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Der henvises til gældende studieordning: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  

 

Prøveform/eksamen 

Der henvises til gældende studieordning: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/  

 

 

Tilrettelæggelsesform 

1. Forelæsninger: 

Emdrup: Alle forelæsninger videooptages og lægges på nettet. Ud over forelæsningerne 
foregår der gruppearbejde, kollektiv vejledning og holddelt undervisning ved 
underviserne der er ansvarlige for den holddelte undervisning. 
Undervisningen foregår onsdage kl. 9-13 og er tilrettelagt med en forelæsning fra 9 - 11, 

derefter holdundervisning fra 11-12 og arbejde i grupper fra 12-13.  

For studerende i Emdrup, som ikke har baggrund i læreruddannelsen, er der tilbud om 

deltagelse i studiegrupper fra 13 – 14.  

Aarhus: Undervisningen foregår tirsdage 9 til 13. Undervisningen er baseret på 

seminarer kombineret med streamede forelæsninger og den til hver forelæsning 

angivne litteratur. Alle forelæsninger er videooptaget i den tilsvarende 

undervisningsmodul i Almendidaktik i København og kan findes på Black-Board. Det 

forudsættes, at de studerende har set den til seminaret tilhørende streamede 

forelæsninger (fra den tilsvarende forelæsnings-session) før undervisningen. 

Seminarerne omfatter holdundervisning, gruppearbejde og kollektiv vejledning.  

 

2. Casearbejde: Ud over læsning af litteratur og forelæsninger arbejder de studerende 
sammen om en case i mindre grupper på 2-4 studerende. Der arbejdes med casen i 
holdundervisningen samt i gruppearbejdet.  
 

3. Holdundervisning: I holdundervisningen arbejdes med spørgsmål fra forelæsning 

og litteratur, casearbejde samt studenteroplæg og diskussion på grundlag af blogs. Der 

dannes tre hold: et for dansk, materiel kultur og et for matematik. 

 

4. Blogs. Hver studerende har en weblog og skal mindst bidrage med 8 indlæg (start- 
eller svarindlæg). Der skrives en blog (start- eller svarindlæg) i forbindelse med og 
inden for fem dage af hver forelæsning. Hver gruppe sammenfatter en blog-diskussion 
og præsentere den som grundlag for en diskussion i holdundervisningen. Startblogs og 
præsentationer aftales i holdundervisningen. 
 
5. Workshops. Der udarbejdes i grupperne to fælles papirer på 3-5 sider, som 
fremlægges med opposition på seminarerne.  
Første papir skal beskrive en case gruppen har valgt at arbejde med, og præcisere 
mindst to problemstillinger som casen giver anledning til. Det uddybes desuden 
hvordan disse problemstillinger lægger op til at arbejde med didaktiske teorier og 
modeller. Aflevering på BB Emdrup d. 27.09, Aarhus d. 03.10. 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
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Andet papir skal beskrive den problemstilling gruppen har valgt at arbejde med og 
redegøre for og begrunde teorier og modeller fra modulet, der vælges til behandling af 
problemstillingen. Aflevering på BB Emdrup d. 01.11, Aarhus d. 7.11 
Papirerne er grundlag for de to workshops med fremlæggelse og gensidig opposition. 
 
6. Skriftlig eksamensopgave. Arbejdet med casen i arbejdspapirerne leder op til 
udarbejdelse af en skriftlig opgave som sammenfatter gruppens arbejde med at 
udvælge, analysere og diskutere en case under inddragelse af didaktiske teorier og 
modeller. Opgavens omfang er 8-10 normalsider (19.200-24.000 anslag) for to 
studerende og øges med 4-5 sider for hver ekstra studerende i gruppen. Højst 50 % kan 
være fælles, og for den resterende del skal det fremgå af opgaven, hvilke dele den 
enkelte studerende i gruppen har skrevet (se studieordningen). 
 
 
7. Akademisk Skrivning og Læsning  

Center for undervisningsudvikling og digitale medier v. Stine Heger tilbyder desuden 

et workshopforløb om akademisk skrivning og læsning med medvirkende fra AU 

Library.  

 

Emdrup 

Fire tirsdag fra 13-16 

1. Introduktion til det akademiske arbejde, d. 12.9.  

2. Akademisk læsning, d. 19.9.  

3. Akademisk skrivning, d. 10.10.  

4. Eksamensforberedelse, d. 14.11. 

 

Aarhus: 

To mandage fra 10-15 

1.  Introduktion til det akademiske arbejde samt Akademisk læsning, d. 25.9.  

2. Akademisk skrivning samt eksamensforberedelse, d. 30.10. 

 

 

8. Facilitering af studiegrupper 

Studievejledningen afholder to workshops om facilitering af studiegrupper. 

Workshoppen forudsætter at studiegrupperne er dannet og tager udgangspunkt i at 

hele gruppen deltager. Workshopperne varer ca. 2 timer og omfatter oplæg samt 

praktiske øvelser. 

 

Emdrup 

onsdag d. 20.9 kl.13.15 (studiekreds udgår) 

onsdag d. 8.11 kl. 13.15 

 

Aarhus 

Tirsdag d. 26.9  kl.13.15 

Tirsdag d.14.11 kl.13.15 
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Vejledning og feedback 

Vejledning foregår i forbindelse med det casebaserede gruppearbejde som er planlagt i 

forbindelse med de enkelte sessioner / seminarer, som kollektiv vejledning.  

Feedback foregår som del af de 2 workshops og det afsluttende responsseminar og 

omfatter såvel feedback fra medstuderende i form af opposition som fra 

holdunderviser.  

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelse fremsendes elektronisk til den studerendes AU e-

mailadresse. Spørgeskemaet udfyldes individuelt af de studerende næstsidste 

undervisningsgang, og resultatet drøftes med de studerende på holdet sidste 

undervisnings-/seminargang.  

Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 

 

Litteratur 

Bøger 

På modulet anvendes større uddrag fra en række bøger. Da CopyDan-reglerne 

forhindrer kopiering af større uddrag, må de enten købes eller lånes. Det drejer sig om: 

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (2006): Didaktiske modeller - Grundbog i didaktik. 

København: Gyldendal. 

Krogh, ellen & Nielsen, Frede V. (red). (2011) Sammenlignende fagdidaktik, Cursiv Nr. 7, 

2011. Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-7/ 

Øvrige tekster 
Øvrige tekster til modulet tilgås via AU-Library eller hentes på BB i mappen for den 

enkelte undervisningsgang. 

 

 

 

Undervisningsplan 

 

Emdrup: 

Session uge Dato Undervisningstema Forelæsere 

1  36 06.09 Intro-forelæsning Helle 

2 37 13.09 Didaktiske positioner, teorier og modeller Helle 

3 38 20.09 Læreplan og begrundelsesproblematikker Jeppe 

4 39 27.09  Institutions- og professionsdidaktik – med 

åben skole som eksempel 

Lisbeth 

5 40 04.10 Workshop 1. Papir 1 afleveringsfrist d. 27.9. Alle HU 

6 41 11.10 Interkulturel didaktik. Midtvejsevaluering. Helle 

7 43 25.10 Didaktisk design & Læremidler Jeppe 

http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-7/
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8 44 1.11 Rum, materialitet og didaktik Theresa  

9 45 08.11 Workshop 2. Papir 2 afleveringsfrist d. 1.11  alle HU 

10 46 15.11 It-didaktik Jeppe 

11 47 22.11 Evaluering og accountability Lena 

12 50 13.12 Responsseminar  Alle HU 

 

Aarhus: 

Seminar  Dato Undervisningstema Underviser  

1 37 12.9 Intro-forelæsning Ulf 

2 38 19.9 Didaktiske positioner, teorier og modeller Ulf 

3 39 26.9 Læreplan og begrundelsesproblematikker  Ulf 

4 40 03.10  Institutions- og professionsdidaktik - med åben 

skole som eksempel 

Ulf 

5 41 10.10 Workshop 1. Papir 1 afleveringsfrist d. 3.10 Ulf 

6 43 24.10 Interkulturel didaktik. Midtvejsevaluering. Ulf 

7 44 31.10 Didaktisk design & Læremidler  Ulf 

8 45 07.11 Rum, materialitet og didaktik Ulf 

9 46 14.11 Workshop 2. Papir 2 afleveringsfrist d. 7.11 Ulf 

10 47 21.11 It-didaktik Ulf 

11 48 28.11 Evaluering og accountability Ulf 

12 51 19.12 Responsseminar   Ulf 
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Session 1: Introduktion til modulet 

Forelæsning v. Helle Rørbech 

 

Formål:  

At de studerende introduceres til modulets arbejdsformer, deres samspil og 

begrundelser. At de studerende får indblik i almendidaktik og fagdidaktik som 

didaktiske områder og perspektiver.  

Temaer/Indhold: 

1. Præsentation af modulets form med forelæsninger, holdundervisning/seminarer, 

gruppearbejde med cases, weblogs og workshops med gruppefremlæggelse.  

2. Introduktion til almendidaktik og fagdidaktik 

Litteratur knyttet til undervisningen:  
 

Kansanen, Pertii; Hansén, Sven-Erik; Sjöberg, Jan & Kroksmark, Tomas (2011): Vad är 
allmändidaktik. Kapitel 1 i: Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red) (2011): 
Almändidaktik - vetenskab för lärare. Lund. Studentlitteratur. S.32-50 
 
Sjöholm, Kaj; Kansanen, Pertii; Hansén, Sven-Erik & Kroksmark, Tomas (2011): 
Ämnesdidaktik - en integrerad del av allmändidaktik. Kapitel 2 i: Hansén, Sven-Erik & 
Forsman, Liselott (red) (2011): Almändidaktik - vetenskab för lärare. Lund. 
Studentlitteratur. S.51-69 
 

Krogh, E., Qvortrup, A. og Christensen, T.S. (2016). Almendidaktik og fagdidaktik. 

København: Frydenlund. S.37-55. 
 
 
Supplerende litteratur 
 

Jank, W. & Meyer, H. (2006). Didaktiske modeller. København: Gyldendal. – kap. 1 og 2 

Kansanen, Pertii (2009). Subject-matter didactics as a central knowledge base for 
teachers, or should it be called pedagogical content knowledge? Pedagogy, Culture & 
Society Vol. 17, No. 1, March 2009, 29-39 (AU-Library). 
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Session 2: Didaktiske positioner, teorier og modeller 

Forelæsning ved Helle Rørbech 

 

Formål:  

At de studerende får et overblik over didaktikkens genstandsfelt gennem en 

introduktion til centrale positioner, teorier, begreber og modeller 

Tema/Indhold: 

Centrale didaktiske begreber, teorier og positioner som en udfoldelse af didaktikkens 

problemfelt. Introduktion til dannelsesteoretisk, kritisk-konstruktiv, læreteoretisk og 

konstruktivistisk orienteret didaktik. Kontinental didaktiktradition i forhold til den 

såkaldte curriculumtradition. Didaktik som analytisk og teoretisk over for praktisk og 

normativ virksomhed (didaktologi vs. didaktik).  

Litteratur knyttet til undervisningen:  

Jank, W. & Meyer, H. (2006). Didaktiske modeller. København: Gyldendal. – kap. 3, 6, 7, 8 

samt s. 277-279 

Klafki, Wolfgan (1997): Kritisk-konstruktiv didaktik. I: Uljens, Michael (red): Didaktik. 

Lund: Studentlitteratur. s. 215-228 

Hiim, H. og Hippe, E. (2004). Læring gennem oplevelse, forståelse og handling. En studiebog i didaktik. 
Gyldendal. s. 71-77 

Larsen, C. Aa. (1969). Didaktik. Om didaktikken som planlægningsvirksomhed og om dens 
systematiske placering i pædagogikken. En indføring. I: (red) Jensen, E. (1997). Didaktiske 
emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C. A. Høeg Larsen. DPB. s. 18-38 

 Schulman, L. (1987).  Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform.  Harvard 
Educational Review Vol. 57 No. 1 February 1987 (AU-Library). 

 

Supplerende litteratur: 

Gudmundsdottir, S and Shulman, L (1987). Pedagogical content knowledge in social studies. 
Journal of Educational Research, 1987, Bd. 31, 59-70 (AU-Library) 

 

  

Forberedelse til undervisningen:  

Læs den anførte litteratur og overvej hvilke didaktiske tilgange, der kunne være 

relevante i forhold til dit faglige udgangspunkt.  Sammenlign tre modeller og reflekter 

over deres kategorier og forståelser af det didaktiske problemfelt.  
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Session 3: Læreplan og begrundelsesproblematikker 

Forelæsning ved Jeppe Bundsgaard 
 

Læringsmål:  

At den studerende får indsigt i centrale spørgsmål om læseplanstænkning og 
begrundelsesproblematikker og kan reflektere over sammenhænge mellem fag, indhold 
og identitetspolitik(ker). 

Indhold: 

Læreplansarbejde som didaktisk virksomhed. Læreplanens område, 
beslutningsniveauer og fremtrædelsesformer. Forskellige typer af 
begrundelseslogikker. 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Laursen, P. F. (1999, 2003). Didaktik og kognition. En grundbog. Gyldendal. Kap. 8. 

Nielsen, F.V. (2006): Didaktikkens indholdsbegreb og kriterier for valg af 
undervisningsindhold. I: B. Gorm Hansen & A. Tams (red.). Almen didaktik. Relationer 
mellem undervisning og læring. København: Billesø & Baltzer. Side 249-271. 
 
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011). Hvad skal der ske i skolen? Cursiv, 

(8), 123–142. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/ 

Mastergruppe for forenkling af Fælles Mål. (2013). Master for forenkling af Fælles Mål. 
København: Ministeriet for Børn og Undervisning. 
http://www.folkeskolen.dk/~/8/4/faelles-maal-anbefaling-fra-mastergruppe.pdf 
 
Yderligere læsning 
Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk 
kategori. Nordic Journal of Digital Literacy, 6(Special_issue), 295–308. (AU-Library) 
 
CURSIV #19 - November 2016. Tema: Sammenlignende fagdidaktik 4: 
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2016-19-
sammenlignende-fagdidaktik-4/ 
 

 

 

 

 

 

 

http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/
http://www.folkeskolen.dk/~/8/4/faelles-maal-anbefaling-fra-mastergruppe.pdf
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2016-19-sammenlignende-fagdidaktik-4/
http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2016-19-sammenlignende-fagdidaktik-4/
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Session 4: Institutions- og professionsdidaktik med åben skole som 

eksempel 
Forelæsning ved Lisbeth Haastrup 

 

Indhold: 

 Institutioner som ramme om didaktisk praksis. 

 Relationen mellem institutioner, professioner og fagdidaktisk teori og praksis 

 Didaktiske problematikker i møder mellem professioner og didaktikker i 

institutionelle rammer i forandring.  

 Den åbne skole med partnerskaber mellem skole, skolefag og frivillig 

undervisning og kulturinstitutioner i det omgivende lokalsamfund inddrages 

som konkrete eksempler  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

Haastrup, Lisbeth & Knudsen, Lars E. D. (2014). ”Professionsuddannelser og 

professioner i forandring”. I: Teori- og praksisdidaktik. Forlaget UP – Unge Pædagoger, 

København. S. 86 – 141 + Forord, s. 7-9 

Knudsen, L.E.D. (2016). Åben Skole – paradoks og pædagogik. Unge Pædagoger, 
Temanummer om Åben Skole , s. 3- 12 

Rønn Shakoor, Line og Hasstrup, Lisbeth(2016) På vej mod partnerskaber i den åbne 
skole. Unge Pædagoger, Temanummer om Åben Skole  s.  94-102 
 

Dale, E. L.. (2006) Professionel kompetence og etik i undervisningen. I: Hansen og Tams 

(red): Almen Didaktik, Relationer mellem undervisning og læring. Værløse: Billesø & 

Baltzer 

 
Forberedelse til undervisningen 
Læs litteraturen til forelæsningen og overvej institutionsaspektet af den undervisnings- 

eller formidlingspraksis du er bekendt med samt hvilke forskellige professioner der 

indgår heri og hvilke udfordringer der er i mødet herimellem. 

Læs litteraturen og reflekter over din egen professionsuddannelse og i hvilke 
institutionelle sammenhænge du er blevet undervist og har/vil skulle have din 
professionelle didaktiske praksis.  Hvordan er du blevet dannet som professionel? 
Hvilke didaktiske problematikker giver møder med andre institutionelle og 
professionelle måder at udøve fagdidaktik anledning til? 
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Session 5 / Seminar 5: Workshop 1 

Forberedelse til workshop:  

I forbindelse med den første workshop udarbejdes et fælles papir på 3-5 sider. 
Arbejdspapiret skal beskrive en case gruppen ønsker at arbejde med, og præcisere 
mindst to problemstillinger som casen giver anledning til. Det uddybes desuden 
hvordan disse problemstillinger lægger op til at arbejde med didaktiske teorier og 
modeller. Aflevering på BB Emdrup d. 27.09, Aarhus d. 3.10.  
 
 
Aflevering på BB - København d. 27.09 - Århus d.3.10. 
 
I workshoppen præsenterer hver gruppe deres case, de valgte problemstillinger og 
deres overvejelser over tilgange til det videre arbejde med casen. Hver gruppe skal 
desuden forberede spørgsmål til deres oppositionsgruppe. 
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Session 6: Interkulturel didaktik 

Forelæsning ved Helle Rørbech 

Formål: 

At den studerende får et indblik i centrale spørgsmål i interkulturel didaktik og bliver i 

stand til at medreflektere et interkulturelt perspektiv i didaktiske problemstillinger.  

Indhold: 

Interkulturelle perspektiver på undervisningens indhold, organisation, kontekster og 

praksis. 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

Kramsch, Clarie (2006). Culture in Language Teaching I: Hanne Leth Andersen, Karen 

Lund og Karen Risager (Ed.) Culture in Language Teaching. Aarhus: Aarhus University  

Press. Side 11-25. 

Rørbech, Helle (2009). Interkulturel kompetence I: Jeppe Bundsgaard (Eds.), 

Kompetencer i dansk. København: Gyldendal. Side 153–164. 

Byram, Michael (2000). Evaluering af interkulturel kompetence I: Sprogforum, Årg. 5, nr. 

18. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 

Buchardt, Mette og Fabrin, Liv (2012): Interkulturel didaktik, København: Gyldendal. 

Kapitel 8: Kultur som pædagogisk fokus. Mulighed eller problem?  S. 81-87 

Supplerende litteratur: 

Glitz-Johansen, Thomas (2006/7). Den multikulturelle skole, kapitel 10: Interkulturel 

pædagogik. Roskilde: Roskilde Universitetsforlag, s.225-240 

 

Forberedelse til undervisningen:  

Læs teksterne. Formuler et spørgsmål som anlægger et interkulturelt perspektiv på en 

(fag)didaktisk problemstilling. 
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Session 7: Didaktisk design & Læremidler 

Forelæsning ved Jeppe Bundsgaard 

Læringsmål:  

De studerende kender til teorier om og analysetilgange til didaktisk design, læremidler 
og læremiddelbrug 

Indhold: 

Perspektiver på læremidler. Læremiddelbrug. Karakteristiske træk ved læremidler. 

Forskningstilgange til læremidler. Didaktisk design. 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Hansen, T.I. (2016). Læremidler og læremiddelforskning i Danmark. Learning Tech (1) 

pp. 7-35. http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2016/03/L%C3%A6remidler-og-

l%C3%A6remiddelforskning-i-Danmark_web.pdf 

Bundsgaard, J., Buch, B. og Fougt, S.S. (2017). Danskfaget ifølge læremidlerne. I: Hvor er 

danskfaget?: Fag og fagdidaktik i læremidler til danskundervisning i grundskolen. Aarhus 

Universitetsforlag. 

Gilje, Ø., Ingulfsen, L., Dolonen, J. A., Furberg, A., Rasmusse, I., Klug, A., … Granum, 
K. (2016). Med ARK&APP. Bruk av læremidler  og  ressurser  for  læring på tvers av 
arbeidsformer. Oslo: Universitetet i Oslo. 
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/ark-
app/arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf – Læs Sammendrag og Indledning 
 
Dohn, N.B., Hansen, J.J. (2016). Begrebet ”didaktisk design”. Et kritisk overblik over 

betydninger. I: Dohn, N.B., Hansen, J.J. Didaktik, design og digitalisering. København: 

Samfundslitteratur. Læs kapitel 2. 

Supplerende læsning 

Bremholm, J., Fougt, S. S., & Bundsgaard, J. (2017). Banen der spilles på: Danskfaget set 

gennem dets didaktiske læremidler. I: Hvor er danskfaget?: Fag og fagdidaktik i læremidler 

til danskundervisning i grundskolen. Aarhus Universitetsforlag. 

Hansen, J. J. (2006). Mellem design og didaktik : om digitale læremidler i skolen. Odense: 
Syddansk Universitet. 
 
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials. Journal of 
Learning Design, 4(4), 31–44. 
 
Jewitt, C. (2008): ”Didaktik som multimodal design” I: Rostvall, A.-L., & Selander, S. 

(Red.) Design för lärande. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Illum Hansen, T. (2010). Lærebogen - den synlige, men usete tekst. Læsepædagogen, Årg. 
58, 5 (2010), 18–23. 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2016/03/Læremidler-og-læremiddelforskning-i-Danmark_web.pdf
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2016/03/Læremidler-og-læremiddelforskning-i-Danmark_web.pdf
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/ark-app/arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf
http://www.uv.uio.no/iped/forskning/prosjekter/ark-app/arkapp_syntese_endelig_til_trykk.pdf
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Session 8: Rum, materialitet og didaktik 

Forelæsning ved Theresa Schilhab 

Indhold: 

 Introduktion til det rumlige og materielle som ramme om og del af didaktisk 
og pædagogisk praksis. 

 Forandringer i rum til børn. Didaktiske intentioner og didaktisk praksis i 
skolens arkitektur. 

 Fag, rum og materialitetsformer. Didaktiske intentioner og didaktisk praksis i 
de ”praktiske” og ”boglige” fag. 

 Diskussion af relationer mellem rum, materialitet, virtualitet og mennesker i 
teori og pædagogisk praksis. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

*Kirkeby, Inge Mette. ”Skolen er og bliver samfundets rugekasse. Interview”. I: Unge 

Pædagoger. Temanummer: (Ud)dannelsesarkitektur - set med nye (glas)øjne. 1/ 2014 

*Gibson, J.J (1979): The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mufflin. Side 

127 til 143.  

*Hoffmeyer, J. (2012). Overfladens dyb. København: Forlaget Riis. Side 9 til 32. 

*Schilhab, T. (2017). Læringens DNA. Aarhus Universitetsforlag Side 7 til 35.  

  

Supplerende litteratur: 

Ingold, T. (2011). Being alive: Essays on movement, knowledge and description. Taylor & 

Francis. Side 99 til 114. 

Sandal, M. (2016). Atmosfære som viteform. I: Drude von der Fehr (red.). Den levende 

kroppen. Riga: Vidarforlaget. Side 153 til 179. 

Forberedelse til undervisningen:  
Læs litteraturen til forelæsningen og overvej hvordan de daglige gøremål er indrammet 

af bestemte rum. Overvej, hvordan du agerer, når du træder ind i forelæsningssalen.  

Hvilke genstande har du med dig og hvad bruger du dem til? Tænk også tilbage på din 

grundskoles rum og bygninger, og hvilke arbejdsgange og genstande, du i dag 

forbinder med f.eks. fagene, lærerne og klassekammeraterne.  
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Session 9:   Workshop 2 

Workshop og midtvejsevaluering. 

Forberedelse til workshop:  

I forbindelse med anden workshop udarbejdes et fælles papir på 3-5 sider der 
behandler  
den problemstilling gruppen har valgt at arbejde med, redegør for og begrunder teorier 
og modeller fra modulet, der vælges til behandling af problemstillingen. Aflevering på 
BB Emdrup d. 1.11, Aarhus d. 7.11. 
 
 
Aflevering på BB Emdrup d. 1.11, Aarhus d. 7.11. 
 
I workshoppen præsenterer hver gruppe den problemstillinger gruppen har valgt at 
arbejde med og  begrunder de teorier og modeller fra modulet, der vælges til 
behandling af problemstillingen . Hver gruppe skal desuden forberede spørgsmål til 
deres oppositionsgruppe. 
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Session 10: It-didaktik 

Forelæsning ved Jeppe Bundsgaard 

Læringsmål:  

De studerende kender til teorier om og praksis inden for it-fagdidaktik. 

Indhold: 

It-fagdidaktik, faglighed i videns- og netværkssamfundet. 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2013). It i didaktikken. In T. Winther-Jensen & S. Holm-
Larsen (Eds.), Didaktik : lærerfaglighed, skole og læring. København: U Press. 
 

Misfeldt, M. (2016). Hvad taler vi om, når vi taler om it i matematikundervisningen. I J. 

U. Pedersen, K. S. Spahn, & G. B. Nielsen (red.), Matematik med it : Baggrund metoder 

eksempler, Kapitel 7, s. 120-133). Samsø: Forlaget Matematik. 

http://matematikmedit.dk/?page_id=112 

 

Hansen, T. I., Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., & Skott, C. K. (2016). Holistisk 

interventionsdesign for demonstrationsskoleforsøg. I J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. 

Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (red.), Skoleudvikling med it: Erfaringer fra tre 

demonstrationsskoleprojekter Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. (Skaf selv) 

Supplerende litteratur: 
 
Bundsgaard, J. & Hansen, T. I. (red.) (2016). It-didaktik i teori og praksis: elevpositioner og 
digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo. 
 
Bundsgaard, J. (2017). Digital dannelse. Aarhus: Aalborg Universitetsforlag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matematikmedit.dk/?page_id=112
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Session 11: Evaluering og accountability 
Forelæsning ved Lena Lindenskov 

Indhold: 
Evalueringens mysterier og funktioner. Modeller for evaluering. Diskussion af 
baggrund, krydsende ønsker og aktuelle eksempler på evalueringspraksis.    

Litteratur knyttet til undervisningen:  
Dahler Larsen  - tekst om evalueringens mysterier og funktioner, fx Dahler Larsen om 

’Den syvende evalueringsanvendelse: skolens virkelighed ændres umærkeligt. 
Uploaded på  
https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skol
ens_virkelighed_ændres_umærkeligt    [Søg evt på google] 

Krogstrup, Hanne K (2011): "Fire evalueringsbølger – evalueringens historie". I Kampen 
om Evidens. Resultatmåling, Effektevaluering og evidens. Hans Reitzels Forlag (s. 21-
38)   

Nordenbo, Svend-Erik (m.fl., red.) (2009): Pædagogisk brug af test - Et systematisk review. 
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.  
LÆS KUN SAMMENFATNING - lægges på Blackboard    

Lindenskov, L., Weng, p. (2013). Om for-evaluering som identifikation af elever til tidlig 
matematikintervention, og om data til kommunikation. Side 11-20 i   
Matematikvanskeligheder – Tidlig Intervention. Dansk Psykologisk Forlag. Side 11-20 
er tilgængelig maj 2014 på 
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikva
nskeligheder_Tidlig_intervention/ 

Lindenskov, L.; Breiting, S. (2010). Spørgsmålstyper. Lægges på Blackboard. 

Supplerende litteratur 

Holm, Lars (2007): Hvem tester testen? En analyse af folkeskolens nationale it-baserede 
test med dansk/læsning som eksempel. I: Lejf Moos (red.): Nye sociale teknologier i 
Folkeskolen: Kampen om dannelsen. 1. udg. Frederikshavn: Dafolo, 2007. s. 9-20. 

Pawson, R. & Manzano-Santaella, A. (2012). A realist diagnostic workshop. Evaluation 
18(2) 176–191                                                                                                        
[tilgængelig på http://evi.sagepub.com/content/18/2/176.abstract] 

Forberedelse til undervisningen:  

Læs teksterne af Dahler-Larsen og Krogstrup og læg mærke til modeller og begreber. 
Brug nogle af disse modeller og begreber i læsningen af Nordenbo og 
Lindenskov/Weng, som alle er empirisk orienterede.  

 

https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skolens_virkelighed_ændres_umærkeligt
https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skolens_virkelighed_ændres_umærkeligt
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikvanskeligheder_Tidlig_intervention/
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikvanskeligheder_Tidlig_intervention/
http://evi.sagepub.com/content/18/2/176.abstract
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Session 12: Responsseminar 
 

Forberedelse til seminaret: 

På seminaret præsenterer hver gruppe med afsæt i eksamensopgaven deres 
problemstilling og de teorier og modeller, de har undersøgt den med. Hver gruppe skal 
desuden forberede spørgsmål til deres oppositionsgruppe. 
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