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Lærerens grundfaglighed 
Tillæg for forsøgsordning med Pædagogik og lærerfaglighed 
 
Dette tillæg til studieordningen er udarbejdet på grundlag af en af Uddannelses- og forskningsmi-
nisteriet, Styrelsen for forskning og uddannelse, godkendt forsøgsordning for Pædagogik og læ-
rerfaglighed. Se kommentarer til forsøgsordningen nedenfor.  
 
Læreruddannelsesbekendtgørelsen danner den overordnede ramme for forsøgsordningen.  For-
søgsordningen gennemføres ved VIA Læreruddannelsen i Aarhus og indgår som sådan i den juri-
diske, pædagogiske og praktiske rammesætning, der er sat med gældende studieordning ved Læ-
reruddannelsen i Aarhus. 
 
Forsøgsordningen er gældende for alle studerende klynge E (holdene 18.12, 18.13, 18,14) på år-
gang 2018. For klyngen erstattes den ordinære rammeplan (jf. Almen studieordning 2018, afsnit 
3.1 og bilag 1) med følgende forsøgsrammeplan (forsøgsordningen er angivet med rød tekst): 
 

 

https://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/studieordning-landingpage
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Forsøgsordningen afviger fra bestemmelser vedrørende moduler og den eksterne kompetence-
målsprøve i Pædagogik og lærerfaglighed i Studieordningen 2018, Fag, moduler og prøver i Lære-
rens grundfaglighed. Se: Lærerens grundfaglighed 
 
Studieordning 2018 for forsøgsordningen, jf. dette tillæg, følger nedenfor.  

Forsøgsordning for Pædagogik og lærerfaglighed 

BEK, Bilag 1: Lærerens grundfaglighed (LG) er et fag, som i samarbejde med uddannelsens un-
dervisningsfag, praktik og bachelorprojekt beskæftiger sig med udviklingen af lærerens almene 
kompetencer til at tage vare på elevens læring, udvikling, trivsel og dannelse.  
 
BEK, § 9. Lærerens grundfaglighed består af følgende to hovedområder med henholdsvis 4 og 1 
kompetencemål, jf. bilag 1: 

1) Pædagogik og lærerfaglighed, herunder 
a) elevens læring og udvikling, 
b) almen undervisningskompetence, 
c) specialpædagogik og 
d) undervisning af tosprogede. 

2) Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab. 
 
Ved VIA Læreruddannelsen består Lærerens grundfaglighed af 6 moduler på 10 ECTS point, i alt 
60 ECTS.  
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https://www.via.dk/uddannelser/paedagogik-og-laering/laerer/aarhus/studieordning-moduler-fag-aarhus
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1 Pædagogik og lærerfaglighed (PL)  

Pædagogik og lærerfaglighed omhandler lærerens arbejde med undervisning og andre læreropga-
ver, der i samarbejdet på en skole knytter sig til elevernes dannelse, læring og sociale og faglige 
udvikling.  
 
Fagområdet beskæftiger sig med viden og begreber, der tilsigter udøvelse og udvikling af pæda-
gogisk professionalitet gennem praktiske og teoretiske studier. Der arbejdes med udvikling af den 
studerendes forståelse af sig selv som lærerstuderende og hen imod en professionel læreridenti-
tet. I fagområdet lægges der 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.  
 
Undervisning og studier i Pædagogik og lærerfaglighed bidrager til den studerendes dannelse, 
værdiafklaring, udvikling af læreridentitet og til måder at opfatte lærerens faglighed på. 

1.1 Kompetenceområder og kompetencemål 

Kompetenceområder 
1. Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen. 
2. Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inklude-

rende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske po-
tentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsme-
todiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

3. Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

Kompetencemål 
1. 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 kom-
munikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge. 

2. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i fol-
keskolen. 

3. Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle særligt tilrette-
lagt inkluderende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. 

 
Jf. læreruddannelsesbekendtgørelsens bilag 1: Kompetencemål for Lærerens grundfaglighed. 

1.2 Moduler 

Det er et vilkår i forsøgsordningen, at moduler i Pædagogik og lærerfaglighed juridisk og 
administrativt behandles og godkendes i henhold til uddannelsens ordinære moduler. Ordinær 
modulgodkendelse er angivet for hvert forsøgsmodul nedenfor. 
 
Forsøgsordningens moduler afviger i den praktiske tilrettelæggelse fra de ordinære moduler, jf. 
nedenstående. 
 
I forsøgsordningens består Pædagogik og lærerfaglighed af tre moduler – i alt 35 ECTS-point.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218#Bil1
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Modulerne kan i indhold og form studeres uafhængigt af hinanden og som selvstændige under-
visnings- og studieforløb.  
Modulerne indgår tillige i en indbyrdes progression, der har fagområdet i sin helhed og skolesagen 
for øje: 
 
 Lærer og elev i tidens skole [Forsøgsmodul 1 – 10 ECTS] 

Modulet tilsigter at introducere til lærerfaget og lægger vægt på opdagelse, identifikation og 
tematisering af viden, færdigheder og grundlæggende processer i lærerens pædagogiske ar-
bejde med elever i skolen. 
Modulet indgår i Pædagogik og lærerfaglighed med 5 ECTS og i Almen dannelse/KLM med 5 
ECTS. 

 Undervisning, læring og udvikling [Forsøgsmodul 2 – 20 ECTS] 
Modulet tilsigter øvelse og analyse af pædagogiske situationer og problemstillinger gennem 
anvendelse af tilegnet viden og færdigheder i pædagogiske fag og discipliner. 

 Lærerfaglighed [Forsøgsmodul 3 – 10 ECTS) 
Modulet tilsigter fordybelse, udøvelse og udvikling af synteser, der kan danne lærerfagligt 
grundlag for handlen i pædagogisk praksis.   

Lærer og elev i tidens skole (Ordinær modulgodkendelse: Lærer i skolen) 

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

Kort beskrivelse af modulet  
Modulet tilsigter at introducere til lærerfaget og lægger vægt på opdagelse, identifikation og te-
matisering af viden, færdigheder og grundlæggende processer i lærerens pædagogiske arbejde 
med elever i skolen. Omdrejningspunktet i modulet er konkrete, lærerfaglige udfordringer og pro-
blemstillinger i skolen samt betingelser og muligheder for varetagelsen af skolens og lærerens 
opgaver i mødet med skolens elever og skoleinteressenter. 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse  
Pædagogik og lærerfaglighed, 5 ECTS 
Almen dannelse/KLM, 5 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til  
Lærerens grundfaglighed (1. Pædagogik og lærerfaglighed, 2. Almen dannelse/KLM). 
Undervisningsfag 1 (matematik, 4.-10. klassetrin). 
Praktik 
Professionsbachelorprojektet 

Modulets vidensgrundlag  
Undervisnings- og studiearbejdet tager udgangspunkt i de studerende egne erfaringer med skole, 
undervisning og læring og retter sig mod fagområdets begreber og temaer. Modulets videns-
grundlag refererer derfor både til studentererfaringer og til fag og fagområder, der knytter sig til 
pædagogisk praksis i skolen:  
 Pædagogisk filosofi 
 Pædagogisk sociologi 
 Pædagogisk psykologi 
 Pædagogik og etik 
 Pædagogisk antropologi 
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 Almen og specialpædagogik 
 Didaktik 
 Skolehistorie 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområder for Pædagogik og lærerfaglighed:   
 Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen. 
 Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inklude-

rende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske po-
tentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsme-
todiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

 Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

 
Kompetenceområder for Almen dannelse/KLM: 
 Almen dannelse (KLM) omhandler fortolkning af folkeskolens formål, udvikling af professions-

etik samt håndtering af komplekse udfordringer i lærerarbejdet i et globaliseret samfund præ-
get af kulturel, værdimæssig og religiøs mangfoldighed. 

 
Desuden knyttes an til relevante kompetenceområder i uddannelsens øvrige fag og moduler. 

Kompetencemål, som indgår i modulet  
Med reference til fagområdets tre kompetencemål tilsigter modulet lærerfaglig introduktion til 
læreruddannelse og skole. I modulet arbejdes der med følgende kompetencemål: 
 
Kompetencemål for Pædagogik og lærerfaglighed 
 Den studerende kan alene og i samarbejde med andre identificere og tematisere lærerfagligt 

arbejde knyttet til etablering af fællesskaber, facilitering af elevers læring og udvikling og le-
delse af læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og kommunikative kom-
petencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge. 

 Den studerende kan identificere og tematisere lærerfaglige opgaver knyttet til planlægning, 
gennemførelse, evaluering og udvikle af undervisning i folkeskolen. 

 Den studerende kan identificere og tematisere lærerfaglige opgaver knyttet til planlægning, 
gennemførelse, evaluering og udvikle af særligt tilrettelagt inkluderende undervisning for ele-
ver i komplicerede læringssituationer. 

 
Kompetencemål for Almen dannelse/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. 

Modulets relation til praksis  
Modulet forbereder til iagttagelse, analyse og refleksion over skolens, lærernes og elevernes prak-
sis. De studerendes egne praksiserfaringer og undersøgelser i skolen inddrages i undervisningen. 

Arbejdsformer i modulet  
Arbejdsformerne i modulet veksler mellem studier og øvelser, der på forskellig vis introducerer til 
skolen, lærerprofessionen og mødet med skolens elever. Modulet er tillige uddannelses- og stu-
dieintroducerende og omfatter derfor også introduktion til studiestrategier og refleksioner over 
læreruddannelsens undervisnings- og studieformer. 
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Undervisning og studier afspejler studieaktivitetsmodellen, jf. studieordningens almene 
bestemmelser, efter følgende fordeling (vejledende): 
 Kategori 1: 58- 65 lektioner á 45 min.  - svarende til 44-48 timer á 60 min. 
 Kategori 2: 81 - 101 timer á 60 min. 
 Kategori 3: 71- 91 timer á 60 min. 
 Kategori 4: 30-40 lektioner á 45 min. -  svarende til 23- 30 timer á 60 min. 

Modulevaluering og betingelser for godkendelse af modulet  
Modulet gennemføres ved opfyldelse af deltagelsespligten, jf. de aftaler og aktiviteter, der fremgår 
af studieplaner for modulet. Herunder følgende evalueringsformer: 
 
Studenterundervisning 
 De studerende skal på baggrund af et lærerfagligt tema, godkendt af underviseren, i grupper 

planlægge, gennemføre og evaluere involverende undervisning for medstuderende. 
 De studerende giver feedback på andre studerendes undervisning. 
 De studerendes undervisning og feedback videooptages. 
 
Videoanalyse 
 De studerende skal - på baggrund af udvalgt videoklip af egen undervisning og feedback (jf. 

den gennemførte studenterundervisning) og/eller af videooptagelser i en skolepraksis - obser-
vere, analysere og reflektere over interaktionen ved brug af lærerfaglige begreber. 

 Videoanalysen fremlægges for holdet. 
 
Temakatalog 
 De studerende skal udarbejde et kommenteret katalog over identificerede og reflekterede læ-

rerfaglige temaer.  
 Omfang: 2-5 normalsider eller anden form i tilsvarende omfang. 

Undervisning, læring og udvikling (Ordinær modulgodkendelse: Almen undervisnings-
kompetence og Elevens læring og udvikling) 

Modultype, -omfang og -sprog  
Forsøgsmodul, lokalt udarbejdet på 20 ECTS-point. Modulsproget er dansk.  

Kort beskrivelse af modulet  
Modulet tilsigter praktisk øvelse i og analyse af pædagogiske situationer og problemstillinger gen-
nem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder i pædagogiske fag og discipliner.  
 
Modulet omfatter følgende:  
 Teoretiske og praktiske studier i historisk og aktuel skole- og undervisningspraksis – i særlig 

grad eksempler på almene og særlige temaer, dilemmaer og problemstillinger, som kan identi-
ficeres i skolens pædagogiske praksis og den mangfoldighed af lærer- og elevliv, der aktuelt 
udfolder sig i skolen.  

 Teoretiske og praktiske studier i lærerfaglige begreber og teoridannelser fra det pædagogiske 
fagområde - herunder analyse af og refleksion over praksiseksempler gennem øvelser og teo-
retiske studier.  

 Teoretiske og praktiske studier i lærerfaglige teori-praksis-relationer og anvendelse af viden 
om og færdigheder i aktuel og fremtidig skole- og lærerpraksis.  
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Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse  
Pædagogik og lærerfaglighed, 20 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til  
Lærerens grundfaglighed (1. Pædagogik og lærerfaglighed, 2. Almen dannelse/KLM). 
Undervisningsfag 1 (matematik, 4.-10. klassetrin). 
Undervisningsfag 2. 
Praktik 
Professionsbachelorprojektet 

Modulets vidensgrundlag  
Modulets vidensgrundlag refererer bredt til fag og fagområder, der knytter sig til pædagogisk 
praksis i skolen: 
 Pædagogisk filosofi 
 Pædagogisk sociologi 
 Pædagogisk psykologi 
 Pædagogik og etik 
 Pædagogisk antropologi 
 Didaktik 
 Skolehistorie 
 Pædagogik som fag 
 Almen og specialpædagogik 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområder fra Pædagogik og lærerfaglighed:   
 Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen. 
 Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inklude-

rende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske po-
tentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsme-
todiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

 Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

 
Desuden knyttes an til relevante kompetenceområder i uddannelsens øvrige fag og moduler. 

Kompetencemål, som indgår i modulet  
Med reference til fagområdets tre kompetencemål tilsigter modulet udvikling af lærerfaglige 
grundbegreber for undervisnings- og læreprocesser i læreruddannelse og skole.  
 
 Den studerende kan alene og i samarbejde med andre forstå og reflektere med begreber og 

teorier for lærerfagligt arbejde knyttet til etablering af fællesskaber, facilitering af elevers læ-
ring og udvikling og ledelse af læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale og 
kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammenhænge. 

 Den studerende kan forstå og reflektere med begreber og teorier for lærerfaglige opgaver 
knyttet til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikle af undervisning i folkeskolen. 

 Den studerende kan forstå og reflektere med begreber og teorier for lærerfaglige opgaver 
knyttet til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikle af særligt tilrettelagt inklude-
rende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. 
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Modulets relation til praksis  
Modulet tager afsæt i iagttagelser, analyser og refleksioner over skolens, lærernes og elevernes 
praksis. De studerendes egne praksiserfaringer og undersøgelser i skolen, som de kan dokumen-
teres fra de studerendes praktik og fra andre former for praksistilknytning, danner grundlag for 
undervisning og studier. Tilsvarende danner informationer fra forsknings- og evalueringsrapporter 
om praksis i skolen grundlag for undervisning og studier. 

Arbejdsformer i modulet  
Arbejdsformerne i modulet varierer og veksler mellem teoretiske, empiriske og praktiske studier 
og øvelser. Variationen afspejles ved, at der periodisk vil være forskellig vægt på modulets kompe-
tence- og indholdsområder. Modulet omfatter tillige fortsat opmærksomhed på og udvikling af 
studiestrategier og refleksioner over læreruddannelsens undervisnings- og studieformer. 
 
Undervisning og studier afspejler studieaktivitetsmodellen, jf. studieordningens almene 
bestemmelser, efter følgende fordeling (vejledende): 
 Kategori 1: 58- 65 lektioner á 45 min.  - svarende til 44-48 timer á 60 min. 
 Kategori 2: 81 - 101 timer á 60 min. 
 Kategori 3: 71- 91 timer á 60 min. 
 Kategori 4: 30-40 lektioner á 45 min. -  svarende til 23- 30 timer á 60 min. 

Modulevaluering og betingelser for godkendelse af modulet  
Modulet gennemføres ved opfyldelse af deltagelsespligten, jf. de aftaler og aktiviteter, der fremgår 
af studieplaner for modulet. Herunder følgende evalueringsformer: 
 
Undervisningsforløb 
 De studerende skal på baggrund af en plan for et gennemført undervisningsforløb evaluere og 

fremsætte forslag til udvikling af undervisningen. 
 Overvejelser over undervisningsforløbet præsenteres for medstuderende og danner grundlag 

for efterfølgende studier. 
 
Teorianalyse 
 De studerende skal med afsæt i selvvalgte teoridannelser fra flere centrale dele af det pæda-

gogiske fagområde, godkendt af underviseren, beskrive, analysere, diskutere og vurdere teori-
ernes relevans, begreber, sammenhænge og perspektiver. 

 Teorianalysen sammenfattes i en rapport.  
 Omfang: 10 normalsider. 
 
Projektarbejde 
De studerende skal  
 arbejde med udvikling af undervisning i skolen.  
 i samarbejde med praksis arbejde med en problemstilling i skolen med fokus på børnenes per-

spektiv.  
 indsamle empiri i skolen som analyseres og diskuteres i forhold til relevante teorier.  
 udvælge en fokuselev eller elevgruppe med specialpædagogiske behov. 
 afdække, analysere og dokumentere de særlige forudsætninger og behov. 
 udvikle en handleplan med fokus på eleven og klassen. 
 Projektarbejdet præsenteres i form af studenterundervisning. 
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Lærerfaglighed (Ordinær modulgodkendelse: Specialpædagogik) 

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

Kort beskrivelse af modulet  
Modulet tilsigter fordybelse, udøvelse og udvikling af synteser, der kan danne lærerfagligt grund-
lag for handlen i pædagogisk praksis.  
 
Det lærerfaglige grundlag udvikles gennem øvelser og omsætning af tilegnet viden og færdighe-
der og gennem pædagogisk refleksion over og vurdering af situationer og problemstillinger, som 
kræver selvstændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. 

Modulet godkendes til følgende fag, inkl. ECTS-angivelse  
Pædagogik og lærerfaglighed, 10 ECTS 

Fagområder (undervisningsfag, lærerens grundfaglighed), som modulet knytter sig til  
Lærerens grundfaglighed (1. Pædagogik og lærerfaglighed, 2. Almen dannelse/KLM). 
Undervisningsfag 1 (matematik, 4.-10. klassetrin). 
Undervisningsfag 2. 
Praktik 
Professionsbachelorprojektet 

Modulets vidensgrundlag  
Modulets vidensgrundlag refererer bredt til fag og fagområder, der knytter sig til pædagogisk 
praksis i skolen: 
 Pædagogisk filosofi 
 Pædagogisk sociologi 
 Pædagogisk psykologi 
 Pædagogik og etik 
 Pædagogisk antropologi 
 Didaktik 
 Skolehistorie 
 Pædagogik som fag 
 Almen og specialpædagogik 

Kompetenceområder, som indgår i modulet  
Kompetenceområder fra Pædagogik og lærerfaglighed:   
 Elevens læring og udvikling omhandler elevers læring og udvikling i sociale relationer i skolen. 
 Almen undervisningskompetence omhandler rammerne for skolens undervisning, inklude-

rende læringsmiljøer og undervisningsdifferentiering, klasseledelse, læremidlers didaktiske po-
tentialer, samarbejde mellem kolleger, ressourcepersoner, skole og hjem samt forskningsme-
todiske forudsætninger for vurdering og anvendelse af forskningsresultater. 

 Specialpædagogik omhandler begrundet planlægning, gennemførelse og evaluering af særligt 
tilrettelagt undervisning af elever, der befinder sig i komplicerede læringssituationer. 

 
Desuden knyttes an til relevante kompetenceområder i uddannelsens øvrige fag og moduler. 
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Kompetencemål, som indgår i modulet  
Med reference til fagområdets tre kompetencemål tilsigter modulet udvikling af lærerfaglige 
grundbegreber for undervisnings- og læreprocesser i læreruddannelse og skole.  
 
 Den studerende kan alene og i samarbejde med andre anvende begreber og teorier som 

grundlag for lærerfaglige handlinger knyttet til etablering af fællesskaber, facilitering af elevers 
læring og udvikling og ledelse af læreprocesser, der tilgodeser udvikling af individuelle, sociale 
og kommunikative kompetencer samt konflikthåndtering i mangfoldige sociale sammen-
hænge. 

 Den studerende kan anvende begreber og teorier som grundlag for lærerfaglige handlinger 
knyttet til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikle af undervisning i folkeskolen. 

 Den studerende kan anvende begreber og teorier som grundlag for lærerfaglige handlinger 
knyttet til planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikle af særligt tilrettelagt inklude-
rende undervisning for elever i komplicerede læringssituationer. 

Modulets relation til praksis  
Modulet gennemføres i nært samspil med praktik – både i form af optakt og forberedelse, gen-
nemførelse og i form af evaluering og efterbehandling af undervisning og andre læreropgaver i 
praktikforløbet. 

Arbejdsformer i modulet  
Modulet tilrettelægges ved et projektforløb og udformes med afsæt i følgende projektpædagogi-
ske principper: 
 
 Problemorientering (sagsorientering). 

Projektforløbet drejer sig om de studerendes kritiske refleksion over en lærerfaglig sag eller et 
lærerfagligt problem og/eller om det at ville opbygge og skabe noget for nogen – svarende til 
det, der i et didaktisk perspektiv kan formuleres som planlægning, gennemførelse og efterbe-
handling af undervisning. 

 Deltagerstyring og egen indflydelse på forløbet  
Projektforløbet tager udgangspunkt i, at de studerendes selvforvaltning, engagement og ak-
tive deltagelse i forløbets indhold og udformning. 

 Eksemplarisk indholdsvalg og –behandling. 
Projektforløbets indhold er eksemplarisk for Pædagogik og lærerfaglighed og som samlet fag-
område og for fagområdets kompetenceområder. 

 Tværfaglighed. 
Projektforløbet er tværfagligt i den forstand, at der er forventning om, at de studerende ind-
drager og arbejder med synteser mellem og perspektiver fra fagområdet Pædagogik og lærer-
faglighed og eventuelt fra andre fag. 

 Projektorganisering 
Projektforløbet organiseres som studier i gruppe og med underviserne som konsulenter og 
vejledere.  

 Produktkrav. 
Projektforløbet orienterer sig mod mål, der har praktisk betydning for de studerendes lærer-
faglige udøvelse og studier i uddannelsen og i skolen.  

 
Undervisning og studier afspejler studieaktivitetsmodellen, jf. studieordningens almene 
bestemmelser, efter følgende fordeling (vejledende): 
 Kategori 1: 58- 65 lektioner á 45 min.  - svarende til 44-48 timer á 60 min. 
 Kategori 2: 81 - 101 timer á 60 min. 
 Kategori 3: 71- 91 timer á 60 min. 
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 Kategori 4: 30-40 lektioner á 45 min. -  svarende til 23- 30 timer á 60 min. 

Modulevaluering og betingelser for godkendelse af modulet  
Modulet gennemføres ved opfyldelse af deltagelsespligten, jf. de aftaler og aktiviteter, der fremgår 
af studieplaner for modulet. Herunder følgende evalueringsformer: 
 
Videoanalyse 
De studerende udformer, præsenterer og diskuterer en videoanalyse. Videoanalysen indgår som 
produktkrav i et projektforløb, der følger ovennævnte projektpædagogiske principper.   
 
Videoanalysen indeholder: 
1) Begrundelse for valg af lærerfagligt fokus. Fokus kan være en problemstilling, et tema eller et 

forløb knyttet til et eller flere af de kompetenceområder, der studeres i Pædagogik og lærer-
faglighed. 

2) Begrundelse for valg af videooptagelser fra egen lærerpraksis (undervisning og andre lærerop-
gaver jf. det valgte fokus).  

3) Præsentation af videooptagelse med tilhørende analyse. 
4) Diskussion med baggrund i eksaminandens analyse af klippet, herunder begrundelse for valg 

af videoanalyser. 
5) Invitation til diskussion af opmærksomhed og modstand, som videoanalysen har givet anled-

ning til. 
6) Konklusioner og perspektiver for egen lærerpraksis på grundlag af den gennemførte videoana-

lyse. 

Videoanalysen udformes på en relevant og formidlingsvenlig elektronisk platform og præsenteres 
for medstuderende efter nærmere aftale og plan. 

1.3 Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed 

Den eksterne prøve 

Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed er en samlet prøve, der består af 3 delprøver. Der gives en 
samlet karakter for alle delprøver. 
Prøven dækker kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompe-
tence og Specialpædagogik.  
 
Den samlede prøve – dvs. alle delprøver - gennemføres i grupper på 2-4 studerende.   

Delprøve 1: Lærerfaglighedsportfolio – fx udformet som følger: 
Lærerfaglighedsportfolioen udgøres af en reflekteret samling af lærerfaglige artefakter. Portfoli-
oen samling af artefakter skal som minimum repræsentere følgende: 
 Begrundet plan for et eller flere gennemførte undervisningsforløb inden for skolens almen- og 

specialområder. 
 Videoanalyse af hele eller dele af et gennemført undervisningsforløb. 
 Dokumentation for evaluering af undervisningsforløb. 
 Overvejelser og forslag til fornyet og udviklet undervisningspraksis inden for almen- såvel som 

specialområdet. 
 Begrundet handleplan for en elev eller en elevgruppe i komplicerede læringssituationer.  
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 Eksempel på dokumenteret tematik knyttet til lærerens samarbejde med forældre til eleverne 
i en skoleklasse. 

 Eksempel på dokumenteret tematik knytte til læreropgaver uden for undervisning, fx samar-
bejde med kolleger, ledelse, faglige ressourcepersoner eller andre i og uden for skolen. 

 Analyse og diskussion af begreber og teoridannelser, der er relevante for Pædagogik og lærer-
faglighed som fagområde. 

Alle artefakter kan variere i indhold, form og omfang og gensidigt gribe ind i hinanden. 
 
I tilknytning til portfolioens artefakter udarbejdes en læringsbeskrivelse. Læringsbeskrivelsen ind-
drager konkrete eksempler fra portfolioen og udformes ved lærefaglige refleksioner og knyttet til: 
 Begrundelser for, hvorvidt og hvordan valg og fravalg af artefakter belyser fagområdets kom-

petencemål. 
 Studie- og læreprocesser knyttet til de konkrete artefakter, der belyser fagområdet kompeten-

cemål. 
Læringsbeskrivelsens omfang: 10-15 normalsider. 
 
Der skal indgå bidrag fra alle gruppens studerende i portfolioen.  
 
Lærerfaglighedsportfolioen afleveres på rette tid og stad. 
 
Lærerfaglighedsportfolioen bedømmes med udgangspunkt i læringsbeskrivelsen. 

Delprøve 2: Undervisningsplan – fx udformet for som følger: 
Undervisningsplanen udgøres af en didaktisk reflekteret plan (baseret på en case fra folkeskolen 
eller for et 30 minutters undervisningsforløb for medstuderende). Undervisningsplanens indhold 
bestemmes af gruppen og på grundlag af et tema, et problem eller et dilemma knyttet til en eller 
flere artefakter i gruppens lærerfaglighedsportfolio, jf. delprøve 1. 
 
Undervisningsplanen udformes på skrift. Omfang: 3-5 normalsider. 
 
Undervisningsplanen afleveres på rette tid og sted. 
 
Bedømmelsen er en vurdering undervisningsplanens planens didaktiske kvaliteter. 

Delprøve 3: Praktisk undervisningsprøve (pædagogisk performance) – fx udformet som føl-

ger:  
Undervisningsprøven består i gennemførelse af et planlagt undervisningsforløb for medstude-
rende, jf. delprøve 2. 
 
Undervisningsprøven gennemføres ved en procesprøve for 2-4 eksaminandgrupper.  
Hver gruppe gennemfører undervisning for og får feedback af øvrige eksaminandgrupper.  
 
Gennemførelsen af eksaminandgruppernes undervisningsforløb efterfølges af samtaler om gen-
nemførelse af undervisning og pædagogisk performance i skolens almen- og specialpædagogiske 
praksis. Grundlaget for samtalerne hentes fra alle 3 delprøver.  
 
Procesprøven gennemføres efter nærmere aftalt ramme og proces og med deltagelse af de invol-
verede eksaminandgrupper, eksaminator og censor. 
 
Tidsrammen for den samlede delprøve: 90 min. pr. eksaminandgruppe – alt 180-360 min. inkl. 
pause, votering og tilbagemelding. 
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Bedømmelsen er en samlet vurdering af pædagogiske performance i skolen.  
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Kommentarer til forsøgsordningen 

Dette tillæg til studieordningen for Pædagogik og lærerfaglighed ved Læreruddannelsen i Aarhus 
sammenfatter en overordnet ramme for et pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde i lærerud-
dannelsen. Forsøgs- og udviklingsarbejdet har til formål,  
: 
 At udvikle og formulere en fortolkning af Pædagogik og lærerfaglighed som fagområde i lærer-

uddannelsen 

 At udvikle relevante prøveformer, der honorerer bekendtgørelsens eksplicitte og implicitte in-
tentioner 

 At udvikle en kompetencemålsprøve, der har nær sammenhæng med og korresponderer med 
undervisning og studier i Pædagogik og lærerfaglighed 

 At udvikle og formulere et undervisnings- og studieforløb, der i overensstemmelse med be-
kendtgørelsens rammer korresponderer med kompetencemålsprøven i fagområdet 

 At evaluere, dokumentere og generere teori om uddannelsesdidaktiske designs med særligt 
fokus på prøver og prøvedidaktik i professionsuddannelser 

Forsøget indgår tillige i forskningsprojektet Prøvedidaktik i professionsuddannelser ved videncen-
teret VIA Profession og uddannelse, Program for Evaluering og dokumentation. 
 
Forsøgs- og udviklingsarbejdet indebærer processer, hvor både undervisere, studerende og for-
skere involveres og aktivt medvirker til udvikling og implementering, jf. projektets formål. Forsøgs-
ordningen er derfor udtryk for en ramme, der præciseres og justeres i forsøgs- og udviklingspro-
cessen. Konkret kan det betyde, at ændringer i følgende dele af ovenstående forsøgsordning vil 
være sandsynlige: 
 
 Fagforståelsen for Pædagogik og lærerfaglighed 
 Modulernes specifikke udformning og tilrettelæggelse – herunder indhold, arbejdsformer, mo-

dulevaluering og betingelser for gennemførelse 
 Kompetencemålsprøvens specifikke udformning og tilrettelæggelse.  
 
Forsøgsordningens ansvarlige parter afstemmer løbende eventuelle ændringer i et samarbejdet 
mellem alle involverede og ansvarlige.  Enhver gyldig ændring indarbejdes i dette tillæg til studie-
ordningen.   
 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/proevedidaktik-i-professionsuddannelse(b2bc6187-5931-4976-b697-f3ede449b5c8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/organisations/via-profession-og-uddannelse(e608fdc5-8188-463f-bd5e-0cc18794875d)/projects.html

