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En formel forsøgsordning



Hensigten…



Forsøgets del 1: Formulering af en fagforståelse 
(en ramme om moduler og kompetenceområder)



Forsøgets del 2: Moduler i progression over 
en 2-årig periode



Forsøgets del 3: Kompetencemålsprøven
(prøveformer, der korresponderer med fagforståelse og indhold, arbejdsformer mv. i 
undervisningen)

Foreløbig bestemmelse:

• Lærerfaglighedsportfolio

• Undervisningsplan

• Praktisk undervisningsprøve (pædagogik performance)



Praksisudgaven 
er også et forsøg med arbejdsformer og tilrettelæggelse

 4 undervisere om 3 hold i Pædagogik og lærerfaglighed i 2 år

 Fælles planlægning og fælles studieplan: 
• Fælles opmærksomhed på fagområdets formål, kompetenceområder og mål
• Fælles opmærksomhed om modulets formål og mål
• Specifikke undervisningsforløb planlægges individuelt eller sammen med 

makker – men på grundlag af aftalt indhold og arbejdsformer
• Fælles skema for alle undervisere = alle kan potentielt undervise i alle 3 holds 

skemapositioner = vi aftaler indbyrdes, hvad der er muligt og hensigtsmæssigt 
for hvem, hvornår



Praksisudgaven 
er også et forsøg med arbejdsformer og tilrettelæggelse

 Klyngesamarbejde

• Klyngedage (en fast ugedag, hvor skemaet for alle 3 hold er frit):
• Studenterundervisning på tværs af hold
• Ekskursioner
• Projektstarter og –afslutninger
• …
NB: Mono- og tværfaglig undervisning – men i praksis mest i Pædagogik og lærerfaglighed

• Fælles studieuger
• Efterår: Hyttetur, studiesamtaler – og indledende tilrettelæggelse af studieture i foråret 

studieuge
• Forår: Studieture – udland, indland, hjemme, lejrskole… 



Praksisudgaven 
er også et forsøg med arbejdsformer og tilrettelæggelse

 Variation
• I undervisningen arbejder vi i almindelighed med en bred vifte af indhold, materialer og arbejdsformer
• Variationen underbygges af at vi er flere og meget forskellige undervisere
• Variationen udfordres og underbygges også af de studerendes undervisning af hinanden 

(studenterundervisning)

 At fastholde og genopdage
• Det er et ærinde at fastholde og sidenhen at kunne genopdage gennemførte undervisnings- og 

studieprocesser. 
• Virtuelt og fysisk i forskellige former for studieprodukter og –produktioner  
• En del af dette er videomateriale af undervisnings- og studiesekvenser på Campus, i byen, på 

skoler mv.

• Videoanalyse
• Introduktion til IRIS Connect i forbindelse med studiestarten
• Optagelse af studenterundervisning på klyngedage
• Optagelse af ekskursioner i byens rum
• Optagelser på praktikskolen i forbindelse med den kommende praktik (undervisning, elevsamtaler, vejledning etc.)
Alt med sigte på at gøre videooptagelser af praksis til genstand for analyse



Praksisudgaven udfordrer!

 Undervisning og studier for en klynge udfordrer Campus!
• Løbende skemagymnastik: Hurra for en medtænkende og hjælpende 

skemalægger! 
• Skemalogik på Campus?
• Lokaler, der er store nok til knap 100 personer, der skal arbejde?

 Fælles planlægning fordrer tid til samtale!
• At være sammen om en fælles sag handler også om at kunne og ville se ud 

over egne kæpheste: Vi ved alle, at det kræver mange ressourcer!
• Samarbejde og forskellighed som dyd og gevinst eller overflødighed og 

benspænd?
• Fælles plan – som udfordres af logikken på itslearning (kan illusteres)
• Fælles undervisningslog (kan illustreres)


