektiv
manipulering og udvikling af levende organismer.
Det bærende i dette modul er en historisk gennemgang af et teknologielement, som har haft afgørende
betydning for udvikling på globalt eller lokalt plan.
Endvidere indgår en belysning af elevers forhold til, viden om og anvendelse af teknologi.
I samarbejde med semestrets øvrige moduler (Undervisningskompetence og PR 1) arbejdes der tematisk
og praktisk med undervisningstilrettelæggelse.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul ASTE T læses før modul ASTE E (Udvikling af fremtidens teknologi).
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler. Modulet er på 10 ECTS-point med
følgende fordeling: Matematik 1 ECTS, Geografi 2 ECTS, Fysik/kemi 3 ECTS, Biologi 4 ECTS. Desuden
indarbejdes elementer fra det obligatoriske specialiseringsmodul ”Teknologiforståelse og digital dannelse”.
Modulets videngrundlag
Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder
og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen
udvikler sig radikalt i forbindelse med den nationale naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at inddrage
evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår klassisk
didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til fagene.
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Det må forventes at de studerende gennem studiearbejdet kan anvende relevante danske og udenlandske
vidensbaser, og dermed inddrager relevante danske og udenlandske kilder og referencer i forbindelse med
opgaveløsning og andre aktiviteter.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.
Forankring i forskning og udvikling
De kommende år vil der forventeligt være mange FoU-aktiviteter(såvel interne som eksterne) på det
naturfagsdidaktiske område grundet den nationale naturfagsstrategi). Disse vil blive inddraget løbende i
undervisningen.
I et studieprodukt i modulet indsamles empiri om udskolingselevers forhold til teknologi.
Indholdselementer i dette studieprodukt er angivet nedenfor.. Dette arbejde skal også ses i en progression
frem mod arbejde med bachelorprojekt. Det er således både centralt at opnå viden om elevernes forhold til
teknologi og deres forståelse for teknologiens betydning samt oparbejde kompetencer til systematisk
vidensindsamling og analyse.
Modulets relation til praksis
Der gennemføres en feltundersøgelse af udskolingselevers forståelse af teknologi og deres opfattelse af
teknologis betydning for levevilkår.
Digitalisering og digital teknologi
En del af indholdselementerne i dette modul er digital teknologi og digitaliserings betydning. Så det er en
integreret del af alle aspekter af modulets indholdsområder.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer –
i alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

2

110 (E21)
108 (F22)

3

93 (E21)
92 (F22)

4

5

Primære arbejdsformer
- 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 samt evaluering.
- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre
eksterne miljøer.
- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i
både studiegrupper og individuelt.
- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af
opgaver.
- Individuelt fordybelsesarbejde
- Litteratursøgning og læsning
- Individuelt arbejde med analoge og digitale
læremidler, materialer og teknikker inden for modulets
fagområde
- Studieaktiviteter i studiegrupper.
- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på
andre uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- Udveksling, sparring og feedback
- Evaluering af gruppens og eget arbejde
- Holdmøder.

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Historisk og teknisk belysning af en udvalgt teknologi
Et produkt med specifikke indholdselementer, se nedenfor.
De studerende skal udforme et produkt der mindst har følgende elementer:
• En teknisk gennemgang af en udvalgt teknologi
• En historisk gennemgang af teknologiens udvikling
• En uddybning af teknologiens betydning for samfundsudviklingen
• En uddybning af teknologiens eventuelle betydning for forholdet mellem
udviklingslande og udviklede lande
• En forklaring på hvordan digitalisering har påvirket teknologiens udvikling.
• En belysning af teknologien i forhold til bæredygtighed og livskvalitet.
Produktet udarbejdes løbende i modulet og der kan defineres obligatoriske
milepæle i arbejdsprocessen. Milepælene kan være skriftlige produkter og/eller
fremlæggelser. Det samlede omfang afhænger af milepæle mm. og aftales løbende
i processen
Produktet udarbejdes i grupper med helst makimalt 3 deltagere.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Der gennemføres et miks af peer-to-pee-r og lærerevalueringer både ved de
obligatoriske milepæle og ved slutevalueringen.
Fremgår af modulplan
Undersøgelse af elevers forhold til teknologi
Skriftligt produkt som opridser undersøgelsesmetode, databearbejdning og
konklusion af undersøgelsen. Fremlæggelse på holdet.
Produktet belyser elevernes viden om teknologiers betydning for deres liv. Blandt
andet hvor bevidst de forholder sig til teknologianvendelse og hvilke tanker de gør
sig om fremtidig teknologi.
Fremlæggelsen på holdet …
Ca. 3 sider der redegør for undersøgelsesmetode, angiver data (kan være bilag) og
databearbejdning samt hovedkonklusioner. Arbejdet fremlægges og drøftes på
holdet.
Udarbejdes i grupper af helst maksimalt tre studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig i forbindelse med fremlægning.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Modul: ASTE E - Udvikling af fremtidens teknologi
Kompetencemål for undervisningsfagene findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor
som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Undervisningssproget er primært dansk. Det må forventes at der
vil indgå mange engelsksprogede informationskilder
Kort beskrivelse af modulet
Modulet bygger videre på modulet ”teknologi og mennesket i et historisk perspektiv” (ASTE T). Perspektivet
i dette modul er fremtidens teknologi.
Ud fra en beskrivelse og analyse af et aktuelt/fremtidigt behov, udvikler den studerende teknologiske
løsningsforslag der modsvarer behovet. Der indgår en vurdering af den udviklede teknologis betydning for
bæredygtighed forstået som et bæredygtigt samspil mellem miljømæssige, sociale og økonomiske
aspekter.
Der arbejdes med
metoder til at fremkalde ”fremtidsbilleder”, f.eks science fiction-scenarier eller lignende.
designprocesser og værkstedsarbejde frem mod en eller flere prototyper.
Digitale værktøjers muligheder og anvendelser i processerne.
Hvis muligt indgår der lektionsstudier i semestrets øvrige moduler i biologi og fysik/kemi om aspekter inden
for STEM og Engineering didaktik.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales at modul ASTE E læses efter ASTE T (Teknologi og mennesket i et historisk perspektiv).
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 4. semester i
studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 1 ECTS, Geografi: 3 ECTS,
Fysik/kemi: 3 ECTS og matematik 3 ECTS
Matematik3 ECTS, Geografi 3 ECTS, Fysik/kemi 3 ECTS, Biologi 1 ECTS. Desuden indarbejdes elementer fra
Teknologiforståelse og digital dannelse.
Modulets videngrundlag
Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder
og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Naturfagsundervisningen i folkeskolen
udvikler sig radikalt i forbindelse med udfoldning af national naturfagsstrategi, hvorfor det er vigtigt at
inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere bidrag, indgår
klassisk didaktisk litteratur om naturfagsundervisning, samt naturligvis den faglige viden som knytter sig til
fagene.
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Det må forventes at de studerende gennem studiearbejdet inddrager relevante tilgængelige danske og
udenlandske vidensbaser i forbindelse med opgaveløsning og andre aktiviteter.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE- moduler.
Forankring i forskning og udvikling
Det må påregnes, at der vil være mange FoU aktiviteter på det naturfagsdidaktiske område i de kommende
år. Såvel interne som eksterne. Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen.
Specielt for dette modul følges udviklingen og forskningen inden for engineering didaktik, STEM fagenes
udvikling og organisering samt undervisningskoncepter til understøttelse af problemløsning og innovation.
De studerende gennemfører lektionsstudier som grundlag for eget studieprodukt om teknologi innovation.
Modulets relation til praksis
I samarbejde med semestrets to øvrige moduler gennemføres to lektionsstudier – et i biologi og et i fysik
kemi. Lektionsstudierne tager udgangspunkt i problematikker inden for engineeringdidaktik, STEM og
innovation.
Digitalisering og digital teknologi
En del af indholdselementerne i dette modul er digital teknologi og digitaliserings betydning. Så det er en
integreret del af alle aspekter af modulets indholdsområder.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

2

110 (E21)
108 (F22)

3

93 (E21)
92 (F22)

4

5

Primære arbejdsformer
- 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 samt evaluering.
- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.
- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt.
- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.
- Individuelt fordybelsesarbejde
- Litteratursøgning og læsning
- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og
teknikker inden for modulets fagområde
- Studieaktiviteter i studiegrupper.
- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- Udveksling, sparring og feedback
- Evaluering af gruppens og eget arbejde
- Holdmøder.

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Udvikling af en teknologi
Der skal skabes en prototype og en uddybende tekst der forklarer formål for
udviklingen af denne prototype.
De studerende skal ud over fremstilling og afprøvning af en konkret prototype
udforme et skriftligt produkt og/eller fremlæggelser, der mindst dækker følgende
elementer:
• En teknisk gennemgang af en udvalgt teknologi
• En begrundelse for teknologiens relevans
• En uddybning af teknologiens betydning, behovsopfyldelsen og afledte
effekter i forhold til bæredygtighed.
• Der skal indgå digitale elementer i processen med fremstillingen af
prototypen eller digitale elementer skal være en del af prototypen.
Produktet udarbejdes løbende i modulet og der defineres obligatoriske milepæle i
arbejdsprocessen. Milepælene kan være skriftlige produkter og/eller
fremlæggelser.
Produktet udarbejdes i grupper med helst makimalt 3 deltagere

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Delvis peer to peer respons og delvis løbende evaluering og slutevaluering af
undervisere. Da der er tale om delafleveringer optræder både mundtlig og skriftlig
evaluering.
Fremgår af modulplan
Lektionsstudier
To lektionsstudier
De to lektionsstudier gennemføres i samarbejde med semestrets moduler i biologi
og fysik kemi. De omhandler innovative/skabende processer i undervisningen.
Viden fra lektionsstudierne skal så vidt muligt indgå i studieproduktet ”udvikling af
teknologi”
Ca. 3 sider der redegør for undersøgelsesmetode, angiver data (kan være bilag) og
databearbejdning samt hovedkonklusioner. Arbejdet fremlægges og drøftes på
holdet.
Udarbejdes i grupper af helst maksimalt tre studerende

Opfyldt/ikke opfyldt Bedømmelsen er individuel.
Lektionsstudier er en udvidet respons proces.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
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forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

Modul: ASTE M – Matematik-som udgangspunkt for fællesfaglig undervisning
Modultype, -omfang og sprog
Fællesfagligt modul, lokalt udarbejdet. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Begrebet STEM (Science, Technology, Engineering and Math) belyses I forhold til undervisning i folkeskolen.
I dette modul arbejder vi særligt med matematikkens forbindelser til de øvrige tre hovedelementer i STEM,
herunder:
Modelleringskompetence som begreb, som læringsmål og som del af undervisningen.
Matematisk modellering af naturfænomener og kulturmønstre/udviklinger.
Forholdet mellem hverdagsforståelse/hverdagssprog og matematiske/naturvidenskabelige
udsagn/sandheder vil blive belyst.
Samspillet mellem naturvidenskabsteori og matematik i teoridannelse, hypotesedannelse og fortolkning af
data.
Måling og usikkerhed i forbindelse med måling af fysiske størrelser. Herunder diskrete og kontinuerte
størrelser samt regning med enheder.
Principper for indsamling og analyse af udvalgte data om befolkningsgrupper nationalt eller globalt.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet indgår i ASTE uddannelsen, som et af fire fællesfaglige moduler og er placeret i 5. semester i
studieplanen. Modulet er på 10 ECTS-point med følgende fordeling: Biologi: 2 ECTS, Geografi: 1 ECTS,
Fysik/kemi: 1 ECTS, matematik 6 ECTS.
Modulets videngrundlag
Som videngrundlag søges inddraget den til enhver tid mest relevante viden fra forskning, udviklingsarbejder
og praksiserfaringer vedrørende modulets indholdsområder. Matematikfagets udfoldelse i skolen udvikler
sig radikalt i forbindelse med øget fokus på forbindelserne mellem matematikken og naturfagene. Det er
vigtigt at inddrage evalueringsrapporter, afrapportering af forsøgsarbejder mm. Foruden disse nyere
bidrag, indgår klassisk didaktisk litteratur om matematik og naturfagsundervisning, samt den faglige viden
som knytter sig til fagene og undervisernes kompetencer.
Det forventes at de studerende gennem studiearbejdet inddrager tilgængelige danske og udenlandske
kilder i forbindelse med opgaveløsning og andre aktiviteter.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler
Kompetencemål, som indgår i modulet
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler
Den studerende kan
Der henvises til samlet oversigt over de fire ASTE-moduler
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Forankring i forskning og udvikling
Det påregnes, at der vil være mange FoU aktiviteter på det matematik- og naturfagsdidaktiske område i de
kommende år. Såvel interne som eksterne. Disse vil blive inddraget løbende i undervisningen.
I forbindelse med indholdselementer beskrevet ovenfor i ”kort beskrivelse af modulet” indgår
vidensskabsteoretisk teori og praksis og dets erkendelsesteoretiske implikationer.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til praksisfeltet gennem et eller flere af følgende elementer afhængig af de konkrete
muligheder:
Interview af elever omhandlende deres forståelse af et naturfænomen
Undersøgelse af undervisningsmaterialers behandling af kvantitative data.
Udarbejde ordliste over fagudtryk og hverdagsudtryk på baggrund af samtaler med elever.
Digitalisering og digital teknologi
Der indgår relevante dele fra det almene teknologimodul foruden digitaliseringens betydning og
anvendelse i forhold til dataindsamling, databearbejdelse og modellering.
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

2

110 (E21)
108 (F22)

3

93 (E21)
92 (F22)

Primære arbejdsformer
- 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 samt evaluering.
- Studiebesøg og feltobservationer på skoler og andre eksterne miljøer.
- Teoretisk og praktisk forberedelse til undervisningen i både
studiegrupper og individuelt.
- Udarbejdelse af studieprodukter (75 at.) og løsning af opgaver.
- Individuelt fordybelsesarbejde
- Litteratursøgning og læsning
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4

5

- Individuelt arbejde med analoge og digitale læremidler, materialer og
teknikker inden for modulets fagområde
- Studieaktiviteter i studiegrupper.
- Studiebesøg og deltagelse i foredrag og workshops på andre
uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner
- Udveksling, sparring og feedback
- Evaluering af gruppens og eget arbejde
- Holdmøder

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Desuden udarbejdelse af nedenstående studieprodukt:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

At sætte tal på natur og kultur fænomener
En elektronisk præsentation
Præsentationen skal indeholde:
• Naturvidenskabelige principper/erkendelser som man kan udlæse af
fænomenet
• Matematisk beskrivelse
• Der skal foretages måling af data, evt. på en model af fænomenet
• Der skal sammenlignes med undersøgelser af fænomenet beskrevet i
litteraturen.
Omfang kan løbende drøftes i procesvejledninger, men der sigtes mod 7-10 siders
omfang.
Produktet udarbejdes løbende i modulet, og der defineres en række milepæle i
arbejdsprocessen.
Må udarbejdes i grupper på op til 3 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Løbende respons gennem proces vejledninger samt afsluttende summativ
evaluering fra underviser. Eventuel peer-to peer respons, dette aftales med holdet.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Samlet oversigt over kompetencemål og kompetenceområder i ASTE-moduler
Biologi:
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
Fysik/kemi:
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
- 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
Geografi:
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Naturfagdidaktiske perspektiver i geografi
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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
- 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 naturog kulturgeografiske kernebegreber fra geografiens verden.
Matematik:
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
Teknologiforståelse:
Kompetencemål
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kritisk-analytisk og
konstruktivt-skabende folkeskoleundervisning i teknologiforståelse og digital dannelse.

Samlet oversigt over færdigheds- og vidensmål i tværfaglige ASTE-Moduler
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har
viden om

S

T

E

M

KLM

Biologi
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Basismodul 3: Menneske, sundhed, miljø og natur – udvikling af elevers handlekompetence
udvikle undervisning i biologi på et
naturfagsdidaktisk grundlag
anvende forskellige
undervisningsressourcer

planlægge og gennemføre
biologiundervisning, hvor
naturvidenskab og teknologi fremstår
alment dannende,
inddrage eksempler på
naturvidenskabens og teknologiens
anvendelse i samfundet i
biologiundervisningen
planlægge og gennemføre
biologiundervisning, der udvikler
elevernes handlekompetence i forhold
til menneskets samspil med natur og
teknologi,
planlægge og gennemføre
biologiundervisning vedrørende faglige
diskussioner med inddragelse af etiske,
og samfundsmæssige
interessemodsætninger og
inddrage eksempler på nyere
naturvidenskabelig forskning i
undervisning
planlægge og gennemføre
biologiundervisning, som inddrager
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,
planlægge og gennemføre
biologiundervisning, som inddrager
tværfaglige perspektiver på produktion
med bæredygtig anvendelse af
naturgrundlaget.

naturfagsdidaktik, naturfagsdidaktisk
forskning
naturfaglige undervisningsressourcer
såsom lærebøger, laboratorier,
multimodale og webbaserede
læremidler, science centre, uderum,
erhvervsvirksomheder, museer og it
naturvidenskabens bidrag til almen
dannelse og forståelse af
omverdenen,

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

naturvidenskabernes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt
didaktisk viden om inddragelse af
omverden i undervisningen
interessemodsætninger,
handlekompetence og bæredygtig
udvikling i forhold til menneskets
samspil med natur og teknologi

+

+

+

+

+

+

+

naturfaglig argumentation og
samfundsmæssige
interessemodsætninger og

+

+

+

+

nyere forskning inden for naturvidenskab

+

+

+

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

+

+

+

+

tværfaglige perspektiver på
energiforsyning,

+

+

+

tværfaglige perspektiver på produktion med
bæredygtig anvendelse af naturgrundlaget

+

+

+
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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,
planlægge og gennemføre
undervisningsforløb, der gør elever i
stand til at forklare biologiske
processer i produktionen og
perspektivere dem i forhold til
omverdenen,
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
sikre eleverne et almendannende
grundlag for stillingtagen og
handlekraft i forhold til deres eget liv,
menneskets samspil med naturen og
en bæredygtig udvikling.

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

+

bioteknologi og bioteknologisk
produktion, herunder biologisk
baggrund for og perspektiver i
forhold til sundhed, miljø og
naturforvaltning,

+

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

+

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

planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning med historiske
og filosofiske aspekter af
naturvidenskaben
planlægge, gennemføre og evaluere
geografiundervisning, hvor
naturvidenskab og teknologi fremstår
alment dannende
inddrage eksempler på
naturvidenskabens og teknologiens

elever og elevgruppers, herunder
tosprogede
elevers, hverdagssprog, fagsprog og
begrebsdannelse i geografifaget
hovedtræk af naturvidenskabernes
og
geografifagets historie og filosofi

+

naturvidenskabens bidrag til almen
dannelse og forståelse af
omverdenen

+

+

+

naturfagenes anvendelse i
samfundsmæssige, teknologiske og
erhvervsmæssige kontekster samt

+

+

+

+

+
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anvendelse i samfundet i
geografiundervisningen
planlægge, gennemføre og evaluere
geografi-undervisning, der udvikler
elevernes handlekompetence i forhold
til menneskets samspil med natur og
teknologi
planlægge, gennemføre og evaluere
geografi-undervisning vedrørende
faglige diskussion af politiske og
økonomiske interessekonflikter
planlægge, gennemføre og evaluere
differentieret geografiundervisning
med inddragelse af naturfaglige og
samfundsfaglige forklaringer og
analyser
inddrage eksempler på nyere
tværfaglig forskning i
geografiundervisningen
anvende geografifaglige metoder og
hjælpemidler til bl.a.
stedsbestemmelse og analyse af
rumlige mønstre vha. forskellige
korttyper
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
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

didaktisk viden om inddragelse af
omverden i undervisningen
handlekompetence og
bæredygtighed i forhold til
menneskets samspil med natur og
teknologi

+

+

argumentation og samfundsmæssige
interessemodsætninger

+

geografididaktikkens tværfaglige
identitet,
forståelse af levevilkår ud fra
naturfaglige og samfundsfaglige
forklaringer
nyere tværfaglig forskning i relation
til geografi

+

+

+

+

geografifaglige metoder og deres
udvikling, korttyper som GIS-kort,
satellitbilleder og GPS

+

+

+

+

+

+

+

+

+

verdens befolkning, opdeling,
interaktion og udvikling på grundlag
af naturforhold, samt økonomiske og
politiske forhold

+

+

+

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
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, som
inddrager eksempler på nyere
naturvidenskabelig forskning i
undervisningen

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

+
+

+

+
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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
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
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, der
udvikler elevernes handlekompetence
i forhold til menneskets samspil med
natur og teknologi
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning
vedrørende faglige diskussioner af
etiske og samfundsmæssige
interessemodsætninger
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, hvor
naturvidenskab og teknologi fremstår
almendannende
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning med
udgangspunkt i tværfaglige
problemstillinger, der udvikler
elevernes naturfaglige kompetencer
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, som
inddrager tværfaglige perspektiver på
stofkredsløb
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, som
inddrager tværfaglige perspektiver på
menneskets udnyttelse af
naturgrundlaget
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning, som
inddrager tværfaglige perspektiver på
teknologisk udvikling og teknologiens

anvende forskellige
undervisningsressourcer
naturfaglige undersøgelsesmetoder
og didaktisk viden om betydningen
af elevernes egne undersøgelser

+

+

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

+

interessemodsætninger,
handlekompetence og bæredygtig
udvikling i forhold til produktion og
menneskets samspil med natur,
samfund og teknologi
naturfaglig argumentation og
samfundsmæssige
interessemodsætninger

+

naturvidenskabens bidrag til
almendannelse og forståelse af
omverdenen

+

+

+

elevers arbejde med formulering af
problemstillinger og naturfaglige
kompetencer i et tværfagligt
perspektiv

+

+

+

tværfaglige perspektiver på
stofkredsløb, herunder betydningen
af den enkeltes og samfundets
udledning af stoffer i naturen
tværfaglige perspektiver på
bæredygtig udnyttelse af
naturgrundlaget, herunder
bæredygtig produktion

+

+

+

+

+

+

+

tværfaglige perspektiver på
teknologisk udvikling og teknologiens
betydning for menneskers sundhed
og levevilkår

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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betydning for menneskers sundhed og
levevilkår
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning om
stof og stofkredsløb
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning om
produktion og teknologi
planlægge, gennemføre, evaluere og
udvikle fysik/kemi-undervisning i
overensstemmelse med gældende
sikkerhedsbestemmelser

stoffers opbygning, egenskaber,
omdannelser og kredsløb i naturen
produktions- og forædlingsprocesser
samt teknologisk udvikling, herunder
digital styring
laboratoriearbejde, risikoforhold og
sikkerhed

+

+

+

+

+

Opfyldes på
særligt kursus

Matematik 4.-10. klassetrin
BASISMODUL 4 (ASTE): Evaluering og modellering i matematik
vurdere forskellige evalueringsformer,
herunder deres muligheder og
begrænsninger for at diagnosticere
elevers faglige udbytte
evaluere elevers faglige udbytte og
kompetencer,

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,
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,
anvende funktioner og vækstmodeller
som middel til problemløsning og
modellering i undervisningen med
inddragelse af digitale værktøjer,
modellere ved at afgrænse,
strukturere, matematisere, fortolke og
kritisere matematiske modeller og

forskellige evalueringsprincipper,
deres muligheder og begrænsninger
samt forskellen på summativ og
formativ evaluering,
evalueringsmetoder og -redskaber,
test knyttet til aldersgruppen og af
relevans for
matematikundervisningen,
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,
fagteamsamarbejde,
fagligt/tværfagligt samarbejde med
kolleger, formelle og uformelle
samarbejdsrelationer med forældre,
administration og myndigheder,

funktionsbegrebet, herunder
vækstfunktioner og vækstmodeller
og anvendelser i fx økonomi samt
anvendelse af digitale værktøjer til
beregning, analyse og visualisering,
matematisk modellering og

+

+

+

++

+

+

+

+

+

+
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problembehandle ved at detektere,
formulere, afgrænse og løse
matematiske problemer ved
systematisk valg af strategier og
værktøjer.
anvende matematik som beskrivelsesog analyseredskab i tværfaglige
temaer/problemstillinger,

matematisk problembehandling.

matematiks muligheder og
begrænsninger som beskrivelses- og
analyseredskab i andre faglige
sammenhænge af relevans for 4. -10.
klassetrin,

+

+

+

+

+

Teknologiforståelse og digital dannelse
Færdighedsmål: Den studerende kan
1) begrundet udvælge og anvende
undersøgende, skabende og kritiskrefleksive tilgange til undervisning og
læreprocesser med fokus på udvikling af
elevernes teknologiforståelse og digitale
dannelse,
2) stilladsere elevers konstruktivtskabende, kritiske, analyserende og
refleksive læreprocesser i arbejdet med
teknologi,

3) forholde sig kritisk og undersøgende til
teknologiers intentionalitet,
4) ruste elever til at forholde sig kritiskanalyserende til og skabende-deltagende
med digitale kommunikationsteknologier,
herunder adressere og arbejde med
forebyggelse af digital mobning
5) udvikle og afprøve undervisningsforløb
med iterative designprocesser målrettet
arbejdet med digital design og
designprocesser i undervisningen
6) gennemføre designanalyse af konkrete
digitale artefakter og deres påvirkning af
dagligliv og samfund,
7) anvende og integrere
datarepræsentationer, algoritmer,
abstraktion, mønstergenkendelse,

Vidensmål: Den studerende har
viden om
1) teknologiforståelser samt
undersøgende, skabende og kritiskrefleksive tilgange til undervisning og
læreprocesser med fokus på
udvikling af elevernes
teknologiforståelse og digitale
dannelse,
2) elev- og lærerroller og relationer,
herunder deres sammenhæng med
elevers udvikling af konstruktivtskabende, kritiske, analyserende og
refleksive læreprocesser med
teknologi,
3) medborgerskab i et samfund, hvor
teknologier er medskabere af sociale
og kulturelle processer,
4) relationer mellem teknologi og
dannelse, herunder medborgerskab
og myndiggørelse,
samt digital mobning
5) kodning, programmering,
designmetoder, herunder feltstudier,
idegenerering, digital
prototypeudvikling, testning og
refleksion,
6) digitale teknologiers affordanser,
intentionalitet og teorier om
komplekse problemer,
7) computationel tænkning og
praksis, herunder
datarepræsentationer, algoritmer,
abstraktion, mønstergenkendelse,
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dekomposition, generalisering og kunstig
intelligens i undervisning,
8) analysere teknologier ift. datasikkerhed
og overvågning, herunder også tracking,
privacy og etiske valg ift. data,
maskinlæring og kunstig intelligens,
9) søge, udvælge og anvende information
kildekritisk og etisk.

dekomposition, generalisering og
kunstig intelligens,
8) algoritmer, teknologiudbyderes
omgang med data,
sikkerhedsindstillinger og etiske valg
i forbindelse med data, maskinlæring
og kunstig intelligens,
9) semantisk net, filterbobler
(ekkokamre), søgemaskiners
filtrering af data, dataetik, kildekritik
og diskursanalyse af kommunikation
på sociale medier.

+

+

+

+

+

+
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SÆRLIGE MODULER FOR FUTURE CLASSROOM TEACHER (FCT)
Se generel beskrivelse af profilen i nærværende studieordnings del 2.
Studieplan for den enkelte årgang findes på studieordningssitet på intranettet.
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for FCT-studerende.

Modulbeskrivelser for Lærerens Grundfaglighed, Future Classroom Teacher
INTROMODUL: Lærer i skolen, Future Classroom Teacher (udgået)
Kompetencemål for almen dannelse samt pædagogik og lærerfaglighed findes i Bekendtgørelse om
uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.

Modultype, -omfang og sprog
Intromodul, lokalt udarbejdet, 10 ECTS-point fra Lærerens Grundfaglighed (5 fra Almen dannelse (KLM) og
5 fra Pædagogik og lærerfaglighed). Modulsproget er dansk.
Kort beskrivelse af modulet
På intromodulet påbegynder den studerende en teknologisk tonet faglig udviklingsproces, hvor han/hun
uddanner sig til en digitalt myndig professionel. Den studerende tilegner sig kompetencer til at realisere
samfundets fineste idealer og bidrage til at løse samfundets vanskeligste problemer.
Modulets basis er spørgsmålet om, hvorfor og hvordan vi driver skole i en moderne demokratisk og
digitaliseret sammenhæng og giver den studerende en grundlæggende indføring i skolen som institution og
organisation. Skolens mangfoldige dannelsesopgave i teknologisk lys står centralt i modulet, hvor forholdet
mellem individ og fællesskab, det sociale og kulturelle er på spil.
De faglige krav på intromodulet forudsætter, at den studerende deltager aktivt i forpligtende
læringsfællesskaber, der giver mod og faglig ballast til at arbejde undersøgende, reflekterende og
eksperimenterende sammen med praksis.
Undervisningen på intromodulet varetages af et underviserteam. Teamet arbejder tæt sammen med de
studerende og lærerne på praksissamarbejdsskolerne. Der henvises til beskrivelse af teamsamarbejdet på
1. og 2. semester.
Undervisningen på intromodulet er centreret om fire temaer:
→ Læreruddannelsen
→ Skolen
→ Læreren
→ Børnene/de unge og forældrene
Temaerne er valgt ud fra deres relevans for den studerendes forståelse både af skolens hverdag, af
lærerprofessionen, teknologiforståelsen og af det studium, hvor hun/han uddanner sig til professionel
lærer. På intromodulet arbejder den studerende introducerende med uddannelsens slutmål: den myndige
professionelle lærer.

Side 707 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
Modulet har sit faglige fundament i Lærerens Grundfaglighed. Temaerne belyser hinanden, og
arbejdsformerne forbinder vedvarende teori og praksis. Alle temaer behandles både ud fra en PL-faglig og
en KLM-faglig vinkel. Nedenfor uddybes modulets fire temaer.

Side 708 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
Læreruddannelsen
Den studerende erhverver sig indsigt i og erfaring med:
- de studieformer, som anvendes på uddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen
- at forholde sig analyserende til egen og andres praksis
- at kunne begrunde, vurdere og tage kritisk stilling.
- at modtage og give feedback
Skolen
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Folkeskolens formål og forholdet mellem dannelse og uddannelse i et historisk og
dannelsesfilosofisk perspektiv
- Grundskolen som organisation – herunder rammerne for grundskolens virke i et juridisk,
samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.
Læreren
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Lærerprofessionalitet i det moderne samfund, herunder opfattelsen af myndighed
- Professionsetik – herunder forholdet mellem magt og afmagt, etisk argumentation og skolens
lovgrundlag.
Børn/unge og forældre
Den studerende erhverver sig indsigt i:
- Familieformer – herunder socialisering og synet på familien i et sociologisk og kulturelt perspektiv
- Barnets rettigheder – herunder synet på barnet i et idehistorisk, sociologisk og kulturelt perspektiv.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Optagelse på læreruddannelsen. Modulet er placeret på den studerendes 1. semester på
læreruddannelsen.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
5 ECTS-point til Pædagogik og lærerfaglighed samt 5 ECTS-point til Almen dannelse. Kristendomskundskab,
livsoplysning og medborgerskab.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet står idéhistorie, dannelsesteori og samfundsvidenskab, samt pædagogik og psykologi.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
KLM: Almen dannelse 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.
Elevens læring og udvikling (PLa): Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i
sociale relationer i skolen.
Specialpædagogik (PLc): Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og
evaluering af særligt tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer.
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Kompetencemål, som indgår i modulet
KLM: 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
Elevens læring og udvikling (PLa): 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.
Specialpædagogik (PLc): Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer.
Færdighedsmål: Den studerende kan
(LG – Elevens læring og udvikling)
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
(LG Elevens læring og udvikling)
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig. med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes.
(LG Specialpædagogik)
professionelt begrunde, vurdere og tage kritisk
stilling til særlige pædagogiske strategier, metoder
og koncepter
(LG – KLM)
organisere inkluderende undervisning i
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab
(LG – KLM)
anvende og vurdere forskellige typer af etisk
argumentation
(LG – KLM)
begrundet foreslå organisering af undervisning,
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk
dannelse
(fra bachelorprojektet)
analysere centrale og aktuelle problemstillinger
vedrørende skole og undervisning og samarbejdet
med eksterne aktører,
planlægge og prioritere sit studieliv

Vidensmål: Den studerende har viden om
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering.
pædagogiske ideer i aktuel og historisk,
samfundsmæssig forandringsperspektiv, samt
folkeskolens funktion, organisation, lov- og
værdigrundlag i relation hertil
den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske
baggrund for begreber som tolerance, myndighed,
lighed, frihed og solidaritet i forbindelse med
mangfoldighed og inklusion i skolen
livsoplysning, etiske traditioner og deres
idéhistoriske baggrund
menneskerettigheder, børns rettigheder og
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen,
herunder relationer mellem menneskerettigheder,
religion og demokrati
professionsfaglig viden vedrørende skole og
undervisning,

studieteknik og læreprocesser

Forankring i forskning og udvikling
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden i et samfunds- og
skoleperspektiv:
- om dannelse
- om demokrati og medborgerskab
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-

om professionsetik
om religions- og kulturmøder
om børn og unges socialisering og dannelse
om skolens og lærerens opgave
om teknologiforståelse

Modulets relation til praksis
På intromodulet er samarbejdet mellem læreruddannelsen og praksissamarbejdsskolerne formaliseret, og
de overordnede rammer er sat af uddannelsens lærerteam.
Lærerne fra praksissamarbejdsskolerne mødes inden modulets start med teamet med henblik på
planlægning af samarbejdet.
I løbet af modulet er de studerende på besøg på praksissamarbejdsskolerne to/tre gange, og skolernes
lærere, såfremt det er muligt, forestår en undervisningsgang i samarbejde med holdets underviser på
læreruddannelsen, ligesom lærerne inviteres til de studerendes konference.
Tema for lærernes undervisning er styret af det, som den enkelte lærer/skole aktuelt er særligt optaget af
samt af temaerne i de studerendes arbejde med studieelementerne i modulprøven.
Ved besøgene på praksissamarbejdsskolerne undersøger de studerende skolernes brug af teknologi i
undervisningen og de potentialer og problemstillinger, der optræder i denne sammenhæng. Denne
undersøgelse danner grundlag for deres arbejde med problemformuleringer frem mod modulet afsluttende
prøve: Konferencen. Problemstillinger der på forskellig vis og i forskellig udstrækning orienterer sig mod:
• Elevens læring og udvikling i sociale relationer i skolen
• Særligt tilrettelagt undervisning af elever i komplicerede læringssituationer
• Nuancerede refleksioner omkring etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer
forbundet med undervisning, forældresamarbejde og skole i et globaliseret samfund
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

2

110 (E21)
108 (F22)

Primære arbejdsformer
-

3

83 (E21)
82 (F22)

-

4

15

-

Undervisning på hold
Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på
eget hold
Studiegruppearbejde med undervisers tilstedeværelse
Vejledning
Individuel forberedelse til undervisning
Studiegruppearbejde uden undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige feedback på aktiviteter og produkter,
mundtligt og skriftligt
Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af
observationer i forbindelse med praksissamarbejde
Studerendes udarbejdelse af studieopgaver skriftligt, mundtligt, i
grupper og individuelt
Peer-feedback
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
Deltagelse i debatarrangementer mv.

Forudsætningskrav
Modulet afsluttes med en samlende konference, som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk
samt PLa og KLM fra lærerens grundfaglighed. Studieproduktet er omfangsrigt og løber i flere tempi
igennem semesteret. Den studerende arbejder sig frem mod konferencen og producerer 4 delelementer
som samlet set udgør et stort tværgående studieprodukt:
Titel

Type/form
Ledet af
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement I
Præsentation casestudier af it som undervisningsvilkår på
praksissamarbejdsskolerne.
Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier
PLa/intro
Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende
problemstillinger til konferencen.
Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt. relation
af disse til en problemformulering
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier
Senest uge 43
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Titel

Type/form

Krav til indholdet

Ledet af
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel

Type/form
Krav til indholdet
Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 2
Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale
medier
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 Pecha Kucha,
oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.
Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation
med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.
Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis
kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:
Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion
DAU, PLa KLM intro
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript
Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste
Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup
Der gives mundtlig respons til alle performances
Primo december
Delelement 3
Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til
undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der
arbejdes med til konferencen og i delelement 4
PLa, DAU og intro
Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns
Udarbejdelse i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december
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Titel

Type/form
Krav til indholdet

Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 4
Formidling af 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 (pragmatiske og
retoriske) kompetencer. Det forventes at de studerende også i dette delelement
trækker på idehistoriske, sociologiske og kulturelle perspektiver
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den
problemstilling, der arbejdes med til konferencen indeholder:
• Indholdsfortegnelse
• Problemstilling og uddybelse af problemstilling
• Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners
kilder
• Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med
problemstillingen til konferencen
• Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med
problemstillingen – herunder bilag *se delelement 3
• Litteraturliste
PLa, DAU KLM og intro
Skriftlig aflevering 8-10 ns
Udarbejdelse i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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KLM: Dannelse i den mangfoldige skole, Future Classroom Teacher
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet introducerer folkeskolens formål, demokrati og medborgerskab i et idéhistorisk,
dannelsesteoretisk og professionsetisk perspektiv. Centralt i modulet står den studerendes arbejde med at
analysere og 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 godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til Kristendomskundskab/Livsoplysning/Medborgerskab under Lærernes
grundfaglighed med 15 ECTS-point.
Tillige med godkendelse af nærværende modul, er godkendelse af intromodulet forudsætning for, at den
studerende kan indstilles til kompetencemålsprøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab/
livsoplysning/medborgerskab.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet står filosofi, idéhistorie, dannelsesteori og religionsvidenskab. Modulet befinder sig i
spændingsfeltet mellem forskellige teoridannelser hvilket fremgår af modulets videns- og færdighedsmål.
Modulet bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om dannelse, demokrati og
medborgerskab, professionsetik samt religion og kultur.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Almen dannelse: kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
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
Vurdere sammenhænge og brydninger mellem
kristendom, sekularisering og skole i historisk og
aktuel belysning
Gå i dialog med og reflektere over møder med
elever og forældre med forankring i forskellige
religioner og livssyn
Håndtere og vurdere religiøse og kulturelle forhold
i skolens tradition og dagligdag

Vidensmål: Den studerende har viden om
Kristendommens fortællinger, grundbegreber og
virkningshistorie i sammenhæng med forskellige
perioders menneske- og dannelsessyn
Kristendom, jødedom, islam og andre livsanskuelser i
aktuel kontekst

Forholdet mellem religion, kultur og politik i
evangelisk-luthersk kristendom og andre
livsanskuelser, typer af sekularisering og deres
konsekvenser for skolens dagligdag
Anvende og vurdere forskellige typer af etisk
Livsoplysning, etiske traditioner og deres idéhistoriske
argumentation
baggrund
Organisere professionelt samarbejde omkring
Ritualer og eksistenstolkning i udvalgte filosofiske og
komplekse etiske og religiøse udfordringer i skolen religiøse traditioner
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Begrundet foreslå organisering af undervisning,
forældre- og kollegasamarbejde og skolekultur, der
bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokratisk
dannelse
Vurdere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål og
udvikle sammenhængen mellem skolens
medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave
Organisere inkluderende undervisning i
spændingsfeltet mellem individ og fællesskab

Menneskerettigheder, børns rettigheder og
idéhistoriske baggrund for rettighedstænkningen,
herunder relationer mellem menneskerettigheder,
religion og demokrati
Forskellige former for borgerskab, medborgerskab og
verdensborgerskab i idéhistorisk, historisk og aktuelt
perspektiv
Den idéhistoriske og pædagogisk filosofiske baggrund
for begreber som tolerance, myndighed, lighed, frihed
og solidaritet i forbindelse med mangfoldighed og
inklusion i skolen

Forankring i forskning og udvikling
I modulet arbejdes med national såvel som international forskning, der omhandler religionsfaglige og
demokratiske spørgsmål. Den udvalgte forskning omhandler i videst mulig omfang problemstillinger, der er
aktuelle for elever, skole og samfund i dag. Det kan f.eks. være nyere undersøgelser af religiøs og kulturel
identitet, demokratisk dannelse, medborgerskab og menneskerettigheder. Desuden inddrages forskning og
udvikling med fokus på teknologiforståelse.
Modulets relation til praksis
Modulets indhold har to praksistilknytningspunkter: Ét i det omgivende samfund og ét i skolen.
I arbejdet med modulets indhold inddrages relevante og aktuelle eksempler på drøftelser og konkrete
handlinger i spændingsfeltet mellem individ, fællesskab og skole hvor etiske, religiøse og ideologiske
forhold spiller en rolle. I arbejdet med modulets indhold kan således også indgå besøg og samtaler med
både majoritets- og minoritetsgrupper med såvel forskellige religiøse, ideologiske og sociale baggrunde.
I undervisningen inddrages cases fra en skolesammenhæng vedrørende de spørgsmål, som de studerende,
ifølge modulets videns- og færdighedsmål, skal håndtere.
Endvidere kan skolers værdigrundlag, som de kommer til udtryk på skolers hjemmesider, undersøges, her
kan også inddrages skolers antimobbepolitik, sorgplaner, medborgerskabs- og demokratiidealer m.v.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et etisk, demokratisk og medborgerskabsrettet
perspektiv med fokus på børnene. Her kan omdrejningspunktet være etik i forhold til kommunikation på
nettet, demokratisk formidling (bla. om ekkorum og manipulation) samt et rettighedsperspektiv, hvor der
lægges vægt på en drøftelse af, hvordan de personlige rettigheder kan beskyttes i en digitaliseret verden.
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. En
endelig fordeling af studie- og arbejdsbelastningen i forhold til studieaktivitetsmodellens kategorier vil
fremgå af det enkelte holds lektionsplan.
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Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
105

162

Primære arbejdsformer
-

3

4

123

-

23

-

Undervisning på hold
Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på
eget hold
Studieteamarbejde med undervisers tilstedeværelse
Vejledning
Individuel forberedelse til undervisning
Studieteamarbejde som forberedelse til undervisning og øvrige
aktiviteter
Studieteamarbejde uden undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige respons på aktiviteter og produkter,
mundtligt og skriftligt
Studerendes udarbejdelse af studieprodukter skriftligt, mundtligt,
i grupper og individuelt
Studerendes feedback til hinanden
Studerendes selvstændige arbejde med at udvikle færdigheder og
fagbegreber i tilknytning til modulet
Selvstændig fordybelse i selvvalgt(e) område(r)
Faglig ajourføring
Løbende orientering i samfunds- og skolemæssige forhold
Deltagelse i debatarrangementer mv.

Forudsætningskrav
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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Første semester afsluttes med et tværfagligt studieprodukt, som består af flere delelementer. KLM indgår i
delelement 2 og 3.
Titel

Type/form

Krav til indholdet

Ledet af
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel

Type/form
Krav til indholdet
Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 2
Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale
medier
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 Pecha Kucha,
oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.
Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation med
efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.
Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis
kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:
Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion
DAU, PLa KLM
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript
Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste
Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup
Der gives mundtlig respons til alle performances
Primo december

Delelement 3
Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til
undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der
arbejdes med til konferencen og i delelement 4
PLa, DAU og KLM
Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns
Udarbejdelse i grupper

Bestået/ikke bestået. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december
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Derudover udarbejdes følgende obligatoriske studieprodukter, som i justeret form bliver de studerendes
eksamensprodukter
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Feedback
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse

Feedback
Afleveringsfrist

Studieprodukt 1: Digital idéhistorisk tidslinje
Tidslinjen skal udarbejdes digitalt
Med udgangspunkt i en problemstilling med fokus på værdier, der aktuelt
præger/diskuteres i det danske samfund og skole, udarbejdes en idéhistorisk
analyse. Analysen udmøntes i en digital tidslinje, hvor der udvælges 5-7
idéhistoriske begivenheder eller centrale personer fra renæssance til det moderne
samfund, som kan belyse og perspektivere den aktuelle problemstilling.
Tidslinjen skal indeholde tekst, billeder og evt. film og mundtligt fremlægges på
holdet.
Tidslinjen skal indeholde præsentation af 5-7 centrale begivenheder/personer +
præsenteres mundtligt
Tidslinjen udarbejdes i grupper på op til fire deltagere

Tidslinjen bliver bedømt ud fra relevansen af nedslagspunkterne samt en vurdering
af selvstændighed og kvalitet i udarbejdelsen set i forhold til modulets mål.
Vurderes godkendt/ikke-godkendt.
Grupperne modtager feedback fra medstuderende og underviserne i forbindelse
med fremlæggelsen, hvor der er mødepligt.
Fremgår af modulplanen
Studieprodukt 2: En Poster om skæringspunkter mellem demokratisk og digital
myndiggørelse
De studerende laver en problemstilling, der sætter fokus på dilemmaer og
muligheder i at arbejde med demokratisk og digital myndiggørelse 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.
Posteren præsenteres mundtligt på holdet.
Produktet vurderes i forhold til forståelsen for aktuelle muligheder og udfordringer
for demokratiet i en digital verden og på inddragelse af relevant faglighed i
analysen. Posteren vurderes også i forhold til hvordan det æstetiske udtryk
understøtter det ønskede budskab.
En poster + mundtlig fremlæggelse
Produktet udarbejdes i grupper på op til 4 personer

Tidslinjen bliver bedømt ud fra relevansen af de inddragede temaer og begreber
samt en vurdering af selvstændighed og kvalitet i udarbejdelsen set i forhold til
modulets mål.
Vurderes godkendt/ikke-godkendt.
Grupperne modtager feedback fra medstuderende og underviserne i forbindelse
med fremlæggelsen, hvor der er mødepligt.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Feedback
Afleveringsfrist

Studieprodukt 3: Lydmontage
En lydmontage, der produceres som en podcast.
Lydmontagen har 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.
max 10 min.
Udarbejdes i grupper på op til fire studerende

Lydmontagen vurderes opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel.
Gruppen modtager feedback efter nærmere retningslinjer udformet af
underviseren.
Fastsættes af underviser

Betingelser for godkendelse af modulet
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
Særligt tilrettelagt modul for sommeroptag 22 samt vinteroptag 23:

PL: Pædagogisk psykologi og introduktion til almen didaktik
Kompetencemål for ’Pædagogik og Lærerfaglighed’ findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis på 15 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Modulet kan 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.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Det anbefales, at modulet læses som det første modul i Pædagogik og Lærerfaglighed.
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Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og Lærerfaglighed inden for Lærerens Grundfaglighed
med 15 ECTS-point.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling (10 ECTS)
Kompetenceområde 2: Almen undervisningskompetence (5 ECTS)
Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling
Kort beskrivelse
Kompetenceområde 1 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.

Videngrundlag
Centralt i kompetenceområde 1 står den pædagogiske psykologi, som bygger på national og international
forsknings- og udviklingsviden om børn og unges læring og udvikling, socialt samspil og kommunikation
samt pædagogisk vejledning i skolen. Kompetenceområde 1 er forankret i forskellige teoridannelser inden
for modulets videns- og færdighedsmål.
Kompetencemål
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 konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle læringsmiljøer for elever og grupper
under hensyntagen til forskellighed i
læringsforudsætninger og mål for elevers
læring,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale,
emotionelle og kognitive udvikling

facilitere interaktions- og læreprocesser,
således at de er befordrende for elevernes
trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed

Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers læring og virksomme faktorer i
læringsmiljøet

elevers sociale, emotionelle og kognitive
udvikling - herunder køn og motivation
herunder subjektivering, narrativer,
positionering, sociale kategorier, køn og
motivation
klasse-, lærings- og gruppeledelse

samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
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anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer
anvende kommunikative rammesætninger og
metoder, så konflikter, sociale problemer og
mobning bliver udgangspunkt for positive
reformuleringer
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes

pædagogisk vejledning, feedback og
refleksionsformer samt professionslæring
attribuering, herunder viden om sociale
problemer, konflikthåndtering og mobning ,
samt en forståelse for det udvidede
kontekstbegreb
inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering

Forankring i forskning og udvikling
I kompetenceområde 1 arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og
rationel begrundelse for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske
teorier og forskning. Derudover er der også fokus på de studerendes akademiske socialisering i form af en
opmærksomhed på egne erkendelsesprocesser og kompetencer som knyttet til det at blive en del af et
lærerfagligt fællesskab.
Der arbejdes med forskellige metoder til dataindsamling: F.eks. interview, observation, case-beskrivelse
m.v. i forhold til at belyse undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserum og skole.
Relation til praksis
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring,
udvikling og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet
gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan
kompetenceområde 1 knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praktikskole.
Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: F.eks. interview, case-beskrivelse, observation og
beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen.
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 pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i
tilknytning til elevers læring og udvikling i en digitaliseret verden.
Kompetenceområde 2: Introduktion til almen didaktik
Kort beskrivelse
I kompetenceområde 2 introduceres til lærerens planlægning, gennemførelse, evaluering samt begrundelse
af undervisning i folkeskolen. Kompetenceområde 2 har endvidere fokus på lærerens didaktiske analyse og
udvikling af undervisning med blik for elevernes dannelsesprocesser og læring gennem
undervisningsdifferentiering, varierede arbejdsformer, evaluering og feedback. Endelig omhandler
kompetenceområde 2 modulet rammerne for skolen og dens virke i et historisk, juridisk, samfundsmæssigt
og kulturelt perspektiv med henblik på at kvalificere den studerende til professionelt at kunne begrunde,
vurdere og tage kritisk stilling til pædagogiske og didaktiske idéer, koncepter og tendenser.
Videngrundlag
Centralt i kompetenceområde 2 står forskellige teoridannelser inden for den almene didaktik og
pædagogik, som bygger på national og international forsknings- og udviklingsviden om undervisning.
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Kompetencemål
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen.
Færdighedsmål: Den studerende kan
planlægge undervisning, herunder opstille
faglige mål for både klassen og den enkelte elev

anvende et bredt repertoire af
undervisningsmetoder, herunder inddrage
bevægelse samt varierede handlings- og
anvendelsesorienterede undervisningsformer
systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte,
læringsmiljø og undervisning og anvende
resultaterne som grundlag for feedback og
videre undervisningsplanlægning og udvikling af
undervisning
differentiere undervisningen i henhold til
elevernes forudsætninger og potentialer
lede undervisning under hensyntagen til
lærerenes intentioner og kunne gøre brug af
egen professionel dømmekraft i komplicerede
situationer

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag
og rammer, undervisningsteori, forskellige
didaktiske grund positioner samt
undervisningsplanlægning herunder
undervisning med udgangspunkt i fagenes
faglige mål,
undervisningsmetoders samt analoge og
digitale læremidlers og andre ressourcers
praktiske anvendelighed i forhold til
elevforudsætninger, undervisningens etik,
formål, mål og indhold
evaluering og feedbacks muligheder og
begrænsninger i forbindelse med undervisning
og læring

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og
læringsmiljøer
klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer
i undervisningen og undervisningens etik
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Gennem praktikken arbejder den studerende i øvrigt med følgende mål, der også inddrages i modulets
undervisning i kompetenceområde 2:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

Forankring i forskning og udvikling
Kompetenceområde 2 inddrager nyere forskning med henblik på at give de studerende ny viden og
mulighed for at arbejde kritisk med forskellige typer af kvalitative og kvantitative undersøgelser, herunder
nationale evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning. Dette er med
til at styrke de studerendes forståelse af de strukturelle, normsættende og definerende forhold, som har
indflydelse på skolens virke. Der arbejdes aktivt med pædagogisk argumentation som disciplin og rationel
begrundelse for didaktiske valg og fravalg. Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation og
praksisanalyse.
Relation til praksis
Den studerende arbejder i vekselvirkning mellem praksiserfaringer og udvalgte teorier, begreber og
perspektiver til forståelse, håndtering og udvikling af undervisning. Den studerende skal gennem øvelsesog professionsorienteret undervisning udvikle kompetencer til at begrunde metodiske og didaktiske valg og
fravalg. Modulet kan knyttes an til aktiviteter i praktikken i såvel et analytisk, som et normativt perspektiv,
herunder fx afprøvning af forskellige undervisningsmetoder og/eller læremidler.
Digitalisering og digital teknologi
I et dobbelt didaktisk perspektiv inddrages digital teknologi, herunder fx læremidler, værktøjer,
læringsplatforme eller andre digitale ressourcer, i arbejdet med planlægning, gennemførelse, udvikling og
evaluering af undervisning.
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LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester, skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
· Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
· Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende
til egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
· Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
· Viden om og færdighed i informationssøgning
· Viden om og færdighed i at observere
Teknologiforståelse i kompetenceområde 1 og 2
Uanset om der er tale om kridttavler, kladdehæfter og opslagstavler eller læringsplatforme, laptops og
smartphones, så er teknologier både en central del af skolens daglige praksis og elevernes livsverden.
Derfor skal den studerende i modulet udvikle en forståelse for, hvordan teknologier og digitale medier
spiller en betydelig rolle for elevernes læring, udvikling, socialisering og identitetsdannelse, og hvorfor det
er vigtigt, at beskæftige sig med elevernes digitale dannelse i skolen.
Arbejde med teknologiforståelse i modulet kan f.eks. ske i form af at undersøge hvordan sociale medier
gennem deres design og med forskellige former for affordance får betydning helt ind i skolens og klassens
fællesskaber og for relationerne mellem eleverne. Det kan også indebære at undersøge teknologier, som er
en del af skolens praksis og den betydning de har for elevernes læreprocesser og deltagelse i
undervisningen. F.eks. med blik for både receptive og produktive læreprocesser.
Den studerende kan:
forholde sig kritisk og undersøgende til
teknologiers intentionalitet
ruste elever til at forholde sig kritisk
analyserende til og skabende-deltagende i
forbindelse med digitale
kommunikationsteknologier. Desuden kan den
studerende adressere og arbejde med
forebyggelse af digital mobning.
stilladsere elevers konstruktivt-skabende,
kritiske, analyserende og refleksive
læreprocesser i arbejdet med teknologi,

Den studerende har viden om
medborgerskab i et samfund, hvor digitale
teknologier er medskabere af sociale og
kulturelle processer.
relationer mellem teknologi og dannelse,
herunder medborgerskab og myndiggørelse, og
om digital mobning.

elev- og lærerroller og relationer, herunder
deres sammenhæng med elevers udvikling af
konstruktivt-skabende, kritiske, analyserende
og refleksive læreprocesser med teknologi,
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

2

Arbejdstimer –
i alt 413 timer
120 lektioner

165

3

120

4

7,5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser, øvelsesundervisning,
feedback, vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
Forberedelse til undervisning, herunder f.eks.
litteraturlæsning, studieteamarbejde, øvelser, observation af
praksis, gennemførelse af undervisningssekvenser og udarbejdelse
af studieprodukter.
Fordybelsesarbejde, litteratursøgning, holde sig orienteret om
viden relateret til skolen (fx samfundsdebatter, fagbladet
Folkeskolen osv.), udveksling, sparring, feedback og evaluering af
egen og gruppens læring og deltagelse.
Deltagelse i konference, foredrag, workshops og filmfremvisninger,
skolebesøg etc.
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Forudsætningskrav
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:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Undersøgelse af elevens læring og udvikling (Kompetenceområde 1)
Skriftligt og mundtligt produkt
Studieteamet planlægger, gennemfører og analyserer en eller flere
observationer og/eller børnesamtaler i relation til en afgrænset og begrundet
pædagogisk psykologisk problemstilling i relation til minimum et af modulets
• Elevers udvikling, socialisering og identitet
• Læring, læringsmiljø og læringsledelse
•

Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.

Der inddrages relevant teori og forskning i relation til metode så vel som
pædagogisk psykologisk problemstilling.
Specifikke krav til studieproduktets udformning aftales med holdets
underviser.
Omfang

Studieproduktet har et omfang på 8-10 normalsider, eks. litteraturliste, samt
en mundtlig fremlæggelse.

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Studieproduktet udarbejdes i grupper

Godkendt/ ikke godkendt
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Almendidaktisk begrundet plan for et undervisningsforløb
(Kompetenceområde 2)
Skriftligt og mundtligt produkt
Den skriftlige opgave og den mundtlige fremlæggelse skal demonstrere den
studerendes spirende almendidaktiske overvejelser, valg og begrundelser i
forbindelse med tilrettelæggelsen af et eksemplarisk undervisningsforløb.
Det planlagte undervisningsforløb begrundes med udgangspunkt i de
studerendes erfaringer med praktikken og med afsæt i pædagogisk og
almendidaktisk teori med blik for gensidigheden mellem forskellige
didaktiske kategorier.
Opgavens omfang fastsættes af underviseren – evt. i samarbejde med holdet.
Det forventes at arbejdet med opgaven svarer til ca. 45 timer.
Studieproduktet udarbejdes i grupper.

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Feedback fra underviser og medstuderende (peer feedback)
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.

PLa: Elevens læring og udvikling, Future Classroom Teacher (modulet er udgået)
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. Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed – Elevens læring og udvikling - findes i
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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
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Læring, læringsmiljø og læringsledelse
Lærerens samspil og kommunikation med eleverne.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modulet læses før Almen undervisningskompetence (modul 2) og Specialpædagogik
(modul 3)
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed
med 10 ECTS-point.
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 samt 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
konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.
Færdighedsmål: Den studerende kan
udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under
hensyntagen til forskellighed i
læringsforudsætninger og mål for elevers læring,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale,
emotionelle og kognitive udvikling
facilitere interaktions- og læreprocesser, således at
de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer
anvende kommunikative rammesætninger og
metoder, så konflikter, sociale problemer og
mobning bliver udgangspunkt for positive
reformuleringer
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes

Vidensmål: Den studerende har viden om
elevers læring og virksomme faktorer i
læringsmiljøet
elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling herunder køn og motivation
klasse-, lærings- og gruppeledelse
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
pædagogisk vejledning, feedback og
refleksionsformer samt professionslæring
attribuering, herunder viden om sociale
problemer, konflikthåndtering og mobning

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering
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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, herunder nationale
evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning som fx vedrører elevers
trivsel, læring og socialisering og som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevens læring,
udvikling.
I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og rationel
begrundelse for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske teorier og
forskning.
Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation, interview og case-beskrivelser.
Modulets relation til praksis
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring,
udvikling og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet
gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan
modulet knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.
Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.
Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen
Samarbejde med skolers interne og eksterne aktører om elevers læring, trivsel og socialisering
Digitalisering og digital teknologi
Der inddrages digital teknologi i undervisningen og viden om anvendelse af digitale teknologier i skolen
med særlig fokus på pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers læring
og udvikling i en digitaliseret verden som fx vedrører:
• Børn og unge i en digital verden: mediepædagogisk perspektiv – socialisering, identitet og kultur
• Artefakter og læreprocesser i et teknologisk perspektiv
• Teknologi og dannelse
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Arbejdstimer i alt - 275 Primære arbejdsformer
timer
67 (E21)
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller
70 (F22)
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons,
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
110 (E21)
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af
108 (F22)
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter, forberedelse af prøve.
93 (E21)
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse,
92 (F22)
logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og
deltagelse.
5
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden
underviser.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.

Side 731 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
1. semester
Modulet afsluttes med en samlende konference, som er et mødested mellem fagene intromodul, dansk
eller matematik samt PLa og KLM fra lærerens grundfaglighed. Studieproduktet er omfangsrigt og løber i
flere tempi igennem semesteret. Den studerende arbejder sig frem mod konferencen og producerer 4
delelementer som samlet set udgør et stort tværgående studieprodukt:
Titel
Type/form
Ledet af
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel

Type/form

Krav til indholdet
Ledet af
Omfang

Delelement I
Præsentation casestudier af it som undervisningsvilkår på
praksissamarbejdsskolerne.
Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier
PLa/intro
Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende
problemstillinger til konferencen.
Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt. relation
af disse til en problemformulering
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input i formidlingen
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier
Senest uge 43

Delelement 2
Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale
medier
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 Pecha Kucha,
oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.
Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation
med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.
Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis
kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:
Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion
DAU, PLa KLM intro
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript
Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste
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Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Titel

Type/form

Krav til indholdet

Ledet af
Omfang

Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup
Der gives mundtlig respons til alle performances
Primo december
Delelement 3
Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til
undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der
arbejdes med til konferencen og i delelement 4
PLa, DAU og intro
Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns
Udarbejdelse i grupper
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig
gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december

Delelement 4
Formidling af 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 (pragmatiske og
retoriske) kompetencer. Det forventes at de studerende også i dette delelement
trækker på idehistoriske, sociologiske og kulturelle perspektiver
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den
problemstilling, der arbejdes med til konferencen indeholder:
Indholdsfortegnelse
Problemstilling og uddybelse af problemstilling
Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners kilder
Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med
problemstillingen til konferencen
Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med problemstillingen –
herunder bilag *se delelement 3
Litteraturliste
PLa, DAU KLM og intro
Skriftlig aflevering 8-10 ns
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Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Udarbejdelse i grupper
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig
gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december

2. semester
Modulet afsluttes med en samlende studieproduktaflevering, som et mødested mellem fagene dansk og
PLa – ’Elevens læring og udvikling’. Studieproduktet løber i flere tempi igennem semestret. De studerende
arbejder dels med at indsamle og analyserer elevproduktioner, og dels med tilrettelæggelse og
gennemførelse af samtaler med børn, der bl.a kan give indsigt i børns oplevelser af teknologi i skolen og i
hverdagslivet.

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Elevproduktioner, børnesamtaler og børneperspektivet
Kortere formidling i form af slides, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier
Studiegruppen indhenter elevproduktioner i faget dansk fra
praksistilknytningsskolen.
Studiegruppen planlægger og gennemfører en eller flere samtaler med elever i
skolen, dels med udgangspunkt i elevproduktionen, og dels med udgangspunkt i
børne- og mediekulturelle perspektiver i elevernes hverdagsliv – set fra elevernes
perspektiv.

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Studiegruppen analyserer samtalen med inddragelse af relevante teknologi- og
mediepædagogiske samt, kommunikations-, lærings- og udviklingsteoretiske
perspektiver.
Svarende til maks. femsiders begrundet og beskrevet teoretisk ramme for analyse
af børnesamtaler, samt en mundtlig fremlæggelse af analyse og oplæg til
diskussion med holdet.
Retorisk og tydelig formidling i relevant teknologisk, slides, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdes i grupper, men med en tydelig individuelle input i formidlingen.

Godkendt/ ikke godkendt.
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene 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 forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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PLb: Almen undervisningskompetence, Future Classroom Teacher
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
planlægge undervisning, herunder opstille faglige
mål for både klassen og den enkelte elev,

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

Vidensmål: Den studerende har viden om
skolens juridiske, sociale og kulturelle grundlag og
rammer, undervisningsteori, forskellige didaktiske
grund positioner samt undervisningsplanlægning
herunder undervisning med udgangspunkt i
fagenes faglige mål,
undervisningsmetoders samt analoge og digitale
læremidlers og andre ressourcers praktiske
anvendelighed i forhold til elevforudsætninger,
undervisningens etik, formål, mål og indhold,
analoge og digitale læremidlers og andre
ressourcers praktiske anvendelighed i forhold til
elevforudsætninger, undervisningens etik, formål,
mål og indhold,
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systematisk evaluere (elevers) læringsudbytte,
læringsmiljø og undervisning og anvende
resultaterne som grundlag for feedback og videre
undervisningsplanlægning og udvikling af
undervisning,
differentiere undervisningen i henhold til elevernes
forudsætninger og potentialer,
lede undervisning under hensyntagen til lærerenes
intentioner og kunne gøre brug af egen
professionel dømmekraft i komplicerede
situationer,
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,
udvikle samarbejde med kolleger, skolens
ressourcepersoner, forældre og elever om
undervisningen og udvikling af undervisning,
kritisk vurdere og anvende forskningsmetoder og resultater vedrørende undervisning og læring og
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.

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

undervisningsdifferentiering, inklusionsteori og
læringsmiljøer,
klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i
undervisningen og undervisningens etik,

kreativitet, innovation og entreprenørskab i
forhold til elevens alsidige dannelse, lærerens
professionelle udvikling og udvikling af pædagogisk
praksis,
det professionelle grundlag for kommunikation,
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde,
tværprofessionalitet og skoleudvikling,
forskningsmetoder, nationale og internationale
forsknings- og udviklingsresultater
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
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Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer
275 timer
67 (E21)
70 (F22)

Kategori 2

110 (E21)
108 (F22)

Kategori 3

93 (E21)
92 (F22)
5

Kategori 4

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg af underviser
eller studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med
respons, vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, iagttagelse af
praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter,
forberedelse til evaluering.
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse
samt evaluering af egen læring og deltagelse.

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.
- 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
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Forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse
Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Modulbeskrivelser for undervisningsfaget dansk, 4.-10. klassetrin, Future
Classroom Teacher
DAufct1: Literacy og kommunikation
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne literacy og
kommunikation. Grundet uddannelsens toning kræves det også at den studerende kontinuerligt arbejder
med integration af teknologiforståelse i danskfaget.
De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning inden for differentieret literacy-undervisning
for 4.-10. klassetrin samt i
• at udvikle elevernes evne til kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst såvel i såvel tale
som i skrift.
• at udvikle en danskfaglig didaktik, der forholder sig inkluderende og udforskende til faget
teknologiforståelse
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul, dvs. før modul 2 og 3.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
1) Indhold og genrer:
- Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
- Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik
retorik og pragmatik.
- Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
- Literacy-undervisning i 4.-10. klassetrin, herunder tekster skrevet af og til børn og unge.
- Læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik.
- Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
- Folkeskolens prøver i dansk og betydningen af vurderingskriterier.
- Teknologiforståelsesfagligheden - herunder særligt digital myndighed, Computationel tænkning ift.
literacy samt digitalt design og designprocesser ift. danskfagets didaktik
2) Receptivt og produktivt:
- De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter i en digitaliseret skolepraksis
- De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i
et kommunikativt perspektiv med særligt blik for teknologiers betydning.
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De studerende skal have viden om out of school literacies og disses betydning for
sprogundervisningen, samt udvikle blik for betydningen af elevens livsverden, herunder særligt
elevens brug af teknologier, når eleven skaber sprog i andre sprogbrugssituationer end skolens.
De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning, såvel
analoge som digitale ressourcer.
De studerende skal modellere literacy-strategier og skabe legende tilgange rundt om disse
strategier.
De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation
digitalt såvel som analogt.
De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt
reflektere over vejledningens form og indhold samt teknologiers evt. rolle i forbindelse med
sproglig vejledning.
Den studerende skal være i stand til at udvælge og reflektere over konkrete teknologier i forhold til
danskfaget og dets didaktik samt have teknologisk handleevne.

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
De studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene
elevgrupper (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et
flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur,
fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).

Færdighedsmål: De studerende kan
anvende teorier om literacy og særligt social
semiotik i en didaktisk kontekst
Anvende teorier om teknologiforståelse og
spilbaseret læring i en didaktisk kontekst
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige
udvikling og deres beherskelse af dansk
retskrivning

Vidensmål: De studerende har viden om
Literacy og social semiotik
Teknologiforståelse og spilbaseret læring
sprogdidaktik

sprogsystem, herunder grammatik, fonetik,
sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper
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vurdere elevers forskellige skrivestrategier i
forbindelse med skrivning af tekster i forskellige
genrer, igennem forskellige teknologier, og
kontekster med henblik på fremadrettet vejledning
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer,
medier og tidsaldre med henblik på fremadrettet
vejledning
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs danskfaglige udvikling
planlægge og gennemføre undervisning i kritisk
literacy og i at analysere argumentation i tekster i
forskellige teksttyper og medier
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
begrundet gennemføre sprog- og
kommunikationsundervisning med blik for
teknologiforståelsesperspektiver
planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
kritisk vurdere og anvende danskdidaktiske og
teknologifaglige designprocesser og produkter
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
Anvende og vurdere retorik, pragmatik, stemme,
mimik og gestik som analytiske snit og
udtryksmuligheder i danskundervisningen
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
udvikle digitale og analoge læremidler til
danskundervisning på baggrund af
forskningsbaseret viden
forberede elever til folkeskolens prøver i dansk
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale teknologier
udvikle begrundede innovative, læringsmålstyrede
undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever,
forældre og aktører uden for skolen

Skrivestrategier og computationel tænkning

Læseforståelse og computationel tænkning

læremidler til sprogundervisning i skolen
test og evalueringsformer

Kritisk literacy, argumentationsanalyse og
kildekritik
intersprog og intersprogsudvikling
sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning
nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik
sprogdidaktik
didaktisk design
dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt
og skriftligt
mundtlig udtryksfærdighed, retorik og pragmatik
intersprog og intersprogsudvikling
læremiddelproduktion til danskundervisning
folkeskolens prøver i dansk
digitale medier i børns og unges læse- og
skrivepraksis i og uden for skolen
Innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk
design inden for dansk didaktik
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Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international literacy-forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy, mundtlig
og skriftlig kommunikation samt teknologiforståelsesdomænet. Der rettes særlig opmærksomhed ift.
literacys relation til nye teknologier og de sprogbrugsituationer der opstår som en naturlig konsekvens af
teknologi i og uden for skolens praksis. Ligeledes inddrages spilbaseret læring i modulet og spil- og legeteori
ift. literacy. Udvalgt forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning,
Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen,
Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at
- De studerende observerer såvel teknologiunderstøttet som ikke teknologistøttet undervisning i
literacy på en skole og efterfølgende analyserer observationen
- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres
bud på en relevant respons. Disse elevproduktioner kan også gå igen i porteføljen til PLa.
- De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige, skriftlige og multimodale
kommunikation Disse elevproduktioner kan også gå igen i porteføljen til PLa.
- De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i literacy herunder
udvælger de ligeledes relevant teknologi
- De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i literacy og
kommunikation. Teknologi forventes at være en del af egne eller andres læremidler.
Modulet ligger for Future Classroom Teacher studerende samtidig med den udstrakte praktik, PR1, hvor de
studerende er i praktik én dag om ugen. I undervisningen på LU indgår der løbende refleksioner over
erfaringer fra praktikken. Der indgår bl.a. observationer fx gennem videooptagelser og analyse af
undervisningssituationer, læremidler og elevbesvarelser. I forbindelse med modulet planlægger de
studerende udvalgte aktiviteter i relation til modulets faglige indhold, herunder klasseledelse og
relationsarbejde.
Via undervisningsfaget skal de studerende således også arbejde med følgende mål fra praktikken:
Færdighedsmål: Den studerende kan
Kompetenceområde 1: Didaktik
målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende og kolleger,

Vidensmål: Den studerende har viden om

evaluere elevernes udbytte af undervisningen i
forhold til formulerede mål og
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen

folkeskolens formål og læreplaner, principper for
undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder
og organisering af elevaktiviteter under
hensyntagen til elevernes forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder

Kompetenceområde 2: Klasseledelse
lede elevernes deltagelse i undervisningen

Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
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kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og
elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

LÆR AT STUDERE – på læreruddannelsen (LAS)
På tværs af PL og undervisningsfag 1 på første semester, skal der ske studieintroduktion svarende til 12,5
lektioner. Studieintroduktionen indeholder elementer, der handler om at være studerende på
læreruddannelsen, herunder:
• Planlægge og prioritere studieliv, studieteknik og læreprocesser
• Studieformer som anvendes på læreruddannelsen og den faglighed, som kendetegner
lærerprofessionen såsom at forholde sig undersøgende, eksperimenterende og reflekterende
til egen og andres praksis, herunder give og modtage feedback
• Samarbejde professionelt via bl.a. studieteams
• Viden om og færdighed i informationssøgning
• Viden om og færdighed i at observere
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 607 timer
228

Primære arbejdsformer
•
•
•
•
•
•
•
•

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
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2

235

•

•
•
•

3

129

•
•
•

4

15

•
•
•
•

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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Forudsætningskrav
1. semester
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Modulet afsluttes med en samlende konference, som er et mødested mellem fagene dansk, PLa og KLM
samt praktik. Studieproduktet er omfangsrigt og løber i flere tempi igennem 1. semesteret. Den studerende
arbejder sig frem mod konferencen og producerer 4 delelementer som samlet set udgør et stort
tværgående studieprodukt:
Titel

Type/form
Ledet af
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement I
Præsentation casestudier af it som undervisningsvilkår på
praksissamarbejdsskolerne.
Kortere formidling i form af slides, infografik, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier
PL og DAu
Formidlingen skal være det første tiltag til afdækning af evt. kommende
problemstillinger til konferencen.
Den studerende skal kunne navigere i problemfelt, problemstilling og evt. relation
af disse til en problemformulering
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdelse i gruppen, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons i formidlingssituationen efter fælles fastlagte vurderingskriterier
Senest uge 43
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Titel

Type/form

Krav til indholdet

Ledet af
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel

Type/form
Krav til indholdet
Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 2
Performance en eller flere mundtlige genrer understøttet af et eller flere digitale
medier
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 Pecha Kucha,
oplæsning, fortælling, personlig beretning, walkthroughs, tutorials eller tale.
Hvis undervisningsfaget er matematik: Kort præsenterer en stokastisk situation
med efterfølgende dybdegående workshop, hvor fokus er på
repræsentationskompetencen og kommunikationskompetencen.
Den studerende skal på tilfredsstillende og overbevisende retorisk bevidst vis
kunne formidle og agere sikkert i de to forskellige situationskontekster:
Professionsfagligt oplæg og workshopafholdelse med aktivitet og refleksion
DAu, PL og KLM
Oplægsmateriale – retorisk og tydelig formidling i relevant teknologi, slides,
infografik, Prezi, Sway eller lign. evt. manuskript
Workshopmateriale – infografik, poster, handout, litteraturliste
Udarbejdelse i grupper, men med tydelige individuelle input i formidlingen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel om end, der afleveres i grup
Der gives mundtlig respons til alle performances
Primo december
Delelement 3
Udvikling og/eller analysere af didaktisk design, hvor teknologi indgår til
undervisning i mundtlighed og/eller sprog (dansk) eller stokastik (matematik).
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skitse til et didaktisk design ud fra den relevant problemstilling der
arbejdes med til konferencen og i delelement 4
PL, DAu og KLM
Figurerer som bilag i skriftlig aflevering 3-5 ns
Udarbejdelse i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december
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Titel

Type/form
Krav til indholdet

Ledet af
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Delelement 4
Formidling af 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 (pragmatiske og
retoriske) kompetencer. Det forventes at de studerende også i dette delelement
trækker på idehistoriske, sociologiske og kulturelle perspektiver
Samlet skriftlig opgave efter konferencen
Der ønskes en skriftlig refleksionsopgave, der med udgangspunkt i den
problemstilling, der arbejdes med til konferencen indeholder:
• Indholdsfortegnelse
• Problemstilling og uddybelse af problemstilling
• Refleksion over teoretisk ståsted og anvendelse af de faglige domæners
kilder
• Refleksioner over konferencen – oplæg og workshop evt. erfaringer med
problemstillingen til konferencen
• Overvejelser over tilgange og veje til didaktiske arbejde med
problemstillingen – herunder bilag *se delelement 3
• Litteraturliste
PL og DA
Skriftlig aflevering 8-10 ns
Udarbejdelse i grupper

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er individuel i det omfang det kan lade sig gøre
Der gives mundtlig respons fra såvel DAU og PLa til den opgave, hvori dette
delelement indgår
Medio december

I løbet af 1. semester deltager den studerende i et forløb af en uges varighed med titlen ”Æstetisk og
kreativitetsfremmende undervisning”. Godkendelse af deltagelse i dette forløb er en forudsætning for at få
modulet godkendt. Future Classroom Teacher studerende indgår som grupper i forløbet og spiller en
ressource for udviklerne af forløbet undervejs i afholdelsen af KRÆS
Titel
Type/form

Krav til indholdet

KRÆS - Kreativitet og æstetik i undervisning
Den studerende udvikler kompetencer til at styrke elevernes evne til at udtrykke sig i
og gennem kreativitetsfremmende og æstetiske udtryksformer og til at undervise i en
skole, hvor disse arbejdsformer kan bidrage til at styrke elevernes faglige engagement
og udvikling. Den studerende skal opnå begyndende kompetence til at begrunde,
planlægge, gennemføre og evaluere eksperimenterende, undersøgende og
sansemæssig undervisning i skolens fag.
Hovedvægten lægges på eksperimenterende og undersøgende aktiviteter og øvelser,
hvor de studerende arbejder i en facliliterende rolle ift. At understøtte andre
studernede i at afprøve og udvikle æstetiske og kreative aktiviteter ud fra input
og opgaver fra underviser.
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Omfang
Bedømmelse

Der veksles mellem forskellige typer af arbejdsformer. De studerende indgår som en
fleksibel ressoruce til den årlige konfiguration af KRÆS forløbet.
44 lektioner
Den enkelte gruppes aktive deltagelse bedømmes godkendt/ikke godkendt af
underviserne.
Der er mødepligt som til anden undervisning på 1. årgang. Herudover 100% fremmøde
til ugens fremlæggelser/afprøvninger.

2. semester:
Modulet afsluttes med en samlende studieproduktaflevering, som et mødested mellem fagene dansk og
PLa – ’Elevens læring og udvikling’. Studieproduktet løber i flere tempi igennem semestret. De studerende
arbejder dels med at indsamle og analyserer elevproduktioner, og dels med tilrettelæggelse og
gennemførelse af samtaler med børn, der bl.a kan give indsigt i børns oplevelser af teknologi i skolen og i
hverdagslivet.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Elevproduktioner, børnesamtaler og børneperspektivet
Kortere formidling i form af slides, posters eller andre relevante
præsentationsteknologier
Studiegruppen indhenter elevproduktioner i faget dansk fra
praksistilknytningsskolen.
Studiegruppen planlægger og gennemfører en eller flere samtaler med elever i
skolen, dels med udgangspunkt i elevproduktionen, og dels med udgangspunkt i
børne- og mediekulturelle perspektiver i elevernes hverdagsliv – set fra elevernes
perspektiv.

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Respons
Afleveringsfrist

Studiegruppen analyserer samtalen med inddragelse af relevante teknologi- og
mediepædagogiske samt, kommunikations-, lærings- og udviklingsteoretiske
perspektiver.
Svarende til maks. femsiders begrundet og beskrevet teoretisk ramme for analyse
af børnesamtaler, samt en mundtlig fremlæggelse af analyse og oplæg til
diskussion med holdet.
Retorisk og tydelig formidling i relevant teknologisk, slides, Prezi, Sway eller lign.
Udarbejdes i grupper, men med en tydelig individuelle input i formidlingen.

Godkendt/ ikke godkendt.
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Side 749 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
Efter afslutning af modulets 2 semester tager den studerende modulprøven i literacy:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Modulprøve med fokus på den literacy og studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig prøve af 48 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt. Det er
dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven. Opgaven formuleres af
underviserne i dansk på Future Classroom teacher
Den studerende skal:
Skrive en sammenhængende sproglig analyse og vurdering af en tekst
Formulere vejledning og feedback til eleven
Analysere og forklare sproglige iagttagelser i udvalgte dele af teksten, som har fx
ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk interesse.
Vurderingskriterier:
Den studerende skal demonstrere:
Færdighed i at se formative potentialer og didaktiske muligheder i elevens
skriftsproglige og multimodale tekst
Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som social
semiotik, læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi,
morfologi, syntaks, semantik og tekstsammenhæng
Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med korrekt
stavning og tegnsætning
Viden om det danske sprogs system og funktion.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Maks. 6 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes Bestået/ikke bestået
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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DAufct2: Fiktion og multimodale tekster
Kompetencemål for undervisningsfaget dansk findes i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne fiktion og
multimodale tekster. De studerende skal tilegne sig 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
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster med fokus på analyse og
produktion i et æstetisk, etisk og kommunikativt perspektiv.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 2 læses efter modul 1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:
Indhold og genrer
• Litteratur-, fiktions- og genreteori
• Litterær metodelære
• Kultur- og litteraturhistorie
• Kanon- og klassikertekster
• Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer
• Børne- og ungdomslitteraturens genrer
• Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
• Semiotisk medie- og kommunikationsteori
• Analoge og digitale multimodale tekster, fx billedfortællinger for børn og unge i analog og digital form,
journalistiske og dokumentariske tekster, film og lydfortællinger, webtekster, læringsportaler og apps
• Mediepædagogik og multimodale teksters didaktik.
• Teknologiforståelse og faglighed herunder teknologisk handleevne, digital myndiggørelse og
cybersikkerhed
Receptivt og produktivt:
Den studerende skal
• metodisk analysere og fortolke fiktionstekster
• analysere, udvikle og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning
• med et kritisk blik anvende digitale arbejdsformer i litteraturpædagogiske kontekster.
• arbejde i praksis med didaktisk design ift. teknologiforståelse, cybersikkerhed og digital myndiggørelse
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•
•
•
•
•
•
•

være i stand til at udvælge og reflektere over konkrete teknologier i forhold til danskfaget og dets didaktik
samt have teknologisk handleevne.
i såvel receptive samt produktive sammenhænge kunne medtænke og skabe legende tilgange til
multimodalitet samt reflektere
metodisk analysere og fortolke multimodale tekster
kritisk vurdere multimodale læremidler og digital teknologi
udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale
genrer og tekster
producere egne multimodale tekster som fx film, billedfortællinger, nyhedstekster, og lydproduktioner.
anvende og kritisk forholde sig til design tænkning andre æstetiske læreprocesser og kunne sætte disse
i forhold til danskfaget og praksis

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
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for
heterogene elevgrupper (1).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i
et flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet gennemføre undervisning i fiktive
tekster og undervisning i forskellige tekstgenrer
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner
begrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon
til undervisning på 4.-10. klassetrin
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af fiktive tekster i
danskundervisning
anvende forskellige evalueringsformer og
resultater af evalueringer i tekstundervisning
udvikle elevernes selvstændige og undersøgende
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til
projektopgaven
samarbejde med kolleger om begrundet
gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb
forberede elever til folkeskolens prøve i dansk

Vidensmål: Den studerende har viden om
tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning
elevers tekstbrug, børne- og ungelitteratur
dansk litteraturs kanon
tekstperformance
evaluering af tekstarbejde
fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk
tværfagligt samarbejde i skolen
folkeskolens prøve i dansk
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anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs danskfaglige udvikling
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieperspektiv,
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg af
medier og sproglige virkemidler
udvikle læremidler til danskundervisning på
grundlag af forskningsbaseret viden
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
tekster, herunder skønlitteratur
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter
kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed

planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale medier
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres
anvendelse i danskundervisning.

test- og evalueringsformer
tekster, genrer og medier,
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt
og skriftligt
læremiddelproduktion til danskundervisning
tekstdidaktik
didaktisk design
informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale
platforme
digitale medier i børns – læse og skrivepraksis i og
uden for skolen
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
digitale ressourcer og danskfaglig læring

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne fiktion, fortsat
læsning, multimodale tekster og multimodal kommunikation. Ligeledes inddrages forståelser fra forskning i
teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed. Den udvalgte forskningslitteratur hentes
eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for Læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet), Center for Børnelitteratur (Århus Universitet), Institut for film og
medievidenskab (Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter, der forsker i
fiktion teknologiforståelse og multimodalitet.
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur, film og
andre former for fiktion samt fortsat læsning. Ligeledes inddrages forståelser fra forskning i
teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra
eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet) og diverse universitetsinstitutter for litteratur, film og medier og
fra Medierådet, MIT og EU
Modulets relation til praksis
De studerende udarbejder et større eller mindre didaktisk design omkring teknologiforståelse, digital
mydighed og cybersikkerhed og anvender dette design i praksis med elever og evt. i praksis med
samarbejdspartnere
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De studerende fastholder arbejdet med, udvikling, afvikling og evaluering af deres didaktiske design
omkring teknologiforståelse, digital mydighed og cybersikkerhed i et videoformat, der slutteligt bliver til
studieprodukt 2
De studerende samarbejder enten selvinitieret eller initieret af underviseren med en professionsfaglig
interessent omkring et givent multimodalt produkt, der retter sig mod og har relevans for praksis, dette
bliver slutteligt til studieprodukt 4
Der kan ligeledes knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at de studerende
• observerer undervisning i fiktion på en skole og efterfølgende analyserer observationen.
• indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive tekster, analyserer og vurderer teksterne og
giver respons.
• indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af fiktions- og multimodale tekster
• udvikler og afprøver læremidler til undervisning i fiktion og til multimodal tekstanalyse og produktion
• underviser i multimodal tekstanalyse og -produktion
• giver feedback på elevers multimodale tekstproduktion.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
160

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

205

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

175

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Forudsætningskrav
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 endvidere opgaven Analyse og fortolkning af en eller flere
fiktive tekster samt mindst 3 ud af de øvrige 4 studieprodukter efter aftale med underviser.
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Studieprodukt 1:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster
Skriftlig
Systematisk analyse af en eller flere fiktive tekster, refleksion over kuratering af
fiktive tekster til undervisningen samt demonstration af metodisk
analysebevidsthed
5-7 sider ved én studerende
Udarbejdes individuelt

Opfyldt/ikke opfyldt
Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver enten en kort mundtlig eller skriftlig respons
Fremgår af modulplan

Studieprodukt 2:
Titel

Type/form

Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Vlog og didaktisk design - teknologiforståelse, digital mydighed og
cybersikkerhed i praksis
Produktion eller analyse af en vlog/dokumentar og et teknologisk understøttet
didaktisk design og indeholder såvel almen didaktiske samt fagfaglige overvejelser
og målrettet mod undervisning i sprog og tekster.
Studieproduktet går på tværs mellem PL1, praktik og dansk modul 3
Studieproduktet kan udformes multimodalt og formidles såvel mundtligt som
skriftligt eller begge.
Studieproduktet præsenteres typisk i genren kort pitch og screening af film (med
et skriftlig baggrundsmateriale) for medstuderende for relevante aktører fra flere
af praksisfeltets domæner, såfremt det er muligt.
Arbejdet med studieproduktet har samlet set et omfang svarende til 75 timer pr.
studerende
Udarbejdes i praktikgrupper à 3-5 studerende
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver mundtlig respons gerne med inddragelse af
praksisfeltetsaktører
Fremgår af modulplan
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Studieprodukt 3:
Titel
Type/form

Krav til indholdet

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Multimodal opgave for professionsfaglige interessenter
Analyse og vurdering af multimodal tekst
Skriftlig Multimodal produktion i form af fx filmproduktion, podcast/lydproduktion,
billedbog/grafisk roman, hjemmeside med tilhørende refleksion over produkt og
proces i skriftlig form samt mundtlig fremlæggelse
• Systematisk analyse af en eller flere multimodale tekster (kan være både
elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)
• Produktion af multimodal tekst med refleksion over såvel
produktionsproces, produkt som didaktisk potentiale
• Produktion og analyse af didaktisk design til undervisning i multimodale
tekster med fagdidaktisk refleksion
Fastlægges ud fra et givent samarbejde, fremgår af modulplanen - men vil qva krav
til indholdet indeholde både skriftlighed, digital produktion i form af produkt til
interessenter, digital produktion til fremlæggelse samt mundtlig fremlæggelse
Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Opgaven får såvel mundtlige samt skriftlig feedback af såvel undervisere som
interessenter bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviser.
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SÆRLIGE SPECIALISERINGSMODULER FOR FCT
Spilbaseret læring (FCT)
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
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning,
som er spilbaseret eller indeholder spilelementer
udvikle og anvende spil i sammenhæng med almen
didaktiske såvel som fagdidaktiske kompetencer

anvende og evaluere spildidaktik med fokus på
særlige spildidaktiske motivationselementer og
kollaborationsmuligheder
anvende analoge og/eller digitale læremidler (såvel
funktionelle, semantiske som didaktiserede

Vidensmål: Den studerende har viden om
undervisningsmetoder og -principper, som tager
udgangspunkt i spilbaseret læring
almene og fagdidaktiske kategorier – og deres
relation til almene spil-kategorier/spilregler,
herunder viden om særlige form- og
indholdselementer i forskellige spiltyper
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
analoge og digitale læremidlers (såvel funktionelle,
semantiske som didaktiserede ressourcer)
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ressourcer) i undervisning, med særlig fokus på
undervisningsdifferentiering

praktiske anvendelighed i forhold til elevers
forskellige læringsforudsætninger

Arbejdsformer i modulet

Kategori

Kategori 1

Arbejdstimer, i
alt 275
timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer

Tematiske fagdage med oplæg og workshops
Fællesforelæsninger
Ekskursioner
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
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
Holdmøder
Debatarrangementer
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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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SÆRLIGE
MODULER FOR
SPECIALPÆDAGOGISK
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SÆRLIGE MODULER FOR SPECIALPÆDAGOGISK PROFIL (SPP)
Nedenfor findes beskrivelse af de moduler, som har særlig tilrettelæggelse for SPP-studerende.

Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin, Specialpædagogisk
profil (gælder for sommeroptag 2022)
Dansk indskoling/mellemtrin læses for dette optag som første undervisningsfag.
Sommeroptag 2022 følger beskrivelserne for danskfaget som de fremgår ovenfor og som beskrevet for
ordinær uddannelse. Dog inddrager danskfaget specialpædagogiske problemstillinger i et tværfagligt
samarbejde med PL og KLM.

Modulbeskrivelser undervisningsfaget dansk, 1.-10. klassetrin, Specialpædagogisk
profil (gælder til og med optag 2021)
DAspu1: Literacy og kommunikation (1.-10. klassetrin) (20ECTS)
DAspu2: Fiktion og multimodale tekster (4.-10. klassetrin) (20 ECTS)
DAspi3: Skriftsprogstilegnelse og læsevanskeligheder (10 ECTS)
DAspi4: Sprog, genrer og multimodale tekster (1.-6. klassetrin) (20 ECTS)
Bemærk: Sommeroptag 2021 læser eventuelt modulet DAspi4 før DAspi3.
BA1 modulet læses frem til og med optag 2021 på 7. semester for profilens studerende efter gældende
studieordningstekst beskrevet under BA-projektet.

DAspu1: Literacy og kommunikation
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt og lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne literacy og
kommunikation. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning inden for differentieret literacy-undervisning for
1.-10. klassetrin samt i
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst såvel i såvel tale som
i skrift.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modul 1 læses som det første basismodul.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-10. klassetrin med 20 ECTS.
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Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
1) Indhold og genrer:
- Talesprogets og skriftsprogets struktur og forholdet mellem talt og skrevet sprog.
- Sprogets opbygning: fonetik, ortografi, grammatik (morfologi og syntaks), semantik, tekstlingvistik
retorik og pragmatik.
- Kommunikation, mundtlige og skriftlige genrer og tekstpraksis.
- Literacy-undervisning i 1. - 10. klassetrin, herunder tekster skrevet af og til børn og unge.
- Læse- og skriveudvikling i relation til genre, tekstlingvistik og grammatik.
- Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
- Folkeskolens prøver i dansk.
2) Receptivt og produktivt:
- De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
- De studerende skal genrebevidst og med relevant faglig terminologi analysere og vurdere tekster i et
kommunikativt perspektiv.
- De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til sprogundervisning.
- De studerende skal modellere literacy-strategier.
- De studerende skal performe og modellere eksempler på mundtlig og skriftlig kommunikation.
- De studerende skal give sproglig vejledning i mundtlig og/eller skriftlig tekstproduktion samt reflektere
over vejledningens form og indhold.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning samt Fortsat læsning og skrivning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning samt Danskdidaktik
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
Kompetencemål, som indgår i modulet
De studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for heterogene
elevgrupper (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i et
flerkulturelt og internationalt perspektiv samt begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
skriveundervisning (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder skønlitteratur,
fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: De studerende kan
anvende teorier om literacy

Vidensmål: De studerende har viden om
literacy
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planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
vurdere dansk tale- og skriftsprog, elevers sproglige
udvikling og deres beherskelse af dansk
retskrivning
vurdere elevers forskellige skrivestrategier i
forbindelse med skrivning af tekster i forskellige
genrer og kontekster med henblik på fremadrettet
vejledning
vurdere de læseforståelsesproblematikker, elever
møder, når de læser tekster fra forskellige genrer
og tidsaldre med henblik på fremadrettet
vejledning
kritisk vurdere læremidler til undervisning i dansk
sprog
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs danskfaglige udvikling
planlægge og gennemføre undervisning i at
analysere argumentation i tekster i forskellige
teksttyper og medier
begrundet gennemføre sprog- og
kommunikationsundervisning
planlægge og gennemføre undervisning i
nabosprog og nabokultur
planlægge, gennemføre og evaluere
differentierede læringsaktiviteter, der understøtter
den enkelte elevs kommunikative kompetence
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg
mellem medier og sproglige virkemidler
vurdere stemme, mimik og gestik som
udtryksmidler i danskundervisningen
give feedback på tosprogede elevers tekster på
baggrund af intersprogsanalyse
begrundet gennemføre undervisning i literacy
planlægge og gennemføre undervisning i mundtlig
danskundervisning
vejlede tosprogede elever i deres skriftlige og
mundtlige udvikling på baggrund af intersprog
anvende retoriske udtryksmidler ved oplæsning og
andre former for fremføring af fiktive tekster i
danskundervisning

sprogdidaktik

sprogsystem, herunder grammatik, fonetik,
sprogbrug og gældende retskrivningsprincipper
skrivestrategier

læseforståelse

læremidler til sprogundervisning i skolen
test og evalueringsformer

argumentationsanalyse og kildekritik

sprogdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
sprog og kommunikationsundervisning
nordiske sprog, herunder nabosprogsdidaktik
sprogdidaktik
dansklærerens kommunikative opgaver mundtligt
og skriftligt
mundtlig udtryksfærdighed
intersprog og intersprogsudvikling
literacydidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
fortsat læsning og skrivning
mundtlig udtryksfærdighed
intersprog og intersprogsudvikling
tekstperformance
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Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international literacy-forskning inden for områderne sprog og
sprogundervisning, fortsat læsning og skrivning, faglig læsning og skrivning, multimodal literacy samt
mundtlig og skriftlig kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes fra eksempelvis Nationalt
Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for Læseforskning (Københavns
Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at
- De studerende observerer undervisning i literacy på en skole og efterfølgende analyserer
observationen
- De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres bud
på en relevant respons
- De studerende indsamler og analyserer eksempler på elevers mundtlige og skriftlige kommunikation
- De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i literacy
- De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i literacy og kommunikation.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
155
75 (E21)
80 (F22)

Primære arbejdsformer
•
•
•

Undervisningen veksler mellem underviseroplæg,
studenteroplæg, øvelsesarbejde
Øvelsestimer og workshops med undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige undervisning med undervisers
tilstedeværelse
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2

230

•
•
•
•
•

Vejledning
Evaluering og respons
Tematiske fagdage med oplæg og workshops
Fællesforelæsninger
Ekskursioner og studieture

•

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

155

•

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)

•
•
•

Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

•
•

4

10

Forudsætningskrav
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 endvidere en obligatorisk portfolio samt mindst 1 ud af de 2
øvrige studieprodukter.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Portfolio, der dokumenterer indsigt i elevers literacy-udvikling
Digital mappe med en samling produkter i forskellige modaliteter
En samling af flere mindre produkter som eksempelvis:
- Analyse af en elevs oplæsning
- Analyse af en elevtekst
- Analyse af undervisningsmidler
- Analyse af diverse tests
- Eksempler på selvfremstillede eller redidaktiserede opgaver
Portfolioen skal have et omfang svarende til 15-25 normalsider.
Portfolioen laves i grupper a 3-5 medlemmer.
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Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Sprogtræneren
Skriftlig multiple choice-opgave
Spørgsmål i fonetik, morfologi, syntaks og ortografi
1 times varighed
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Performance af en eller flere mundtlige genrer
Mundtlig fremstilling
Den studerende fremlægger i én eller flere mundtlige genrer – fx indøvet
oplæsning, fortælling, tale eller argumentation – og reflekterer over sin
performance med anvendelse af relevante analytiske begreber.
Den mundtlige fremstilling skal vare mellem 3 og 10 minutter afhængig af genre og
formål.
Den mundtlige fremstilling vil i udgangspunktet være individuel. Andet kan dog
aftales med underviser.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt
Computergenereret og med underviserens fælles opsamling på holdet
Fremgår af modulplan

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
I slutningen af modulet tager den studerende den obligatoriske nationale modulprøve:
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Modulprøve med fokus på den studerendes skriftlige kompetence
Individuel skriftlig hjemmeprøve af 5 timers varighed. Alle hjælpemidler er tilladt.
Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under prøven.
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
fx ortografisk, leksikalsk, morfematisk, syntaktisk og/eller semantisk interesse.
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Vurderingskriterier:
Den studerende skal demonstrere:
- Færdighed i at analysere en tekst med udgangspunkt i begreber som
læsbarhed, læselighed og læseværdighed og/eller fonetik, ortografi, morfologi,
syntaks, semantik og tekstsammenhæng
- Færdighed i egen skriftlig fremstilling i form af en velstruktureret,
sammenhængende tekst skrevet i et klart og korrekt sprog, herunder med
korrekt stavning og tegnsætning
- Viden om det danske sprogs system og funktion.
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Maks. 5 sider
Udarbejdes individuelt

Intern censur. Bedømmes bestået/ikke bestået
Underviseren giver en kort skriftlig respons med angivelse af niveau
Prøvedatoen meldes ud fra centralt hold

Det er en forudsætning for indstilling til kompetencemålsprøve (efter modul 2), at modulprøven også er
bestået (se studieordningens del 2, afsnit 2.24.3).
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DAspu2: Fiktion og multimodale tekster
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt og lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne fiktion og
multimodale tekster. De studerende skal tilegne sig 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
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i multimodale tekster med fokus på analyse og
produktion i et æstetisk, etisk og kommunikativt perspektiv.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at DAspp2 læses efter DAspp1.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:
Indhold og genrer
• Litteratur-, fiktions- og genreteori
• Litterær metodelære
• Kultur- og litteraturhistorie
• Kanon- og klassikertekster
• Ældre og nyere fiktionstekster i forskellige genrer
• Børne- og ungdomslitteraturens genrer
• Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
• Semiotisk medie- og kommunikationsteori
• Analoge og digitale multimodale tekster, fx billedfortællinger for børn og unge i analog og digital form,
journalistiske og dokumentariske tekster, film og lydfortællinger, webtekster, læringsportaler og apps
• Mediepædagogik og multimodale teksters didaktik.
Receptivt og produktivt:
Den studerende skal
• metodisk analysere og fortolke fiktionstekster
• analysere, udvikle og vurdere læremidler beregnet til litteraturundervisning
• metodisk analysere og fortolke multimodale tekster
• kritisk vurdere multimodale læremidler og digital teknologi
• udvikle og eksperimentere med læremidler og didaktisk design i relation til undervisning i multimodale
genrer og tekster
• producere egne multimodale tekster som fx film, billedfortællinger, nyhedstekster, og lydproduktioner.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 2: Fortsat læsning og skrivning
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Kompetenceområde 3: Danskdidaktik
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster for
heterogene elevgrupper (1).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i en heterogen elevgruppe på
baggrund af aktuel, forskningsbaseret viden om læsning og skrivning (2).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning for heterogene elevgrupper i
et flerkulturelt og internationalt perspektiv (3).
• kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genre for heterogene elevgrupper (4).
Færdighedsmål: Den studerende kan
begrundet gennemføre undervisning i forskellige
tekstgenrer
udvikle den enkelte elevs mediebrug og læsevaner
begrunde valg af tekster fra dansk litteraturs kanon
til undervisning på 4.-10. klassetrin
anvende forskellige evalueringsformer og
resultater af evalueringer i tekstundervisning
udvikle elevernes selvstændige og undersøgende
arbejde, herunder aktiviteter, der forbereder til
projektopgaven
samarbejde med kolleger om begrundet
gennemførelse og udvikling af tværfaglige forløb
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieperspektiv,
skabe hensigtsmæssige tekster til en given
kommunikationssituation på baggrund af valg af
medier og sproglige virkemidler
udvikle læremidler til danskundervisning på
grundlag af forskningsbaseret viden
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i
tekster, herunder skønlitteratur
forberede elever til folkeskolens prøver i dansk
planlægge og gennemføre undervisningsaktiviteter
med tekstproduktion i digitale medier
udvikle begrundede innovative
undervisningsaktiviteter i samarbejde med elever,
forældre og aktører uden for skolen
kritisk vurdere danskdidaktiske designprocesser og
produkter

Vidensmål: Den studerende har viden om
tekstdidaktik og genredidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning
tekster til elever, elevers tekstbrug, børne- og
ungelitteratur
dansk litteraturs kanon
evaluering af tekstarbejde
fler- og tværfaglige tilrettelæggelser med dansk
tværfagligt samarbejde i skolen
tekster, genrer og medier,
dansklærerens kommunikative opgaver, mundtligt
og skriftligt
læremiddelproduktion til danskundervisning
tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning,
folkeskolens prøver i dansk
digitale medier i børns og unges læse- og
skrivepraksis i og uden for skolen
innovativ danskdidaktik og forskning i didaktisk
design inden for dansk didaktik
didaktisk design
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kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed

kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
kritisk vurdere digitale ressourcer og deres
anvendelse i danskundervisning.

informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale
platforme
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
digitale ressourcer og danskfaglig læring

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne fiktion, fortsat
læsning, multimodale tekster og multimodal kommunikation. Den udvalgte forskningslitteratur hentes
eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for Læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet), Center for Børnelitteratur (Århus Universitet), Institut for film og
medievidenskab (Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter, der forsker i
fiktion og multimodalitet.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at de studerende
• observerer undervisning i fiktion på en skole og efterfølgende analyserer observationen.
• indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive tekster, analyserer og vurderer teksterne og
giver respons.
• indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af fiktions- og multimodale tekster
• udvikler og afprøver læremidler til undervisning i fiktion og til multimodal tekstanalyse og produktion
• underviser i multimodal tekstanalyse og -produktion
• giver feedback på elevers multimodale tekstproduktion.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og
clio.me/dk), apps til undervisning, digital litteratur og andre fiktive udtryk og hjemmesider.
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
155
75 (E21)
80 (F22)

230

Primære arbejdsformer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

155

•
•
•

4

10

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Forudsætningskrav
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 endvidere opgaven Analyse og fortolkning af en eller flere
fiktive tekster samt mindst 3 ud af de øvrige 4 studieprodukter efter aftale med underviser.
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster
Skriftlig
Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster
Maks. 5 sider
Individuel

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons
Fremgår af modulplanen
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Analyse og vurdering af multimodal tekst
Skriftlig
Systematisk analyse af en eller flere multimodale tekster (kan være både
elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)
Maks. 3 sider ved én studerende – maks. 5 sider ved 2-4 studerende
Kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Opgaven får skriftlig feedback i form af peer-to-peer feedback fra mindst to
medstuderende og bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviser.
Fremgår af modulplanen
Digital multimodal egenproduktion
Multimodal produktion i form af fx filmproduktion, podcast/lydproduktion,
billedbog/grafisk roman, hjemmeside med tilhørende refleksion over produkt og
proces i skriftlig form
Produktion af multimodal tekst med refleksion over såvel produktionsproces,
produkt som didaktisk potentiale
Egenproduktionen skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og
sammenhængen med undervisningen. Eksempelvis: filmproduktion på mindst 3
minutter; billedbog/grafisk roman på 5 sider, lydproduktion på mindst 10
minutter. Den skriftlige refleksionstekst skal være på maks. 5 normalsider

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Gruppe på maks. 4 studerende

Titel

Analyse af eksisterende læremiddel til fiktionsundervisning eller produktion af
eget læremiddel til fiktionsundervisning
Mundtlig præsentation
Præsentation og vurdering af (evt. egenproduceret) læremiddel til undervisning i
fiktion
30-45 minutter
Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons fra hold og underviser
Fremgår af modulplanen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver mundtlig respons
Fremgår af modulplanen
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Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
Mundtlig fremlæggelse
Produktion og analyse af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
med fagdidaktisk refleksion
Mundtlige fremlæggelser skal have en varighed af mindst 30 minutter, inkl.
feedback. Fremlæggelsen skal indeholde: undervisningsplan, begrundelse for mål,
indhold, aktiviteter og evaluering af elevers læring med inddragelse af faglig og
fagdidaktisk teori. Fremlæggelsen skal indeholde bilag i form af undervisningsplan
Gruppe på maks. 4 studerende

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feedback fra responsgrupper og underviser
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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DAspi3: Skriftsprogstilegnelse og læsevanskeligheder
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt og lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår kompetence inden for områderne læsning og skrivning,
herunder læsevanskeligheder. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret læse- og skriveundervisning for 1.-6. klassetrin
• at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser for elever i skriftsproglige vanskeligheder
• at udvikle elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt og kontekstbevidst i såvel tale som i
skrift
• at indgå i kollegial sparring og etablering af læsefaglige netværk
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Modulet indgår i Den Specialpædagogiske Profil og i tæt tilknytning til profillinjens øvrige danskmoduler.
Modulet læses efter DAspp1: ”Literacy og kommunikation” og placeres i udgangspunktet på uddannelsens
4. semester.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Modulet bygger på følgende videngrundlag:
Indhold:
• Skriftsprogsundervisning i 1.-6. klassetrin med tekster skrevet af og til børn.
• Læse- og skriveprocesser, læse- og skriveudvikling og literacy.
• Læsestrategier og læseforståelsesstrategier.
• 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.
Receptivt og produktivt:
• De studerende skal metodisk analysere og vurdere elevers læseforudsætninger, læse- og
skrivestrategier samt vejlede i forhold til elevers proces og produkter.
• De studerende skal analysere og vurdere didaktisk design og læremidler til skriftsprogsundervisning.
• De studerende skal performe og modellere eksempler på læse- og skrivestrategier.
• De studerende skal give sproglig vejledning i skriftlig tekstproduktion samt reflektere over
vejledningens form og indhold i forhold til elever i skriftsproglige vanskeligheder.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 2: Læsning og læseundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
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Kompetencemål, som indgår i modulet
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
læseudvikling (2).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning med henblik på elevers
skriveudvikling (3).
Færdighedsmål: De studerende kan
planlægge og gennemføre aktiviteter, der
understøtter elevers læsning og læseudvikling i 1.6. klassetrin
anvende teorier om elevers skriveprocesser og
skrivestrategier i tilrettelæggelsen af
undervisnings- og læringsaktiviteter
anvende fagdidaktisk viden om sammenhænge
mellem læsning og skrivning i dansk og andre fag
planlægge og gennemføre differentierede
læseudfordringer og understøtte den enkelte elevs
læseudvikling, herunder tosprogede elevers
læseudvikling på andetsproget
anvende resultater af test og andre
evalueringsformer med henblik på at understøtte
den enkelte elevs læseudvikling
vurdere elevers læsestrategier under læsning af
fiktions- og fagtekster
kritisk vurdere læremidler til såvel
begynderundervisning i læsning som til fortsat
læsning og fremstille supplerende læremidler
kritisk vurdere læremidler til såvel den første
skriveundervisning som den fortsatte
skriveundervisning
understøtte den enkelte elevs skriveudvikling,
herunder tosprogedes elevers skriveudvikling på
andetsproget
understøtte elevers læseudvikling ved at integrere
digitale teknologier i undervisningen
anvende sin viden i kommunikation med
lærerkolleger om elevers skriftsprogsudvikling
planlægge, gennemføre og evaluere målbaseret
undervisning til elever med læsevanskeligheder
indgå samarbejde med faglærere og andre
relevante aktører og resursepersoner omkring
elever i læsevanskeligheder
inddrage og reflektere didaktisk over it-baserede
løsninger til elever med læsevanskeligheder
vurdere og tilpasse læremidler til elever med
læsevanskeligheder

Vidensmål: De studerende har viden om
teorier om læsning

skriftlighed og skriveudvikling i indskoling og på
mellemtrin
sammenhænge mellem læsning og skrivning
læsedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
læsning og læseundervisning,

test og evaluering

læsestrategier
læremidler til læseundervisningen

læremidler til undervisning i skriftlighed

skrivedidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
skrivning og skriveundervisning,
it som læringsressource i læseundervisningen
læse-, stave- og skriveudvikling og sproglige
forudsætninger herfor
skolebørns behov for undervisning i læsning,
stavning og skrivning
årsager til skoleelevers vanskeligheder med
tilegnelse af skriftsproget, herunder ordblindhed
(dysleksi)
veldokumenterede indsatser der virker til
skolelever med skriftsproglige vanskeligheder
muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse
af særlige undervisningsindsatser i en
skolekontekst.
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vurdere og anvende faglitteratur på området

dansk og international faglitteratur på området

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne begynderlæsning- og
skrivning, fortsat læsning og skrivning samt skriftsprogsvanskeligheder. Den udvalgte forskningslitteratur
hentes fra eksempelvis Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt videncenter for læremidler, Center for
Læseforskning (Københavns Universitet), SFL-kredsen, Dansk Sprognævn, EVA, PISA og PIRLS.

Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at:
• De studerende observerer undervisning i skriftsprogstilegnelsen på en skole og efterfølgende
analyserer observationen
• De studerende indsamler elevtekster på en skole, analyserer og vurderer teksterne og giver deres
bud på en relevant respons
• De studerende i mindre grupper underviser en klasse eller en gruppe af elever i
skriftsprogstilegnelse
• De studerende afprøver egne og/eller andres læremidler til undervisning i skriftsprogstilegnelse og
kommunikation
• De studerende observerer undervisning på special- og/eller grundskoler med ekspertise i
skriftsprogsvanskeligheder (fx dyslexi).
• De studerende indgår i samarbejde med faglærere og andre relevante aktører og resursepersoner
omkring elever i læsevanskeligheder.
Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at de studerende arbejder med egne færdigheder i at kunne anvende og kritisk
analysere digitale teknologier i forbindelse med elevers skriftsprogstilegnelse og særligt med henblik på
elever i læse/skrivevanskeligheder. Der inddrages læringsportaler (fx gyldendal.dk), læse- og
skriveteknologi (fx IT-rygsækken) samt diverse sprog-apps (fx Sproghjælp).
Arbejdsformer i modulet
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Kategori
1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
67 (E21)
70 (F22)

Primære arbejdsformer
•
•
•

2

110 (E21)
108 (F22)

•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

93 (E21)
92 (F22)

•
•
•

4

5

•
•
•
•

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
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
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)
Holdmøder
Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse
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Forudsætningskrav
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 nedenstående studieprodukt.
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Læsevanskeligheder
Projektopgave
Opgaven skal med udgangspunkt i en problemformulering (og evt. en case)
undersøge et afgrænset felt inden for feltet læsevanskeligheder.
Afhænger af gruppestørrelse:
2 studerende: 12-15 normalsider
3 studerende: 18-20 normalsider
4 studerende: 24-26 normalsider
Projektet udarbejdes i grupper a 2-4 medlemmer. Det skal af gruppeafleveringen
fremgå, hvem der er ansvarlig for de enkelte dele.
Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons, og/eller de studerende
giver peer-respons.
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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DAspi4: Sprog, genrer og multimodale tekster
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationaltog lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Formålet med modulet er, at de studerende opnår tekstkompetence inden for forskellige genrer og
multimodale tekster. De studerende skal tilegne sig viden om og færdigheder i
• at planlægge, gennemføre og evaluere differentieret undervisning i forskellige genrer med særligt
henblik på analyse og fortolkning af fiktive tekster
• at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der udvikler elevers kompetence til at forstå
og kommunikere i og med forskellige tekstmodaliteter.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modulet læses på studiets anden del.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin med 20 ECTS.
Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på følgende vidensgrundlag:
Indhold og genrer:
• Teori om genrebestemt sprog, tekster og kommunikation
• Litteratur- og fiktionsteori
• Litteraturpædagogik og litteraturdidaktik
• Kultur- og litteraturhistorie
• Børnelitteraturteori
• Ældre og nyere sprogligt udviklende tekster fortrinsvis for børn.
• Multimodale tekster med fokus på modaliteter som tale, skrift, lyd, billede og levende billeder
• Kommunikationsteori
• Medieteori og semiotisk teori
• Multimodal literacy
Receptivt og produktivt:
- Den studerende skal
• metodisk analysere, fortolke og kritisk vurdere tekster og sprog i forskellige modaliteter og
kontekster.
• analysere og udvikle læremidler og didaktisk design til genre- og tekstundervisning i forskellige
modaliteter.
• producere egne multimodale tekster som fx billedfortællinger, lydproduktioner, nyhedstekster og
film
• analysere elevers multimodale produktioner og give vejledning og respons
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Sprog og kommunikationsundervisning
Kompetenceområde 3: Skrivning og skriveundervisning
Kompetenceområde 4: Tekster og tekstundervisning
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i sprog og tekster (1).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle skriveundervisning (3).
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i tekster, herunder
skønlitteratur, fra forskellige tidsaldre, medier og genrer (4).
Færdighedsmål: Den studerende kan
kritisk vurdere tekster i et genre- og
medieteoretisk perspektiv
kritisk vurdere tekster og deres brug i
kulturhistorisk, æstetisk og flerkulturelt perspektiv,
herunder tekster på nabosprog
udvikle den enkelte elevs mediebrug og -læsevaner
udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere
undervisning i tekster, herunder skønlitteratur
begrunde valg af børne- og ungdomslitterære
tekster til undervisning på 1.-6. klassetrin
kritisk vurdere sprogbrug i analoge og digitale
medier og tilrettelægge undervisning i og med
digitale medier
understøtte elevers produktion og formidling af
tekster i forskellige medier og med forskellige
teknologier
anvende forskellige evalueringsformer og
resultater af evalueringer i tekstundervisning
kritisk vurdere elevers arbejde med
informationssøgning, ansigtsløs kommunikation og
de etiske aspekter forbundet hermed.

Vidensmål: Den studerende har viden om
tekster, genrer og medier
tekstanalyse og tekstreception i et
dannelsesperspektiv
tekster til elever og elevers tekstbrug
tekstdidaktik og fagdidaktisk forskning inden for
tekster og tekstundervisning,
dansk børne- og ungdomslitteratur
sprog og medier

tekstproduktion i forskellige medier

evaluering af tekstarbejde
informationssøgning og strategier til systematisk at
udvælge viden på internettet, ansigtsløs
kommunikation og forholde sig etisk til
kommunikationen på internettets digitale
platforme.

Forankring i forskning og udvikling
I modulet inddrages national, nordisk og international forskning inden for områderne litteratur og genrer,
litteratur- og sprogdidaktik samt multimodal og digital literacy. Den udvalgte forskningslitteratur hentes
eksempelvis fra Nationalt Videncenter for Læsning, Nationalt Videncenter for Læremidler, Center for
Børnelitteratur (Århus Universitet), Center for Læseforskning (Københavns Universitet), Institut for film og
medievidenskab (Københavns Universitet) og tilsvarende internationale universitetsinstitutter, der forsker i
tekster og tekstdidaktik.
Modulets relation til praksis
Der knyttes an til danskfaglig praksis, fx ved at de studerende
- observerer tekstundervisning på en skole og efterfølgende analyserer observationen
- indsamler eksempler på elevers arbejde med fiktive eller faktiske tekster, analyserer og vurderer
teksterne og giver respons
- indsamler og analyserer eksempler på elevers produktion af mono- og multimodale tekster
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udvikler og afprøver læremidler til undervisning i fiktive genrer og til multimodal tekstanalyse og produktion
giver feedback på elevers tekstproduktion.

Digitalisering og digital teknologi
Modulet lægger op til at arbejde med digital dannelse i et danskfagligt perspektiv, herunder anvendelse og
kritisk analyse af digital teknologi i danskfaget. Der inddrages bl.a. læringsportaler (fx gyldendal.dk og
clio.me/dk), nationale og internationale rapporter om børns læsevaner (fra fx læremiddel.dk og
videnomliteracy.dk), forfatterhjemmesider, digitale tjenester som fx Filmstriben, og der arbejdes
analyserende, eksperimenterende og vurderende med digitale apps fra bl.a. Skoletube.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 550 timer
155
75 (E21)
80 (F22)

230

Primære arbejdsformer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

155

•
•
•

4

10

•
•

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
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
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)
Holdmøder
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•
•

Debatarrangementer
Andet initieret af studerende med undervisers deltagelse

Forudsætningskrav
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 endvidere opgaven Analyse og fortolkning af en eller flere
fiktive tekster samt mindst 3 ud af de øvrige 4 studieprodukter efter aftale med underviser.
Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse og fortolkning af en eller flere fiktive tekster
Skriftlig
Systematisk analyse af én eller flere fiktive tekster
Maks. 5 sider
Individuel

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Analyse og vurdering af multimodal tekst
Skriftlig eller mundtlig (aftales med underviser) formidling af analyse
Systematisk analyse af én eller flere multimodale tekster (kan være
elevproducerede eller professionelle multimodale tekster)
En skriftlig analyse skal have et omfang på 3-5 normalsider. En mundtlig analyse
skal have et omfang på 10-20 minutter
Individuelt eller i grupper

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons

Afleveringsfrist
Titel
Type/form

Krav til indholdet
Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver en kort mundtlig eller skriftlig respons
Fremgår af modulplanen

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
En skriftlig opgave får skriftlig feedback i form af peer-to-peer-feedback fra mindst
to medstuderende og bedømmes opfyldt/ikke opfyldt af underviser. En mundtlig
fremlæggelse får mundtlig feedback fra holdet og underviser
Fremgår af modulplanen
Digital multimodal egenproduktion
Multimodal produktion i form af fx billedbog/booktrailer, podcast/lydproduktion
eller filmproduktion med tilhørende refleksion over produkt og proces i mundtlig
form
Produktion af multimodal tekst med refleksion over didaktisk potentiale
Egenproduktionen skal have et omfang, som fastsættes ud fra genren og
sammenhængen med undervisningen. Eksempelvis: filmproduktion på mindst 3
minutter; billedbog på mindst 5 sider, lydproduktion på mindst 3 minutter
Grupper på maks. 4 studerende
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Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Mundtlig respons fra hold og underviser på egenproduktion og refleksion
Fremgår af modulplanen

Titel
Type/form
Krav til indholdet
Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Didaktisk design til litteraturundervisning
Mundtlig og/eller skriftlig
Præsentation og vurdering af didaktisk design til litteraturundervisning
45 minutter/5 sider
Udarbejdes i grupper a 3-5 studerende

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Didaktisk design til undervisning i multimodale tekster
Skriftlig og mundtlig
Produktion af didaktisk design til undervisning i multimodale tekster med
fagdidaktisk refleksion. Det didaktiske design præsenteres visuelt og mundtligt for
holdet.
30 minutter, inklusive feedback
Gruppe på maks. 4 studerende

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Opfyldt/ikke opfyldt. Bedømmelsen er altid individuel
Underviseren giver mundtlig respons
Fremgår af modulplanen

Opfyldt/ikke opfyldt
Mundtlig feedback fra responsgrupper og underviser
Fremgår af modulplanen

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Modulbeskrivelser for Lærerens Grundfaglighed, Specialpædagogisk profil
PL: Pædagogisk psykologi og introduktion til almen didaktik (sommeroptag 2022)
Sommeroptag 2022 følger beskrivelserne som de fremgår ovenfor og som beskrevet for ordinær
uddannelse. Dog inddrager PL-modulet specialpædagogiske problemstillinger og en udvidet
praksistilknytning til specialskoler samt et tværfagligt samarbejde med dansk og KLM.
PLa: Elevens læring og udvikling (til og med optag 2021)
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed – Elevens læring og udvikling - findes i Bekendtgørelse
om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Basis, nationalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært 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.

Evt. forudsætninger for at læse modulet
Adgangsgivende gymnasial uddannelse bestået på det niveau, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 6.
Det anbefales, at modulet læses før Almen undervisningskompetence (modul 2) og Specialpædagogik
(modul 3)
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed
med 10 ECTS-point.
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 samt 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
konflikthåndtere i mangfoldige sociale sammenhænge.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om
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udvikle læringsmiljøer for elever og grupper under
hensyntagen til forskellighed i
læringsforudsætninger og mål for elevers læring,
observere, støtte og udfordre elevernes sociale,
emotionelle og kognitive udvikling
facilitere interaktions- og læreprocesser, således at
de er befordrende for elevernes trivsel og udvikling
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer
anvende kommunikative rammesætninger og
metoder, så konflikter, sociale problemer og
mobning bliver udgangspunkt for positive
reformuleringer
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes

elevers læring og virksomme faktorer i
læringsmiljøet
elevers sociale, emotionelle og kognitive udvikling herunder køn og motivation
klasse-, lærings- og gruppeledelse
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
pædagogisk vejledning, feedback og
refleksionsformer samt professionslæring
attribuering, herunder viden om sociale
problemer, konflikthåndtering og mobning

inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering

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, herunder nationale
evalueringsrapporter, internationale sammenligningsmålinger og evidensforskning som fx vedrører elevers
trivsel, læring og socialisering og som er med til at styrke de studerendes forståelse af elevens læring,
udvikling.
I modulet arbejdes aktivt med pædagogisk psykologisk argumentation som disciplin og rationel
begrundelse for didaktiske valg og fravalg med afsæt i denne bredde af pædagogisk psykologiske teorier og
forskning.
Der arbejdes ligeledes med udvalgte metoder, fx observation, interview og case-beskrivelser.
Modulets relation til praksis
Den studerende arbejder med udvalgte teorier, begreber og perspektiver i relation til elevers læring,
udvikling og trivsel i skolens dagligdag. Den studerende udfordres på egne kompetencer blandt andet
gennem øvelses- og professionsorienteret undervisning, der knytter an til praksis i skolen. Desuden kan
modulet knytte an til aktiviteter på en tilknyttet praksisskole.
Afprøvning af forskellige metoder til dataindsamling: interview, case-beskrivelse m.v.
Observation og beskrivelse af undervisningspraksis, interaktion og deltagelse i klasserummet/skolen
Samarbejde med skolers interne og eksterne aktører om elevers læring, trivsel og socialisering
Digitalisering og digital teknologi
Der inddrages digital teknologi i undervisningen og viden om anvendelse af digitale teknologier i skolen
med særlig fokus på pædagogisk psykologiske lærerfaglige problemstillinger i tilknytning til elevers læring
og udvikling i en digitaliseret verden som fx vedrører:
• Børn og unge i en digital verden: mediepædagogisk perspektiv – socialisering, identitet og kultur
• Artefakter og læreprocesser i et teknologisk perspektiv
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•

Teknologi og dannelse
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Kategori 4

Arbejdstimer i alt - 275 Primære arbejdsformer
timer
67 (E21)
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller
70 (F22)
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons,
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
110 (E21)
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af
108 (F22)
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter, forberedelse af prøve.
93 (E21)
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse,
92 (F22)
logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og
deltagelse.
5
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden
underviser.

Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Logbog
Skriftligt produkt
Udarbejdelse af fem logbøger knyttet til forskellige undervisningsgange.
Begrunde valg af fokuspunkter, samt med egne ord beskrive, redegøre for og
forholde sig kritisk og analytisk til faglige begreber og deres relation til praksis.
Inddragelse af relevant litteratur fra undervisningen.
Fem logbogsprodukter på maks. 1 normalside pr. logbog.
Udarbejdes individuelt

Godkendt/ ikke godkendt
Peer to peer feedback undervejs i processen
Fremgår af modulplan

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Læreres arbejde med kommunikation
Produktion af videosekvens
Der produceres en kort videosekvens, hvor den studerende demonstrerer
kendskab til kommunikativ rammesætning herunder kendskab til centrale
kommunikative begreber og redskaber i lærerarbejdet.

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Videosekvens på maks. 5 min. samt mundtlig fremlæggelse
Udarbejdes i grupper

Titel
Type/form
Krav til indholdet

Læreres arbejde med læring
Skriftligt og mundtligt produkt
Studiegruppen udarbejder en case-analyse på baggrund af observationer af
læringssituationer i skolen. Der anvendes flere læringsperspektiver.

Omfang

En skriftlig opgave på 5-7 normalsider samt en fremlæggelse for medstuderende,
undervisere og praksislærere på tværfaglig workshop

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe

Udarbejdes i grupper

Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Godkendt/ ikke godkendt
Mundtlig feedback fra underviser
Fremgår af modulplan

Godkendt/ ikke godkendt
Gensidig studiegrupperespons
Fremgår af modulplan
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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Modulbeskrivelser for specialiseringsmoduler, Specialpædagogisk profil
SP-TVÆ: Tværfagligt specialiseringsmodul: Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge
Modultype, -omfang og sprog
Tværfagligt specialiseringsmodul. Lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk.
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 rettet mod den studerendes almene og faglige 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.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for Lærernes grundfaglighed
med 5 ECTS-point og undervisningsfaget dansk med 5 ECTS.
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.
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Færdighedsmål: Den studerende kan
Inddrage og reflektere over samarbejdets
mulighed i planlægning af undervisning
Foretage undersøgelser af det tværprofessionelle
samarbejde mellem lærer og pædagog
Vurdere og anvende samarbejdsmetoder
Anvende sin viden om magtforhold og autonomi i
tværprofessionelt samarbejde med henblik på at
styrke kommunikation mellem lærer og pædagog
Begrundet redegøre for professionsidentitet og
faglighed i relation til samarbejdet om børn og
unge i udsatte positioner
Analysere kompleksiteten i det tværprofessionelle
samarbejde i relation til børn og unge i udsatte
positioner
Analysere betingelser for børnefællesskaber med
henblik på at udarbejde konkrete handleplaner
gennem tværprofessionelt samarbejde

Vidensmål: Den studerende har viden om
Veldokumenterede indsatser i relation til
tværprofessionelt samarbejde om inklusion
Undersøgelsesmetoder til afdækning af
samarbejdet om børn og unges deltagelse i
fællesskaber
Samarbejdsmetoder mellem lærere og pædagoger
Magtforhold og autonomi i tværprofessionelle
samarbejdsrelationer
Profession, faglighed og samarbejde

Muligheder og begrænsninger for
tværprofessionelt samarbejde om børn og unge i
vanskeligheder
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
Forudsætningskrav.
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
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.
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●

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
1

Arbejdstimer –
i alt 275 timer
70

2

108

3

92

4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons, vejledning
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.
Forberedelse til undervisningen Herunder 75 timer til arbejde med
fremlæggelser og andet studiegruppearbejde og andet gruppearbejde.
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.
Debatarrangementer.
Egen opsamling på gruppearbejde.
Selvstændigt igangsatte aktiviteter i studiegrupper f.eks. i form af
praktiske aktiviteter.
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Forudsætningskrav
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
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Tværprofessionelt samarbejde om udsatte børn og unge i danskundervisningen
Modulprøve. Prøven er en mundtligt fremlæggelse og en skriftlig opgave
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 opgavebesvarelse 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.
1 studerende: max 5 normalsider, 2 studerende: max. 9 normalsider, 3
studerende: max. 12 normalsider, 4 studerende: max. 15 normalsider
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.
Opgaven bedømmes med karakter. Bedømmelsen er individuel.
Mundtlig feedback fra underviser og medstuderende ved den mundtlige
fremlæggelse.
Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier, i lyset af modulets færdigheds- og videnmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende som individuel karakter. Så frem det samlede resultat er ”ikke
bestået” henvises til studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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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.
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Kompetencemål, som indgår i modulet
Færdighedsmål: Den studerende kan
samarbejde med skolens interne og eksterne
ressourcepersoner
begrundet vælge specialpædagogiske og
inkluderende indsatser
analysere kompleksiteten i egen og andres praksis i
det specialpædagogiske arbejde
selvstændigt og sammen med andre udvikle
samarbejde, der bygger på gensidig respekt og
lydhørhed
udvikle samarbejde med kolleger, skolens
ressourcepersoner, forældre og elever om
undervisningen og udvikling af undervisning
lede, så inklusion og socialiseringsprocesser
optimeres samtidig med, at den enkelte elevs
udvikling understøttes
anvende og begrunde forskellige
vejledningsformer

Vidensmål: Den studerende har viden om
kommunikation, kollegialt samarbejde,
tværprofessionelt samarbejde og
forældresamarbejde
forebyggende, foregribende og indgribende
indsatser
paradigmer til forståelse af og forklaring på elever i
komplicerede læringssituationer, herunder
forståelser af normalitetsbegrebet
samarbejde og kommunikation mellem skolens
parter og andre relevante aktører
det professionelle grundlag for kommunikation,
kollegialt samarbejde, forældresamarbejde,
tværprofessionalitet og skoleudvikling
inklusion og individualiserings- og
socialiseringsprocesser, herunder diversitet og
marginalisering
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.
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Arbejdsformer i modulet

Kategori
Kategori 1

Arbejdstimer i alt –
275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra lærer eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med respons,
vejledning samt evaluering af arbejdsformer,
læringsmiljø og læring.
Studiegruppearbejde, herunder øvelser, bearbejdelse af
iagttagelserne i praksis, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter, forberedelse af prøve.
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse,
logbogsproduktion samt evaluering af egen læring og
deltagelse.
Skolebesøg – gruppevis og på hold med eller uden
underviser.

Forudsætningskrav
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:
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Vejledning og konsultativt arbejde vedrørende inklusion i skolen
Opgaven består af en skriftlig og en mundtlig del
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.

Omfang

Udarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

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.
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.
Studieproduktet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.
De studerende forventes at bruge 70 arbejdstimer på opgaven.
Godkendt/ikke godkendt.
Feedback fra underviser og medstuderende på både skriftlig og mundtlig del.
Fremgår af modulplan.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SÆRLIGE
MODULER FOR
SPECIALPÆDAGOGISK
TONING MLU
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Modulbeskrivelser for specialiseringsmoduler, Specialpædagogisk toning MLU
SP-SPP1: ’Børn og unges trivsel og deltagelse i skolen’
Modultype, - omfang og sprog
Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Dette modul retter særligt fokus på børn og unges trivsel og deltagelse i skolen og lærerens arbejde med
organisering af specialpædagogiske tiltag og inkluderende praksis. Det undersøges, hvordan børn og unges
trivsel og deltagelse afhænger af, hvilke betingelser skolen etablerer.
Der arbejdes med lærerens grundlæggende viden og færdigheder i relation til inklusionsprocesser,
trivselsarbejde, undervisningsdifferentiering, læringsfællesskaber og skole-hjem-samarbejde med særligt
fokus på børn i udsatte positioner.
I modulet indgår følgende tre temaer:
• Trivsel og deltagelse i skolen.
• Inklusion, differentiering og læringsfællesskaber.
• Skole-hjem-samarbejdet.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Den studerende skal have læst minimum to semestre på meritlæreruddannelsen, førend han/hun kan
vælge den specialpædagogiske toning. Modulet er første af de tre moduler, som udgør den
specialpædagogiske toning.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ETCS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogisk og Lærerfaglighed inden for Lærerens Grundfaglighed
med 10 ETCS.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet indgår forskning og teoridannelse om inklusion, trivsel og læring i et
differentieringsperspektiv. Desuden forsknings- og udviklingsbaseret viden om differentieret skole-hjemsamarbejde og specialpædagogiske tiltag i relation til børns trivsel og deltagelse i skolen.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Modulet omhandler lærerfagligt arbejde med børns trivsel og deltagelse i læringsfællesskaber. Herunder
didaktiske, psykologiske og strukturelle forhold i relation til inklusionsarbejdet.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle inkluderende praksis med
fokus på børns deltagelse og trivsel i læringsfællesskaber.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
afdække elevers forskellige forudsætninger for
trivsel og deltagelse i skolen
håndtere og styrke relationsarbejde mhp. at skabe
bedre vilkår og muligheder for børn i udfordrede
læringssituationer

Vidensmål: Den studerende har viden om
Elevers diversitet og deltagelse mhp. chancelighed i
skolen
Relationsarbejde og læringsfællesskaber

facilitere og organisere inklusionsprocesser således
at de er befordrende for elevers trivsel og tilhør i
børnefællesskaber
undersøge mulighedsbetingelser i skolens
læringsfællesskaber for børn i udsatte positioner
undersøge og udvikle didaktiske metoder og
forståelser til at skabe bedre vilkår og muligheder
for alle børn i skolen
udvikle og håndtere inkluderende skole-hjemsamarbejde

Social eksklusion og mistrivsel

Skolens strukturelle, kulturelle, institutionelle og
kategorielle barrierer og mulighedsbetingelser
Differentiering og læringsfællesskaber

Differentieret skole/hjemsamarbejde i relation til
børns trivsel og deltagelse

Forankring i forskning og udvikling (FoU)
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning og udvikling inden for specialpædagogik, diversitet,
deltagelse, inklusion, trivsel, udsathed og chanceulighed i skolen samt skole-hjem-samarbejde. Herunder
forskning og udviklingsarbejde produceret af professionshøjskolerne.
Der sigtes mod, at de studerende får et bredt og varieret videngrundlag . Jf. afsnittet Modulets
videngrundlag.
Der arbejdes aktivt med kritisk fortolkning af forskning og udviklingsbaseret viden, herunder fokus på kritisk
analyse af strategier, koncepter og handletiltag udviklet til håndtering af inklusionsopgaven i skolen
Modulets relation til praksis
Med udgangspunkt i undersøgelser fra praksis analyserer og reflekterer den studerende over mulighederne
for at udvikle læringsfællesskaber, skabe trivsel og øge deltagelsesmuligheder for elever i udsatte
positioner. Den studerende anvender forskellige metoder til undersøgelse af praksis, fx børneinterview,
observation og case-beskrivelse.
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende arbejder med videodokumentation i relation til udvalgte studieprodukter.
Den studerende undersøger, hvordan teknologi og digitalisering får betydning for børn og unges
deltagelsesmuligheder i faglige og sociale fællesskaber i skolen.

Side 804 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP
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
Kategori1

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

Kategori 2

108

Kategori 3

92

Kategori 4

5

Primære arbejdsformer
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med feedback, vejledning
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.
Studiegruppearbejde, herunder undersøgelse og afprøvning af
konkrete handletiltag i praksis, analyse og bearbejdelse af
iagttagelser, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter, der skal
indgå i den studerendes portfolio.
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering
af egen læring og deltagelse.
Deltagelse i faglige arrangementer, herunder faglige oplæg på KP

Forudsætningskrav
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 to obligatoriske studieprodukter.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Studieprodukt 1 – Udvikling af læringsfællesskaber
Skriftlig synopsis og mundtlig fremlæggelse.
Studieproduktet indeholder to dele:
A.
En undersøgelse af elevperspektivet
B.
Konkretisering af inkluderende læringsfællesskaber
Del A: I relation til temaet ”Trivsel og deltagelse i skolen” beskrives og
gennemføres en undersøgelse af børn og unges perspektiver på trivsel og
deltagelse i skolens læringsfællesskaber. Undersøgelsen dokumenteres med
henblik på at afdække forskellige elevforudsætninger og diskutere mulige
fremadrettede specialpædagogiske og inkluderende tiltag.

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Del B: I relation til temaet ”Inklusion, differentiering og læringsfællesskaber”
beskrives og begrundes lærerens didaktiske arbejde med inkluderende
læringsfællesskaber. Her inddrages viden fra del A. Handletiltagene med fokus på
undervisningsdifferentiering, læringsfællesskaber og deltagelsesbetingelser
dokumenteres og fremlægges for holdet med henblik på at diskutere nye
perspektiver på tiltagene. Efterfølgende udarbejdes en skriftlig synopsis.
Skriftlig synopsis 3-5 sider (inkl. handletiltag og dokumentation af undersøgelsen)
Mundtlig fremlæggelse 20-30 minutter
Den skriftlige synopsis kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med
studiegruppen og indgår i den studerendes portfolio.
Opfyldt/ikke opfyldt
Feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
Studieprodukt 2 – Skolehjem-samarbejde i relation til elever i udsatte
positioner
Videodokumentation og skriftlig synopsis
I relation til temaet ”Skole-hjem-samarbejde” produceres en case med
udgangspunkt i erfaringer og viden om differentieret skole-hjem-samarbejde med
særligt udsatte elever og forældre. I undervisningen afprøves og eksperimenteres
der med forskellige tilgange til samarbejdet og til forældreinvolvering eks.
gennem forumteater. Arbejdet videodokumenteres af de studerende, og der
udarbejdes efterfølgende en skriftlig synopsis, hvor arbejdet relateres til
teoretiske perspektiver på differentieret skolehjem-samarbejdet.
Skriftlig synopsis 3-5 sider
Den skriftlige synopsis kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med
studiegruppen og indgår i den studerendes portfolio.
Opfyldt/ikke opfyldt
Feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan
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Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SP-SPP2: ’Det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner’
Modultype, -omfang og sprog
Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Dette modul omhandler lærerens tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner i
skolesammenhænge. Læreren samarbejder i skolen med fx pædagoger, psykologer, sundhedsplejersker og
socialrådgivere.
Målet med modulet er, at de studerende opnår grundlæggende viden om og færdigheder i det
tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner. Der arbejdes bl.a. med
tværprofessionelle dilemmaer og grundlæggende betingelser og forudsætninger for det tværprofessionelle
samarbejde om børn og unges trivsel, læring og udvikling i skolen. Eksempelvis dilemmaer i relation til
fastholdelse og overskridelse af professionsfaglighed.
Desuden arbejdes der med redskaber og metoder til at indgå i og koordinere helhedsorienterede og
tværgående samarbejdsprocesser om problemstillinger for børn og unge i udsatte positioner. Modulet
involverer særligt tilrettelagte undervisningssekvenser med studerende fra meritpædagoguddannelsen.
I modulet indgår følgende tre temaer:
• Professionsfaglighed og professionsidentitet
• Børn og unge i udsatte positioner
• Tværprofessionelle praksisser og dilemmaer
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Den studerende skal have læst minimum to semestre på meritlæreruddannelsen, førend han/hun kan
vælge den specialpædagogiske toning på meritlæreruddannelsen.
Modulet er det andet modul ud af de tre moduler, som udgør den specialpædagogiske toning.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med
10 ECTS.
Modulets videngrundlag
Centralt i modulet indgår forskning og teoridannelse om udsathed, professionsfaglighed, samarbejde,
tværprofessionalisme og tværprofessionelle processer.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Modulet omhandler det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner, herunder
dilemmaer og handlebetingelser i samarbejdet om at styrke børn og unges trivsel og deltagelsesmuligheder
i skolen.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan koordinere, deltage i og reflektere over tværprofessionelle praksisser med fokus på
børn og unges deltagelse og trivsel i faglige og sociale fællesskaber.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
Identificere børn og unge i udsatte positioner
Inddrage og reflektere over samarbejdets mulighed i
planlægning af undervisning
Foretage undersøgelser af det tværprofessionelle
samarbejde mellem lærer og pædagog
Vurdere og anvende samarbejdsmetoder
Anvende viden om magtforhold og autonomi i
tværprofessionelt samarbejde med henblik på at
styrke kommunikation mellem lærer og pædagog
Begrundet redegøre for professionsidentitet og
faglighed i relation til samarbejdet om børn og unge i
udsatte positioner
Analysere kompleksiteten i det tværprofessionelle
samarbejde i relation til børn og unge i udsatte
positioner
Analysere betingelser for børnefællesskaber med
henblik på at udarbejde konkrete handleplaner
gennem tværprofessionelt samarbejde

Vidensmål: Den studerende har viden om
Udsathed samt børn, unge og familier i udsatte
positioner
Veldokumenterede indsatser i relation til
tværprofessionelt samarbejde om inklusion
Undersøgelsesmetoder til afdækning af samarbejdet
om børn og unges deltagelse i fællesskaber
Samarbejdsmetoder mellem lærere og pædagoger
Magtforhold og autonomi i tværprofessionelle
samarbejdsrelationer
Profession, faglighed og samarbejde

Muligheder og begrænsninger i det
tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i
udsatte positioner og deres familier.
Elevens deltagelsesbetingelser og -muligheder i
relation til samarbejdet mellem lærer og pædagog

Forankring i forskning og udvikling (FoU)
Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning og udvikling inden for børn og unge i udsatte
positioner, professionsfaglighed og tværprofessionalisme, herunder forskning og udviklingsarbejde
produceret af professionshøjskolerne.
Der sigtes mod, at de studerende får et bredt og varieret videngrundlag. Jf. afsnittet Modulets
videngrundlag. Der arbejdes aktivt med kritisk fortolkning af forskning og udviklingsbaseret viden, herunder
tværprofessionelle koncepter og indsatser.
Modulets relation til praksis
Med udgangspunkt i egne og andres undersøgelser fra praksis analyserer og reflekterer den studerende
over tværprofessionelt samarbejde i relation til børn og unge i udsatte positioner.
Den studerende anvender forskellige metoder til undersøgelse af det tværprofessionelle samarbejde i
praksis, fx interview med lærere, pædagoger og andre professioner, der arbejder med børn og unge i
udsatte positioner, observation og case-beskrivelse.
Digitalisering og digital teknologi
Den studerende arbejder med digitale teknologier i forbindelse med deres undersøgelser af de
fagprofessionelles tilgange og erfaringer med det tværprofessionelle samarbejde.
De studerende undersøger, hvordan teknologi og digitalisering får betydning for børn og unge i udsatte
positioner i relation til deres deltagelsesmuligheder i skolens faglige og sociale fællesskaber.
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Arbejdsformer i modulet
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder
den studerende med analyse, diskussion og refleksion samt afprøvning af forskellige samarbejdsmodeller.
Der inddrages IT

Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3
Kategori 4

Arbejdstimer Primære arbejdsformer
70
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med feedback, vejledning
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.
108
Studiegruppearbejde med lærer- og pædagogstuderende, herunder
undersøgelse og afprøvning af konkrete handletiltag i praksis, analyse
og bearbejdelse af iagttagelser, tekstlæsning, udarbejdelse af
studieprodukter.
92
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering
af egen læring og deltagelse.
5
Deltagelse i faglige arrangementer, herunder faglige oplæg på KP

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning (herunder enkelte
lørdage), hvilket inkluderer forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Derudover forventes den studerende at arbejde med og gennemføre det obligatoriske studieprodukt, der
vedrører en undersøgelse og analyse af tværprofessionelle praksisser, dilemmaer og problemstillinger.
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Titel
Type/form
Krav til indholdet

Studieprodukt: Tværprofessionelle praksisser
Skriftlig synopsis og mundtlig fremlæggelse med inddragelse af empirisk
undersøgelse
Studieproduktet indeholder to dele:
A. En undersøgelse af tværprofessionelle praksisser og erfaringer.
B. Analyse og diskussion af en problemstilling der udspringer af den empiriske
undersøgelse (del A) og forslag til handletiltag, der kan styrke det
tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte positioner.
Del A: I relation til temaet ”Tværprofessionelle praksisser og dilemmaer”
beskrives og gennemføres en undersøgelse af fagprofessionelles erfaringer og
perspektiver på det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte
positioner. Undersøgelsen dokumenteres og præsenteres mundtligt for holdet
med henblik på at reflektere over dilemmaer og problemstillinger i den
tværprofessionelle indsats i relation til børn og unge i udsatte positioner (Jf del
B).
Del B: I relation til temaet ” Tværprofessionelle praksisser og dilemmaer ”
analyseres og diskuteres en konkret problemstilling med afsæt i den empiriske
undersøgelse (del A). Problemstillingen analyseres med udgangspunkt i relevant
teori og forskning om udsathed og tværprofessionelt samarbejde. Analyserne
præsenteres på holdet med henblik på at udvikle ideer til tiltag, der fremadrettet
kan styrke det tværprofessionelle samarbejde om børn og unge i udsatte
positioner.

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Efterfølgende udarbejdes en skriftlig opgave.
Skriftlig opgave 8-10 sider (inkl. handletiltag og dokumentation af undersøgelsen)
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med
studiegruppen. Den skriftlige opgave danner grundlag for at den studerende kan
få modulet godkendt.
Opfyldt/ikke opfyldt
Feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SP-SPP3: Inklusion og deltagelse – med fokus på elever i læse-- og skrivevanskeligheder
Modulet retter sig mod kompetenceområder i Pædagogik og lærerfaglighed samt de undervisningsfag, de
studerende på holdet læser.
Modultype, -omfang og sprog
Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er primært dansk.
Kort beskrivelse af modulet
Dette modul omhandler inklusion og stilladsering af elever i skrive- og læsevanskeligheder i relation til
skolens læringsfællesskaber og fagrække.
Målet med modulet er, at de studerende opnår grundlæggende viden om og færdigheder i at skabe
deltagelsesmuligheder i skolens læringsfællesskaber for elever i læse- og skrivevanskeligheder.
Modulet styrker den studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere indsatser, der
skaber deltagelsesmuligheder for elever i skriftsproglige vanskeligheder. De studerende får viden om hvad
læse- og skrivevanskeligheder er, og hvordan de identificeres og adresseres. Der arbejdes desuden med
dilemmaer og grundlæggende betingelser for at inkludere elever i læse- og skrivevanskeligheder i
fagrækkens forskellige fag og i skolens sociale fællesskaber gennem fokus på læringsbarrierer, inklusion,
stilladsering og differentiering. I den forbindelse arbejder den studerende med, hvordan videndeling og
organisering mellem interne og eksterne samarbejdspartnere kan etableres og har betydning for udvikling
af elevernes læring og trivsel.
Modulet varetages af henholdsvis undervisere i dansk og pædagogik og lærerfaglighed.
I modulet indgår følgende tre indholdsområder:
• Planlægning af undervisning der skaber deltagelsesmuligheder og udvikler elevernes skriftsproglige
færdigheder i forskellige fag med fokus på stilladsering, differentiering, læringsbarrierer.
• Teknologier, der kan støtte børns skriftsproglige udvikling og deltagelse i undervisningen, herunder
læse-skrive-teknologi (LST) og afdækningstest.
• Inklusion, relationsarbejde, læringsmiljø, kollegialt samarbejde og samarbejdet med skolens øvrige
ressourcepersoner i relation til udvikling af inkluderende indsatser omkring elevernes ressourcer og
udfordringer.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Den studerende skal have læst minimum to semestre på meritlæreruddannelsen, før den specialpædagogiske toning kan vælges.
Modulet er det tredje modul ud af de tre moduler, som udgør den specialpædagogiske toning.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til hovedområdet Pædagogik og lærerfaglighed inden for lærerens grundfaglighed med
10 ECTS-point.
Modulets videngrundlag
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Centralt i modulet indgår forskning og teoridannelse om årsager til samt identifikation og intervention af
læse- og skrivevanskeligheder, læringsbarrierer, deltagelse og inklusion, relationsarbejde, stilladsering og
differentiering.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Modulet omhandler inklusion af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder viden om test og
evalueringsværktøjer, læringsbarrierer, deltagelse og inklusion, relationsarbejde, stilladsering og
differentiering i relation til den faglige undervisning i skolens forskellige fag.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan undersøge og reflektere over, hvilke læringsbarrierer der er forbundet med at være i
læse- og skrivevanskeligheder i skolen. Derudover kan den studerende tilrettelægge undervisning, der
skaber deltagelsesmuligheder for elever i skrive- og læsevanskeligheder.
Færdighedsmål: Den studerende kan
Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning
der skaber deltagelsesmuligheder for elever i
skrive- og læsevanskeligheder.

Vidensmål: Den studerende har viden om
Læse- og skrivevanskeligheder, skriftsproglig
udvikling samt årsager til skoleelevers
vanskeligheder med tilegnelse af skriftsproget,
herunder ordblindhed (dysleksi).

Identificere læringsbarrierer for elever i læse- og
skrivevanskeligheder i faglige og sociale
fællesskaber.

Inklusion, læringsbarrierer samt
muligheder og begrænsninger for tilrettelæggelse
af særlige undervisningsindsatser i en
skolekontekst.

Vurdere og tilpasse læremidler til elever i læse- og Differentiering og stilladsering med udgangspunkt i
skrivevanskeligheder
forskellige læremidler.
Anvende og reflektere didaktisk over
Læse-skrive-teknologi (LST)

Læse-skrive-teknologi (LST) og andre digitale
læremidler som læringsressource i læse- og
skriveaktiviteter i fagenes undervisning

Anvende og analysere udvalgte test og
Værktøjer til test og evaluering af læseevalueringsformer og kritisk reflektere over, hvilken og skrivevanskeligheder, herunder
viden og hvilke handlemuligheder test kan bibringe. viden om værktøjernes muligheder og
begrænsninger
Analysere og undersøge deltagelsesmuligheder for Undersøgelsesmetoder og veldokumenterede
elever i læse- og skrivevanskeligheder i et eller flere inkluderende indsatser til elever i skriftsproglige
fag samt udvikle begrundede handletiltag på
vanskeligheder
baggrund af undersøgelsen.
Indgå i kollegialt samarbejde med henblik på at
skabe deltagelsesmuligheder for elever i læse- og
skrivevanskeligheder på tværs af fag.

Kollegialt samarbejde og samarbejde med skolens
øvrige ressourcepersoner.

Forankring i forskning og udvikling (FoU)
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Modulet trækker på dansk og udenlandsk forskning og udvikling inden for læringsbarrierer, læse- og
skrivevanskeligheder, inklusion, deltagelsesmuligheder, læringsfællesskaber, stilladsering, differentiering
samt læremidler og teknologier til test og undervisning af elever i læse- og skrivevanskeligheder, herunder
forskning og udviklingsarbejde produceret af professionshøjskolerne.
Der sigtes mod, at de studerende får et bredt og varieret videngrundlag. Jf. afsnittet om modulets
videngrundlag. Der arbejdes aktivt med kritisk fortolkning af forskning og udviklingsbaseret viden, herunder
test- og evalueringsværktøjer.
Modulets relation til praksis
Med udgangspunkt i egne og andres undersøgelser fra praksis analyserer og reflekterer den studerende
over inkluderende indsatser for elever i læse- og skrivevanskeligheder.
Den studerende anvender forskellige metoder til undersøgelse af inkluderende indsatser for elever i læseog skrivevanskeligheder, fx observation, interview med lærere og elever samt case-beskrivelse og evt.
afprøvning af indsatser.
Digitalisering og digital teknologi
De studerende undersøger, hvordan teknologi og digitalisering kan støtte og skabe deltagelsesmuligheder
og får betydning for elever i læse- og skrivevanskeligheder i relation til deres deltagelsesmuligheder i
skolens faglige og sociale fællesskaber.
Arbejdsformer i modulet
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forskellige arbejdsformer. I den forbindelse arbejder
den studerende med analyse, diskussion og refleksion samt afprøvning af forskellige inkluderende indsatser
for elever i læse- og skrivevanskeligheder.
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Kategori
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3
Kategori 4

Arbejdstimer Primære arbejdsformer
70
Holdundervisning, herunder fælles oplæg fra underviser eller
studerende, gruppeøvelser, fremlæggelser med feedback, vejledning
samt evaluering af arbejdsformer, læringsmiljø og læring.
108
Studiegruppearbejde, herunder undersøgelse og afprøvning af
konkrete handletiltag i praksis, analyse og bearbejdelse af
iagttagelser, tekstlæsning, udarbejdelse af studieprodukter.
92
Individuelt arbejde, herunder individuel forberedelse samt evaluering
af egen læring og deltagelse.
5
Deltagelse i faglige arrangementer, herunder faglige oplæg på KP

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter. Derudover forventes den
studerende at arbejde med og gennemføre det obligatoriske studieprodukt, der vedrører undersøgelse,
analyse og udvikling af inkluderende og læringsfremmende praksisser for elever i læse og
skrivevanskeligheder.
Titel
Type/form
Krav til indholdet

Studieprodukt: Inkluderende undervisningspraksis for elever i læse- og
skrivevanskeligheder
Undersøgelse, præsentation og skriftlig opgave
Studieproduktet indeholder to dele:
Undersøgelse og præsentation
En undersøgelse af deltagelsesmuligheder for elever i læse- og
skrivevanskeligheder i et eller flere fag. Undersøgelsen dokumenteres og
præsenteres mundtligt for holdet med henblik på at reflektere over dilemmaer og
problemstillinger i relation til inklusion, differentiering og
undervisningsplanlægning.

Omfang
Produktudarbejdelse
individuelt eller i
gruppe
Bedømmelse
Respons
Afleveringsfrist

Analyse, diskussion og handleforslag – skriftlig opgave
Analyse og diskussion af en problemstilling, der udspringer af den empiriske
undersøgelse (del A). Problemstillingen analyseres med udgangspunkt i relevant
teori og forskning om læse- og skrivevanskeligheder, inklusion, stilladsering og
læringsbarrierer. På baggrund af analyserne udvikler og afprøver (hvis muligt) de
studerende konkrete handletiltag i praksis, der kan fremme læringen og skabe
deltagelsesmuligheder for elever i skrive- og læsevanskeligheder.
For grupper har den skriftlig opgave et omfang på 8-10 sider. Hvis
studieproduktet udarbejdes individuelt, har opgaven et omfang på 5-6 sider.
Den skriftlige opgave kan udarbejdes individuelt eller i samarbejde med
studiegruppen. Den skriftlige opgave danner grundlag for, at den studerende kan
få modulet godkendt.
Opfyldt/ikke opfyldt
Feedback fra underviser og medstuderende
Fremgår af modulplan

Betingelser for godkendelse af modul
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Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SÆRLIGE
MODULER FOR
INTERNATIONAL PROFIL
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Modulbeskrivelser for specialiseringsmodul, International profil
SP-EU: Den Europæiske Lærer
Modultype, -omfang og sprog
Specialiseringsmodul, lokalt udarbejdet på 10 ECTS-point. Modulsproget er dansk og engelsk.
Kort beskrivelse af modulet
Modulet har til formål at:
• styrke interkulturelle kompetencer.
• give indblik i og erfaring med didaktisk og pædagogisk praksis på en skole i et andet land.
• styrke den studerendes blik for eget kulturelle ståsted og implicitte og eksplicitte faglige værdier
igennem komparativt arbejde.
• give den studerende viden om og erfaring med andre metoder i det lærerfaglige arbejde.
• give den studerende erfaring med at arbejde analytisk med egen praksis igennem feltarbejde.
Evt. forudsætninger for at læse modulet
Modulet er forbeholdt studerende på profillinjen International Profil.
Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse
Modulet godkendes til Lærernes grundfaglighed med 5 ECTS-point samt 5 ECTS-point i undervisningsfaget
engelsk.
Modulets videngrundlag
Modulet omhandler planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i en udenlandsk kontekst
med og analyse af den udenlandske skoles rammebetingelser i et komparativt perspektiv. Systematisk
analysere lærerfaglige problemstillinger.
Kompetenceområder, som indgår i modulet
Kompetenceområde 1: Kommunikation, kultur og internationalisering.
Kompetenceområde 3: Interkulturel kompetence i undervisningsfaget engelsk på mellemtrinnet og i
udskolingen.
Kompetenceområde 4: Fremmedsprogsdidaktik.
Kompetencemål, som indgår i modulet
Den studerende kan
• begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle varieret engelskundervisning med
anvendelse af forskelligartede tekstformer og med integration af samfund, kultur og kulturmøder i
det sproglige arbejde på mellemtrinnet og i udskolingen.
• 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 i en
udenlandsk kontekst
Lede og gennemføre undervisning under
hensyntagen til lærernes intentioner og kunne
gøre brug af egen professionel dømmekraft i
komplicerede situationer,

Vidensmål: Den studerende har i et komparativt
perspektiv viden om
Klasseledelse, lærerens handlemåde, relationer i
undervisningen og undervisningens etik,
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Analysere og vurdere klassen som et fællesskab,
lærerens arbejde og skolens organisering,
undervisnings- og arbejdsformer
Anvende en teoretisk referenceramme, udvikle
undersøgelsesdesigns og foretage feltarbejde,
Anvende videnskabelig metode i egne empiriske
undersøgelser
Håndtere og vurdere religiøse og kulturelle
forhold i skolens tradition og dagligdag,
Analysere tilhørsforhold og identitetsspørgsmål,
samt sammenhænge mellem skolens
medborgerskabs- og kulturelle dannelsesopgave
begrunde principper i egen og andres
undervisning i forhold til elever, forældre og
fagfæller, herunder i et inklusionsperspektiv,
begrunde undervisningens enkeltelementer med
henblik på optimering af læreprocesserne for
såvel grupper af elever som den enkelte elev,
planlægge og gennemføre undervisning med
eksempler på forskelligartede kulturelle
praksisser og kulturmøder på mellemtrinnet og i
udskolingen,
begrunde indhold omkring sprog, kultur og
samfundsforhold af relevans for
engelskundervisning ud fra et
verdensborgerperspektiv,
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,

Den undervisningsmæssige betydning af
elevernes forskellige socialisering i samfundet og
pædagogiske ideers indflydelse på undervisning,
samt på skolens funktion og organisation
Undersøgelsesdesign, feltarbejde,
evalueringsmetoder samt test
Forsknings- og udviklings samt
feltarbejdsmetoder
Forholdet mellem religion, kultur og politik og
deres konsekvenser for skolens dagligdag,
Forskellige former for borgerskab,
medborgerskab og verdensborgerskab i en
uddannelsesmæssig sammenhæng
fagsyn, curriculum og praktisk tilrettelæggelse af
engelskundervisning, herunder den historiske
udvikling i fag og læringssyn,
lovgrundlag, gældende bestemmelser og
vejledninger nationalt og internationalt,
herunder læremidler, digitale ressourcer, mål- og
evalueringsformer,
kultur og kulturmøder, herunder pragmatisk
kompetence og samspillet mellem sprog, kultur
og identitet,
sproglig variation, kultur og samfundsforhold i
den engelsktalende verden samt forhold af
relevans for globalisering,
interkulturel kompetence,

Modulets relation til praksis
Modulet tager udgangspunkt i en konkret empirisk problemstilling, der udvikles i relation til den
studerendes erfaringer på den udenlandske skole.
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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Kategori
1

2

Arbejdstimer – i
alt 275 timer
70

108

Primære arbejdsformer
-

3

92

-

4

5

-

Undervisning på hold
Oplæg fra ressourcepersoner og efterfølgende bearbejdning på
eget hold
Studiegruppearbejde med undervisers tilstedeværelse
Vejledning
Individuel forberedelse til undervisning
Studiegruppearbejde uden undervisers tilstedeværelse
Studerendes gensidige feedback på aktiviteter og produkter,
mundtligt og skriftligt
Studerendes forberedelse, gennemførelse og bearbejdning af
observationer i forbindelse med praksissamarbejde
Studerendes udarbejdelse af studieopgaver skriftligt, mundtligt, i
grupper og individuelt
Peer-feedback
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
Deltagelse i debatarrangementer mv.

Forudsætningskrav
Den studerende forventes at deltage aktivt og engageret i modulets undervisning, hvilket inkluderer
forberedelse og tilstedeværelse samt deltagelse i modulets læringsaktiviteter.
Desuden skal den studerende:
•
•

Tage på et praksisophold på en skole i Europa anvist af Institut for Læreruddannelse, Københavns
Professionshøjskole, af 2 måneders varighed.
Lave et undersøgelsesdesign til feltarbejde på den anviste skole.
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•
•
•
•

Forestå undervisning, observere undervisning, samt deltage i dagligdagen på skolen.
Deltage i ugentlige online-undervisning samt vejledning med modulansvarlige undervisere på
Institut for Læreruddannelse.
Ugentlig produktion af opgaver defineret af underviser.
Afrapportere feltarbejde på engelsk i en form angivet af underviser og henvendt til værtsskolen.

Betingelser for godkendelse af modul
Godkendelse af modulet sker på baggrund af godkendelse af ovenstående forudsætningskrav. Godkendelse
af forudsætningskravene er betinget af, om den studerende har overholdt objektive krav om fx
afleveringstidspunkt, udformning, redelighed og indholdsmæssig relevans.
Godkendelse af de enkelte forudsætningskrav foretages ud fra en faglig vurdering af underviseren ud fra
ovenstående kriterier og i lyset af modulets færdigheds- og vidensmål. Det samlede resultat for modulets
forudsætningskrav meddeles den studerende. Såfremt det samlede resultat er ”ikke opfyldt” henvises til
studieordningens del 2 om erstatningsopgaver.
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SP-Cultural Studies (international profile)
Module type, scope and language
Specialization module, locally prepared on 10 ECTS credits. The module language is English.
Brief description of the module
The module aims to develop students' interdisciplinary teaching competencies in English and social studies
based on Cultural Studies. Cultural Studies is an interdisciplinary field that is concerned with culture and
politics with a focus on processes, opportunities for action, historicity, and subjectivity, where, among
other things examines the representation of different kinds of identities, gender, sexuality, race, class,
education, religion, age, etc. Culture is seen as constructed in discourses (non-essentialist view of culture),
which examine why certain discourses exist in particular contexts and what consequences it may have. The
module deals with culture, norms, society, and knowledge of the world in a global citizen perspective.
Porerequisites for reading the module
The module is reserved for students in the profile line International Profile and Erasmus students.
The module is approved for the following subjects, incl. ECTS entry
The module is approved for the teaching subject English with 5 ECTS points and for the teaching subject
social studies with 5 ECTS points.
The module's knowledge base
We work theoretically as well as based on experience with the following:
- Culture and social conditions in English-speaking countries and in a global citizen perspective,
including global issues
- Intercultural encounters in both a local and a global perspective
- Intercultural competence in the encounter with other cultural practices and linguistic variation
- Different types of texts with a focus on the broad text concept
- Texts as expressions of culture and culture expressed through texts
- Planning intercultural communicative teaching.
- Empirical research on students' social and cultural understanding, identity formation and
development.
- Sociological studies and research.
- Philosophy of society, with emphasis on the relationship between individual and community.
- Globalization theory, primarily sociological directions.
- Subject didactic and pedagogical theory on teaching planning and learning.
Areas of competence that are included in the module
Competence area 3: Intercultural competence in the teaching subject English at the intermediate level and
in lower secondary school.
Competence area 4: Foreign language didactics.
Area of competence 2: Social and cultural conditions as well as globalization
Competence area 4: Social studies methods and social science didactics
The student can
• reasonably plan, carry out, evaluate and develop varied teaching with the use of diverse text forms
and with the integration of society, culture and intercultural encounters.
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Competence objectives included in the module
The student can reasonably plan, implement, evaluate, and develop varied and differentiated English
teaching at the intermediate level and lower secondary school with the use of diverse text forms and with
the integration of society, culture and cultural encounters.
The student can reasonably plan, carry out, evaluate, and develop teaching in social and cultural conditions
as well as globalization in social studies in the 8th-10th grade of primary and lower secondary school.
The student can reasonably plan, carry out, evaluate, and develop teaching in social studies using different
forms of work and in the use of statistics and other empirical data in the treatment of societal issues in
lower secondary school 8. -10. grade.
Skill Objectives: The student can
plan and carry out teaching with examples of
diverse cultural practices and intercultural
encounters at the intermediate level and in lower
secondary school
justify content about language, culture and social
conditions of relevance to English teaching from a
global citizen perspective,
use relevant and differentiated texts, media and IT
in teaching,

Knowledge goal: The student has knowledge of
culture and intercultural encounters, including
pragmatic competence and the interplay between
language, culture, and identity,

initiate and support processes to support own and
students' development of intercultural
competence, including conveying experiences
through narratives and artifacts as well as paying
attention to linguistic variants and phrases that are
appropriate in different situations
collaborate on planning interdisciplinary projects
and organize activities for professional immersion
with a focus on students' general education.

intercultural competence,

Skill Objectives: The student can
promote students 'understanding of their own and
others' identity formation and socialization in an
ethnically, culturally and religiously heterogeneous
Denmark,
involve the students' everyday life in the
understanding of connections between cultural
concepts, norms, values, ways of life and forms of
participation,
strengthen students' skills in analyzing connections
between regional, European and global processes and
local cultural and ethnic expressions,
strengthen students' opportunities to reflect on
political, cultural and economic globalization and

linguistic variation, culture, and societal conditions
in the English-speaking world, as well as conditions
relevant to globalization,
text competence, including IT and media,

the subject's contribution to general education,
professional immersion and coherence with other
subjects.

Knowledge goal: The student has knowledge of
identity formation, socialization, communities and
equality at local and global level, as well as
sociological theories of modernity and late
modernity,
sociological and cultural connections between
norms, values, lifestyles and forms of
participation,
connections between local, national, regional,
European and global events and developments
and sociological theories on migration,
theory and empirical studies of political, economic
and cultural globalization and
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plan, lead, carry out and evaluate project-organized project work and problem formulation, as a form
and interdisciplinary teaching with the involvement of of teaching, and involvement of the surrounding
the individual student's different learning
community in the teaching, interdisciplinary
prerequisites
The module's relation to practice
The students must in groups develop an interdisciplinary teaching course in English and social studies,
which prepares the students to design an interdisciplinary project assignment in 8th or 9th grade. The
module also aims to collaborate with selected schools on the work with the project assignment, for
example by visiting experienced teachers in the teaching.
Forms of work in the module (Study activity model)
The teaching takes place as an interaction between different forms of work. The module is organized with
an indicative expected study and workload (average) based on study activity model categories, which at the
start of the module are used for matching expectations between teacher and students. The scope of the
module corresponds to 275 working hours.
Work is done to train the students in supervised peer feedback processes.
Participation requirements
The student is expected to participate actively and engaged in the module teaching, which includes
preparation and presence as well as participation in the module learning activities.
In addition, the student in groups must develop an interdisciplinary teaching course in English and social
studies around the project assignment in 8th or 9th grade.
Conditions for approval of module
Approval of the module is based on approval of the above participation requirements. Approval of the
participation requirements is conditional on whether the student has complied with objective requirements
regarding, for example, submission time, design, honesty and content relevance. Approval of the individual
participation requirements is made on the basis of a professional assessment by the teacher on the basis of
the above criteria, in the light of the module's skills and knowledge objectives . The total result for the
module's participation requirements is notified to the student as passed / failed. If the overall result is “not
passed”, please refer to part 2 of the curriculum on replacement assignments.
Erasmus students will get a grade for participating in the module.
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KURSUSBESKRIVELSER
FOR FRIVILLIGE
KURSER
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Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Frivilligt kursus, 15 lektioner. Undervisningssprog er dansk.
Kort beskrivelse af kurset
Dette kursus giver både teoretisk viden om og praktisk erfaring med lærerens kommunikative opgaver. Den
studerende skal gennem kurset tilegne sig kompetencer i at kommunikere mundtligt og skriftligt på en
hensigtsmæssig måde i forskellige kontekster. Kurset har således fokus på at udvikle den studerendes egne
kommunikative færdigheder.
Kursets indholdselementer er:
- Lærernes retoriske, pragmatiske og kommunikative kompetencer, fx faglig formidling, fortælling,
oplæsning, argumentation, dialog
- Lærerens performative kompetencer, fx stemme, kropssprog og tilstedeværelse i rummet
Kursets videngrundlag
Teoretisk viden om retorik, pragmatik og kommunikation med fokus på mundtlig og skriftlig performance.
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
anvende medier og sproglige virkemidler til
understøttelse af kommunikation i en given
kommunikationssituation,
understøtte elevers produktion og formidling af
tekster i forskellige medier og med forskellige
remedier,
vurdere stemme, mimik og gestik som
udtryksmidler og
anvende retoriske udtryksmidler i egen oplæsning
og ved andre former for fremføring af tekst.

Vidensmål: Den studerende har viden om
lærerens kommunikative opgaver,

tekstproduktion i forskellige medier og med
forskellige remedier, herunder håndskrivning,
stemmen som udtryksmiddel og
tekstperformance.

Arbejdsformer på kurset
Kurset har fokus på de studerendes afprøvninger af kursets indholdselementer og deltagernes gensidige
sparring.
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Betingelser for godkendelse af kurset
Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har
opfyldt denne. Herudover er der krav til mindst to forberedte performative afprøvninger, der tilsammen
indeholder såvel en skriftligt som en mundtlig formidlingsdimension.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for deltagelse.
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Kursusbeskrivelse: Færdselslære
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Frivilligt kursus, 15 lektioner. Undervisningssprog er dansk.
Kort beskrivelse af kurset
Færdselslære er undervisning om samspillet mellem den enkelte og trafikken – sat ind i en
samfundsmæssig kontekst i forhold til ansvar, medansvar, forpligtelser og sikkerhed. Førstehjælp handler
om standsning af ulykker, livreddende førstehjælp og håndtering af mindre skader og uheld, herunder
hjælp og omsorg.
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 adfærd, holdninger og ansvar i trafikken,
fra konkrete undervisningsmaterialer for
færdselslære,
redegøre for øvelser, der fremmer sikker trafikal
Færdselsregler, sikker trafikal adfærd, og samspil i
adfærd, og forklare deres teoretiske baggrund,
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,
demonstrere livreddende førstehjælp, herunder
anvendelse af hjertestarter, i en række tænkte
situationer,
redegøre for håndtering af mindre uheld som
standsning af blødning og behandling af ledskader
og
anbringe en person i aflåst sideleje og vide, hvornår
det skal anvendes.

ulykkeshåndtering i forhold til tilskadekomst og
ulykker i trafik og hverdag: skabe sikkerhed, vurdere
tilskadekommen, tilkalde hjælp og yde førstehjælp,

livreddende førstehjælp,

håndtering af mindre uheld og

aflåst sideleje.

Arbejdsformer på kurset
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper samt praktiske øvelser.
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Betingelser for godkendelse af kurset
Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har
opfyldt denne. Herudover er der krav om godkendelse af livreddende førstehjælp.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for deltagelse

Side 830 af 841

Studieordning 2021-2022 (modul-, fag-, prøve- samt kursusbeskrivelser)
Læreruddannelsen KP

Kursusbeskrivelse: Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Frivilligt kursus, 15 lektioner. Undervisningssprog er dansk.
Kort beskrivelse af kurset
Det gælder for ’Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab’ (SSF), at det ikke er en specifik lærer
eller et særligt fag, der har ansvaret. Kurset handler derfor om, hvordan alle fag kan indtænke SSF, så man
lever op til de ’Forenklede Fælles Mål’.
Målet for kurset er:
- at du får lyst til og mod på at undervise i sundhed, sex og familiemønstre
- at du tilegner dig kompetencer til 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 to indholdsområder:
o Sundhed og trivsel
o Køn, krop og seksualitet
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.
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Færdighedsmål: Den studerende kan
anvende et positivt, bredt og åbent
sundhedsbegreb til fremme af elevers
sundhedsmæssige handlekompetence i
undervisning om sundhed,
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,
tilpasse sundhedsundervisning til konkrete
elevgruppers forudsætninger, behov og alder
vedrørende livsstils- 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,
planlægge, gennemføre og evaluere en
differentieret undervisning, der tager hensyn til
udviklingsmæssige udfordringer i forskellige
aldersgrupper og

Vidensmål: Den studerende har viden om
sundhedsfremmende undervisning med henblik på
udvikling af elevers sundhedsmæssige
handlekompetence,

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.

undervisning i familie- og samlivsformer, herunder
etiske forhold vedrørende elevers forforståelse,
mangfoldighed, rettigheder, personlige grænser,
følelser og forskellige værdier,
Livsstil og levevilkårs indflydelse på seksualitet, kost,
rygning, alkohol og motion,

tværfaglighed i folkeskolens undervisning samt brug
af ressourcepersoner,

udvikling fra barn til voksen samt fysiske og psykiske
forandringer i puberteten og

Arbejdsformer på kurset
Der veksles mellem oplæg, diskussion og arbejde i grupper.
Betingelser for godkendelse kurset
Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har
opfyldt denne. Herudover er der krav om fremstilling af et afsluttende obligatorisk produkt, svarende i
omfang til en opgave på 3 normalsider. Dette skrives i grupper og skal godkendes.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for deltagelse. Dog skal man være indstillet på en del forberedelse hjemme.
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Kursusbeskrivelse: Uddannelse og job
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, -omfang og sprog
Frivilligt kursus, 15 lektioner. Undervisningssprog er dansk.
Kort beskrivelse af kurset
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 aktiviteter og 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 ’Uddannelse og job’.
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, sammenhænge mellem brancher,
der styrker elevernes evner til at se sammenhænge erhvervsmuligheder og uddannelsesveje,
mellem valg af uddannelse og erhvervs- og
jobmuligheder indenfor forskellige
brancheområder samt motivere den enkelte elev til
at afdække egne ønsker, muligheder og
potentialer,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, uddannelse på arbejdsmarkedet lokalt, nationalt, i
der fremmer elevernes indsigt i uddannelses- og
EU og globalt,
arbejdsmarkedsforhold lokalt, nationalt, i EU og
globalt,
skabe et læringsrum, der anskueliggør forskellige arbejdsbegrebet, herunder selvstændige
arbejdsmarkeds- og lønformer i konkret form samt erhvervsdrivende, entreprenørskab, innovation,
motivere eleverne til at diskutere muligheder for at lønmodtagere og ulønnet arbejde,
etablere og drive egen virksomhed,
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, børn og unges arbejdsvilkår,
der med evt. inddragelse af elevernes
fritidsarbejde fremmer deres forståelse for og
viden om rettigheder og pligter på
arbejdsmarkedet,
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planlægge, gennemføre og evaluere
levevilkår og livsformer,
læringsaktiviteter, der med inddragelse af den
enkelte elevs hverdagsliv styrker eleven til at
reflektere over sammenhænge mellem levevilkår
og livsformer og uddannelses- og
karrieremuligheder,
skabe læringsrum, der motiverer eleverne til at
lighed og ulighed på arbejdsmarkedet i forhold til
diskutere og reflektere over lighed og ulighed på uddannelse, køn og kulturforskelle,
arbejdsmarkedet,
planlægge, gennemføre og evaluere
forskellige teknikker i uddannelses- og jobsøgning,
læringsaktiviteter, der i praksis fremmer elevernes herunder brug af internettet, og
evne til uddannelses- og jobsøgning bl.a. ved brug
af it, og
planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, den danske arbejdsmarkedsmodel, herunder
der sikrer eleverne kendskab til den danske
fagforeninger, arbejdsgiverforeninger,
arbejdsmarkedsmodel og kompetencer til at agere overenskomstsystemet, flexicuritybegrebet, Apå arbejdsmarkedet, herunder tilrettelægge
kasser og jobcentre.
projektarbejdsforløb med forskellige jobfunktioner,
hvor eleverne producerer et produkt med
efterfølgende evaluering.
Arbejdsformer på kurset
Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper. Vi forsøger at komme på besøg hos forskellige
interessenter.
Betingelser for godkendelse af kurset
Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har
opfyldt denne. Herudover er der krav om fremstilling af et obligatorisk produkt, svarende i omfang til en
opgave på tre normalsider.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for deltagelse.
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Kursusbeskrivelse: Det praktisk-musiske fagområde
Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til
professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015.
Modultype, omfang og sprog
Frivilligt kursus, 15 lektioner. Undervisningssproget er dansk.
Kort beskrivelse af kurset
Formålet med kurset er, at den studerende opnår erfaringer med hvordan og hvorfor praktisk-musiske
arbejdsformer kan styrke elevernes faglige udvikling og dannelse. Gennem didaktisk udvikling og afprøvning
af forskellige æstetiske undervisningsmetoder undersøges det, hvordan kropslige, kreativitetsfremmende
og undersøgende perspektiver kan skabe en varieret tilgang til undervisning i de studerendes
undervisningsfag.
Kursets videngrundlag
Den praktisk-musiske dimension tager afsæt i viden om æstetiske og kreativitetsfremmende læreprocesser,
der især findes i de praktisk-musiske fag: billedkunst, håndværk og design, idræt og musik.
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.
Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende praktisk-musiske tilgange til læring, der
æstetiske læreprocesser og det praktisk-musiske som
styrker elevernes evne til at udtrykke sig i og gennem udtryksform og indgang til læring og erkendelse,
praktisk-musiske og æstetiske udtryksformer,
planlægge, gennemføre og evaluere
det praktisk-musiske som indgang til motivation og
undervisningsforløb, der integrerer praktisk-musiske stimulation af elevernes lyst til at lære,
aktiviteter i folkeskolens fag med henblik på at
facilitere og stimulere elevernes læring,
anvende det praktisk-musiske i en undervisning, der nonverbale og sansemæssige udtryksformer og
fremmer elevernes alsidige udvikling, og skaber
elevernes alsidige udvikling og
rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst og
planlægge, gennemføre og evaluere
innovation og foretagsomhed.
undervisningsforløb, der stimulerer elevernes lyst til
innovation og foretagsomhed gennem praktiskmusiske aktiviteter.
Arbejdsformer på kurset:
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Undervisningen er tilrettelagt, så der sikres en tæt kobling mellem teori og praksis. Kurset består
hovedsageligt af praktiske afprøvninger, der efterfølgende diskuteres og reflekteres over i et pædagogiskdidaktisk perspektiv. De studerende arbejder i grupper organiseret ud fra undervisningsfag.
Betingelser for godkendelse af kurset
Der er mødepligt til kurset. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har
opfyldt denne.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der er ingen forudsætninger for deltagelse.
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KURSUSBESKRIVELSER
FOR ANDRE
KURSER
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Kursusbeskrivelse: Sikkerhed i naturfagene
Obligatorisk sikkerhedskursus 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 viden om, hvordan man varetager praktisk/eksperimentelt arbejde i naturfagene
sikkerhedsmæssigt forsvarligt for alle, der færdes i lokalet.
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, der 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
• Opmærksomhedspunkter ang. vedligeholdelse af fagsamling
• Kemisk risikovurdering og arbejdspladsbrugsanvisninger
• Affaldshåndtering
• Visse sikkerhedsmæssige pointer eksemplificeres gennem udvalgte praktiske øvelser, men
rutine i laboratoriearbejde forventes først opnået gennem praktisk/eksperimentelt arbejde i de
enkelte undervisningsfag
Kursets videngrundlag
’Kemisk risikovurdering i forb. med APV’. VEJ nr 9024 af 07/01/2020 Arbejde med stoffer og materialer
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9024 (gælder for ansatte, ikke studerende eller elever)
’Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen’. At-meddelelse nr. 4.01.7, september 1998:
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-anvendelse-stoffer-materialer-4-01-7/ samt bilag
https://at.dk/regler/at-vejledninger/elevers-anvendelse-stoffer-materialer-4-01-7/bilag-1/
’Regler for brug af ioniserende stråling i undervisningen - i folkeskolen og på gymnasiale uddannelser’:
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/C2B5B2D1DEF648CBB32E3DC8574A8EAC.ashx
’Når klokken ringer - Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX)’:
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/aodlsuut/naar-klokken-ringer-2019-web.pdf
Til kurset er lokalt udarbejdet et kompendium, som sendes til deltagerne inden kursets start.
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Kompetencemål som indgår i kurset
Færdighedsmål: Deltageren kan
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
naturfagsundervisning i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsbestemmelser
håndtere kemikaliesamling forsvarligt og i
overensstemmelse med gældende lovgivning
anvende enkelt laboratorieudstyr

Vidensmål: Deltageren har viden om
laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

mærkning af kemikalier, affaldshåndtering,
udformning af arbejdspladsbrugsanvisninger
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.
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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-ogforskning/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
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Færdighedsmål: Deltageren kan
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle
værkstedssundervisning i overensstemmelse med
gældende sikkerhedsbestemmelser,
håndtere maskiner forsvarligt og i
overensstemmelse med gældende lovgivning,
håndtere enkelt brandslukningsmateriel og enkelt
førstehjælpsudstyr,
vedligeholde maskiner,
indrette værkstedet hensigtshæssigt,
vurdere maskinernes brug og sikkerhed med
elever og
anvende hensigtsmæssige maskiner i forhold til
materialer.

Vidensmål: Deltageren har viden om
maskinernes funktion og brug, risikoforhold og
sikkerhed,
de enkelte maskiners sikkerhedsforanstaltninger,
påkrævet brandslukningsmateriel og
førstehjælpsudstyr til brug i naturfagslokalet,
maskinernes funktionelle dele og udskiftning af
essientielle dele,
placering og pladsmæssigeforhold af værkstedet,
hvad eleverne må anvende af maskiner i
værkstedet på de enkelte klassetrin og
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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