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1. Et forskningsprojekt om professionsprøver i vadestedet mellem 
evalueringsteori og pædagogik (5 kolleger fra 3 professionsuddannelser)

2. Et forsøgsprojekt, der tilstræber at være eksemplarisk for 
tilrettelæggelse, gennemførelse og efterbehandling af undervisning, 
studier og prøven i et fagområde 

Forsøgsprojektet gennemføres ved LIA i Pædagogik og lærerfaglighed 
en klynge på årgang 2018 (4 kolleger fra LIA, heraf 2 fra FoU-gruppen)
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Portfolio 
– progression og ramme 

for studieopgaver og 

kriterier for 

gennemførelse

Samlæsning
af hold – 1-2-3 hold –

som mulighed



Lærerens grundfaglighed

Pædagogik og lærerfaglighed
 Almen undervisningskompetence

 Elevens læring og udvikling

 Specialpædagogik

 Undervisning af tosprogede elever

Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning, 
medborgerskab (KLM)



 Generelt om LU13: 

 Fra stykkevis og delt til faglig helhed som afsæt

 Fagligt omdrejningspunkt: 

 Fra moduler lineært baseret på 
kompetenceområde og –mål 

 Til et samlet fag, hvori der indgår 
kompetenceområder og –mål

 Studenterperspektiv: 

 Fra ½-1 årige undervisnings- og studieforløb til 
et 2-årigt forløb (med potentiale til en længere 
horisont…)

 Praktisk underviserperspektiv: 

 Fra faglig privatisering og individuel 
opgaveløsning til fagligt samarbejde mellem 
kolleger i professionelle læringsfællesskaber





PRØVEN

Med prøven som afsæt…
• En prøve, der rækker ud over prøven i sig til – til uddannelsen i 

øvrigt og til professionen.

• En prøve i en faglig helhed, hvori der indgår 
kompetenceområder og -mål

• En prøve i både bredde og dybde

• Prøven skal være strukturelt afkoblet moduler = skal kunne 
gennemføres ad andre veje end den, vi tilbyder i uddannelsen 

• Prøven skal være udgiftsneutral i forhold til gældende praksis

FAGLIGT GRUNDLAG
Hvad er prøven en prøve i?
• Den faglige helhed, som her er: Pædagogik og 

lærerfaglighed: Hvori består det? (fagforståelse, 

vidensgrundlag, kompetenceområder…)

UDDANNELSENS 

PROGRESSION 
I hvilken forstand kan uddannelsen siges 

at være en understøttelse for den 

studerendes vej til prøven?
• Den faglige sammenhæng og progression – fra ny 

studerende til dimittend i fagområdet (den lille 

progression, som må være underlagt den store)

• Fagområdets placering og status i den 

uddannelsesmæssige sammenhæng og progression – fra 

ny studerende til lærerdimittend (den store progression)



3 delprøver

Delprøve 1: 

Lærerfaglighedsportfolio

Delprøve 2: 

Undervisningsplan

Delprøve 3: 

Praktisk undervisningsprøve (pædagogisk performance)



Bekendtgørelsens kompetenceområder + følgende fagforståelse:





SOM FORSØGSORDNING



 Find sammen i grupper på 
3-4 personer

 Kriterier:

 Forskellig 
uddannelsesbaggrund –
i videst muligt omfang



Prøveformer

1. Samtale om forsøgsprojektets 
prøveformer som alternativ til 
de ordinære prøver i LG

2. Overvej muligheder for LULAB-
projekt vedr. prøveformer i LG

3. Nedskriv gruppens ideer, navne 
på deltagere og send til Nadia, 
Birgit og Peter 

Bilag: Uddrag fra forsøgsordning



Pædagogiske tiltag og arbejdsformer

1. Samtale om forsøgsprojektets 
pædagogiske tiltag og 
arbejdsformer som alternativ 
til aktuel praksis

2. Overvej muligheder for 
LULAB-projekter vedr. 
pædagogiske tiltag og 
arbejdsformer

3. Nedskriv gruppens ideer, 
navne på deltagere og send til 
Nadia, Birgit og Peter 

Bilag

• Uddrag fra forsøgsordning

• Eksempel på fordring om portfolio, videooptagelse og 

studenterundervisning i forsøgsprojektets praksis

• Studieuge i klyngen

• Sommerprojekt 2019


