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Indledning 
 
Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) er en af uddannelserne ved Danmarks Pædagogiske Universitet i 
medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (universitetsloven). Uddannelsen foregår inden for 
rammerne af Bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og 
karakterbekendtgørelser. 
 
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1§ 1§ 1§ 1    
Uddannelsens formål og faglige profilUddannelsens formål og faglige profilUddannelsens formål og faglige profilUddannelsens formål og faglige profil    
Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) har til formål på basis af en adgangsgivende uddannelse at 
videreudvikle den studerendes viden og færdigheder inden for didaktik med særligt henblik på dansk og 
kvalificere til konsulentvirksomhed og til at udføre uddannelses-, udviklings-, ledelsesopgaver, herunder 
undervisning på seminarier og i de gymnasiale uddannelser samt, gennem den opnåede forståelse af 
forskningsarbejde og forskningsetik, at indgå i forskningssammenhænge. 
 
Uddannelsen kan endvidere danne grundlag for den 3-årige forskeruddannelse med henblik på erhvervelse 
af ph.d.-graden. 
 
Faglige kompetencerFaglige kompetencerFaglige kompetencerFaglige kompetencer    

Kandidaten har på et forskningsbaseret grundlag 

• indsigt i og viden om sprog-, litteratur- og mediedidaktiske teorier, begreber, metoder og 
problemstillinger i deres historiske, sociokulturelle og videnskabsteoretiske kontekster 

• et bredt kendskab til internationalt forankrede teorier, begreber, metoder og problemstillinger i 
relation til tekstpædagogik (standard language education) og læring 

• indsigt i og viden om danskfaglige tekster, metoder og perspektiveringer som er væsentlige for 
iværksættelse og vurdering af fagdidaktiske beslutninger og tiltag og for afklaring af fagdidaktiske 
problemstillinger 

• indsigt i og viden om fagdidaktik med særligt henblik på dansk som et fagområde der beskæftiger 
sig med dynamiske og komplekse praksisfelter med relation til undervisning, læring og udvikling af 
kommunikative kompetencer 

• indsigt i og viden om humanistisk videnskabsteori og metode som sætter kandidaten i stand til at 
vurdere forskellige forskningsresultaters kvalitet og relevans. Med tilvalgsstudiemodulet Faglig-
pædagogisk forskning og udviklingsarbejde er grundlaget tillige lagt for at kandidaten er i stand til at 
etablere, gennemføre og evaluere teoretisk funderede, (faglig)-pædagogiske 
forsknings/udviklingsprojekter. 

 



 

Studieordning for Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), november 2005                                                         side 2 

Uddannelsens praksiskompetencerUddannelsens praksiskompetencerUddannelsens praksiskompetencerUddannelsens praksiskompetencer    

Kandidaten kan på et forskningsbaseret grundlag 

• identificere, præcisere og vurdere fagdidaktiske problemstillinger og pege på teoretisk og empirisk 
forankrede muligheder og løsninger. Dette, kombineret med de danskfaglige kvalifikationer, sætter 
kandidaten i stand til at tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisning på højt niveau inden for 
faget dansk 

• identificere, præcisere og vurdere sammenhænge mellem beslutninger på forskellige didaktiske 
niveauer: formål, mål, indhold, form og evaluering. Denne kompetence sætter kandidaten i stand til 
at fungere som konsulent i forskellige uddannelsesmæssige sammenhænge 

• vurdere – og med en relevant toning i studieforløbet: igangsætte og gennemføre – teoretisk 
funderede, (faglig)-pædagogiske forsknings/udviklingsprojekter. Denne kompetence, kombineret 
med didaktisk kompetence og et solidt kendskab til humanistisk optik, sætter den studerende i 
stand til at bidrage til innovation og nytænkning inden for en bredere erhvervsmæssig kontekst. 

    
Formelle forholdFormelle forholdFormelle forholdFormelle forhold 
For at kunne virkeliggøre de opstillede uddannelsesmål forudsættes det, at kandidaten ved optagelsen på 
uddannelsen kan: 
 

• læse faglitteratur på engelsk, tysk eller fransk og nordiske sprog   
• skrive akademisk, herunder konstruere problemformuleringer og argumenter, der tager 

udgangspunkt i fagligt begrundet anvendelse af teori og metoder  
• læse akademisk - er i stand til at ekstrahere teoretiske perspektiver og reflektere over de antagelser, 

der ligger til grund herfor, samt er i stand til at fortolke empiriske resultater i forhold til teoretiske 
argumenter 

• anvende netbaseret kommunikations- og undervisningsteknologi 
• lave litteratursøgninger herunder anvende elektroniske databaser  
• kommunikere og formidle faglige problemstillinger til fagfæller. 

 
§ 2§ 2§ 2§ 2    
Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) giver ret til betegnelsen cand.pæd. i didaktik (dansk). På engelsk: 
Master of Arts (Education) in Educational Theory and Curriculum Studies: Danish. 
 

Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3§ 3§ 3§ 3    
Adgang til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) har ansøgere med følgende uddannelser: 
 
1) Bachelor i dansk.  
2) Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i dansk og bachelorprojekt i tilknytning hertil.  
 
Stk. 2. Adgang til suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) har ansøgere med 
følgende uddannelser:  
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3) Professionsbachelor som folkeskolelærer med linjefag i dansk.  
4) Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med linjefag i dansk.  
 
Stk. 3. Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) består af to moduler, der hver 
svarer til 15 ECTS-point: Dansk litteratur (modul 1) og Dansk sprog (modul 2). Der henvises til 
Studieordningen for Suppleringsuddannelsen i didaktik (dansk).  
 
Stk. 4. Suppleringsuddannelsen er med deltagerbetaling og udbydes af DPU i henhold til bekendtgørelse nr. 
515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd).  
 
Stk. 5. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 og stk. 2 
anførte krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
Stk. 6. På dele af studiet kan der forekomme undervisning på engelsk. 
 
§ 4§ 4§ 4§ 4    
Kandidatuddannelsen skal være afsluttet senest 5 år efter indskrivning.  
    
Stk. 2. Ansøgning om orlov skal ske ved skriftlig henvendelse til studienævnet. Orlov kan gives i op til 1 år af 
gangen. Orlov gives kun til studerende, der har gennemført første studieår af kandidatuddannelsen og har 
bestået eksaminer, der i henhold til denne studieordning er placeret på første studieår. Undtaget herfra er 
orlov i forbindelse med barsel, adoption eller militærtjeneste, jf. § 36 i adgangsbekendtgørelsen 
(Bekendtgørelsen nr. 362 af 20. maj 2005 om adgang mv. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved 
universiteterne). Orlovstiden medregnes ikke i studietiden jf. § 4, stk. 1 
 

Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
 
§ 5§ 5§ 5§ 5    
Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) er normeret til 120 ECTS-point (2 årsværk) 
 
Stk. 2. Det første studieår består af 4 obligatoriske moduler vægtende hver 15 ECTS-point (1/4 årsværk): 
 

1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS-point) 
2. Humanistisk fagdidaktik    (15 ECTS-point) 
3. Tekst og mundtlighed – tekst og skriftlighed (15 ECTS-point) 
4. Humanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTS-point) 
 

For universitetsbachelorer, der i forvejen har fulgt videnskabsteori og metode på et andet universitet, og som 
ønsker at færdiggøre sidefag, gælder det, at denne studieenhed kan afløses af sidefagsstudium på 
kandidatniveau på et andet universitet.  
 
Stk. 3. Det andet studieår består af et obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point (1/4 årsværk), et 
tilvalgsmodul vægtende 15 ECTS-point (1/4 årsværk) samt et speciale vægtende 30 ECTS-point (½ 
årsværk): 
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Obligatorisk modul vægtende 15 ECTS-point: 

 
5. Litteratur og læsemåder – tekst og medier (15 ECTS-point) 

 
Tilvalgsmoduler vægtende 15 ECTS-point (1/4 årsværk) på andet studieår.    
 
Der vælges et af følgende moduler: 
 

6a. Faglig-pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS-point)  
6b. Fordybelsesmodul, grendeling dansk (15 ECTS-point)  
6c. International komparativ pædagogik (15 ECTS-point) 
6d. Virksomhedsprojekt (15 ECTS-point) 
6e. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse (15 ECTS-point) 
6f. Sidefagsstudium på kandidatniveau på et andet universitet (15 ECTS-point) 

 
Stk. 4. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse, evt. på et andet (udenlandsk) universitet (6e) og 
sidefagsstudium på kandidatniveau på et andet universitet (6f) sker efter studienævnets godkendelse. 
 
stk. 5. De enkelte studieenheder beskrives nærmere i bilag 1: ”Beskrivelse af de enkelte studieenheder”. 
Der henvises endvidere til Studievejledning for kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), der uddyber dette 
og beskriver en normalstudieplan, obligatoriske og tilvalgte studieenheder, pensumkrav samt regler for 
vejledning og eksamenstilmelding m.v.  
 

Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6§ 6§ 6§ 6    
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 
    
§ 7§ 7§ 7§ 7    
Der findes på kandidatuddannelsen følgende eksamensformer. 

Ved studiemodul 1: Curriculumteori og institutionsdidaktik: 

Eksamen består af en mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af 
enten a) en indleveret skriftlig opgave på mellem 15 og 20 normalsider eller b) aktiv 
deltagelse, dokumenteret i portefølje bestående af 2-4 mindre tekster på i alt max 20 normalsider. 
Hvilken af mulighederne a) og b) der er tale om, samt de overordnede vilkår for afleveringerne, afgøres 
af de ansvarlige undervisere og annonceres i undervisningsplanen inden semesterstart. 
Afleveres opgaven/porteføljen af en gruppe (maksimum tre deltagere) øges omfanget med mellem 10 
og 15 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis 
gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af opgaven/porteføljen og den 
eller de studerendes individuelle mundtlige præstation(er) ved eksaminationen og gives i form af 
individuelle karakterer. Der anvendes ekstern censur, og bedømmelsen følger 13-skalaen efter 
gældende bekendtgørelse. 
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Stk. 2. Ved studiemodulerne 2-6b på kandidatuddannelsen kan eksamen aflægges som: 
 

1. en mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret 
skriftlig opgave på mellem 15 og 20 normalsider. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre 
deltagere) øges omfanget med mellem 10 og 15 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. 
Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis gruppemedlem to og tre. Bedømmelse 
sker på grundlag af en samlet vurdering af opgaven og den eller de studerendes individuelle 
mundtlige præstation(er) ved eksaminationen og gives i form af individuelle karakterer. 
Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen efter gældende 
bekendtgørelse. 

 
2. en skriftlig hjemmeopgave af et omfang på mellem 20 og 25 normalsider. Besvares opgaven af en 

gruppe (jf. § 7, stk. 15. Maksimum tre deltagere) øges omfanget med mellem 15 normalsider og 
20 normalsider pr. ekstra gruppemedlem. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes 
efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 3. Ved modul 6c på kandidatuddannelsen kan eksamen aflægges som: 
 

1. En mundtlig eksamination af 45 minutters varighed inklusive votering på baggrund af en indleveret 
skriftlig synopsis på mellem 5 og 8 normalsider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive 
litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (maksimum tre deltagere) er 
sidetalsangivelsen ligeledes på mellem 5 og 8 normalsider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) 
eksklusive litteraturliste og bilag. Eksaminationstiden øges med 15 minutter for henholdsvis 
gruppemedlem to og tre. Bedømmelse sker på grundlag af en vurdering af synopsis og den eller de 
studerendes individuelle mundtlige præstation(er) ved eksaminationen. Bedømmelsen er med 
ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En skriftlig opgave af et omfang på mellem 15 og 20 normalsider (a 2400 enheder inklusive 

mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag. Besvares opgaven af en gruppe (jf. § 7, stk. 15. 
Maksimum tre deltagere) øges omfanget for to studerende til mellem 20 og 25 normalsider (a 
2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og bilag og for tre studerende til 
mellem 25 og 30 normalsider (a 2400 enheder inklusive mellemrum) eksklusive litteraturliste og 
bilag. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 13-skalaen i henhold til gældende 
bekendtgørelse. 

 
Stk. 4.  Eksamen i modul 6d, Virksomhedsprojekt, aflægges i form af en skriftlig rapport på mellem l5 og 20 
normalsider. Rapporten skal kort redegøre for virksomheden, de udførte arbejdsopgaver og det faglige 
udbytte. Desuden skal rapporten reflektere, beskrive, analysere og vurdere praksis i forhold til samspillet 
mellem rammer, betingelser, fordringer og forventninger. Rapporten bedømmes eksternt med 
bedømmelsen bestået/ikke bestået. 
 
Stk. 5. Eksamen i modul 6e, tilvalg på en anden kandidatuddannelse, og 6f, sidefagsstudium, følger de 
regler, der er beskrevet for det valgte modul. 
 
Stk. 6. Ved eksamensformen skriftlig opgave (jf. § 7, stk. 2, nr. 2 og § 7, stk. 3, nr. 2) fastsættes datoen for 
bedømmelsens offentliggørelse samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse. Datoen skal ligge inden 
for 6 uger efter afleveringsfristen. 
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Stk. 7. Hvert modul skal bestås for sig. Beståede eksaminer kan ikke tages om. 
 
Stk. 8. Højst 2 af de 5 opgaver kan aflægges i form af hjemmeopgaver. 
 
Stk. 9. Mindst én skriftlig opgave skal omfatte bearbejdning af empirisk materiale fra pædagogisk praksis. 
 
Stk. 10. Alle eksaminer på kandidatuddannelsen anvender ekstern censur, og bedømmelsen følger 13- 
skalaen efter gældende bekendtgørelse. 
    
Stk. 11. Kravet om ekstern censur kan ikke fraviges. 
 
Stk. 12. Eksaminer aflægges på dansk, norsk eller svensk. Efter aftale med eksaminator kan den studerende 
dog aflægge eksamen på engelsk. 
 
Stk. 13. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for 
vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk 
sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 14. Ved gruppeeksamen foretages individuel bedømmelse. En gruppeeksamen må maksimalt omfatte 
tre deltagere.  
 
Stk. 15. Ved gruppeeksamen skal det i den skriftlige opgave, hjemmeopgaven og porteføljen fremgå 
hvilke(n) del(e) den enkelte studerende er ansvarlig for. Maksimalt 10 normalsider må være fælles, resten 
deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. Det skal tydeligt fremgå af opgaven, hvem der hæfter for hvilke 
dele. De afsnit, som skal bedømmes individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men opgaven 
skal som helhed fremstå sammenhængende. 
 
Stk. 16. Ved mindst to moduler aflægges eksamen individuelt med ekstern bedømmelse. 
 
Stk. 17. Den studerende har højst tre eksamensforsøg til at bestå et modul. Studienævnet kan tillade et 
fjerde og femte eksamensforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 18. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end de ovenfor foreslåede godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. 
Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre 
eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den 
pågældende eksamen. 
    
§ 8§ 8§ 8§ 8    
Eksaminer bestået ved andre danske eller udenlandske uddannelsesinstitutioner kan godskrives som dele af 
uddannelsen efter individuel vurdering og godkendelse i studienævnet. Beståede udenlandske eksaminer 
overføres med karakteren ”bestået”. Dog kan højst to studieenheder erstattes af eksaminer aflagt ved andre 
institutioner. Specialet kan ikke erstattes af eksaminer/specialer afsluttet på andre kandidatuddannelser. 
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Kapitel 5 
Specialet 
 
§ 9§ 9§ 9§ 9    
Kandidatspecialet (30 ECTS-point) afslutter uddannelsen. Specialet kan udformes på en af følgende måder: 
 
1. En større skriftlig afhandling på mellem 80 og 100 normalsider. Udfærdiges specialet af en gruppe 

(maksimum 3 deltagere) øges omfanget. To studerende: mellem 120 og 140 normalsider. Tre 
studerende: mellem 160 og 180 normalsider. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes 
efter 13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
2. En større skriftlig afhandling på mellem 60 og 80 normalsider, kombineret med en mundtlig 

fremlæggelse, som skal finde sted senest 2 måneder efter afhandlingens aflevering. Udfærdiges 
specialet af en gruppe (maksimum 3 deltagere) øges omfanget. To studerende: mellem 90 og 110 
normalsider. Tre studerende: mellem 120 og 140 normalsider. Emnet for den mundtlige 
fremlæggelse skal hentes inden for afhandlingens område og aftales mellem de(n) studerende og 
specialevejlederen. Formen er efter aftale mellem eksaminand(er) og eksaminator en sagsfremstilling 
eller en forelæsning for en specificeret målgruppe af en varighed på maksimalt 30 minutter. 
Varigheden øges med 15 minutter ved henholdsvis gruppemedlem to og tre. Sagsfremstillingen eller 
forelæsningen efterfølges af en diskussion af maksimalt 30 minutters varighed mellem 
eksaminand(er), eksaminator og censor. Bedømmelsen er med ekstern censur og bedømmes efter 
13-skalaen i henhold til gældende bekendtgørelse. 

 
Stk. 2. For begge specialeformer gælder, at specialet skal dokumentere færdigheder i at anvende 
videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne. Emnet afgrænses af 
den/de studerende selv. Emneafgrænsningen skal godkendes af en af studienævnet udpeget vejleder. 
Samtidig med tilmeldingen til specialet fastsættes en afleveringsfrist som bekendtgøres for den studerende. 
  
Stk. 3. Specialet skal ud over grundigt kendskab til det valgte emne og den relevante videnskabelige litteratur 
demonstrere den studerendes viden, teoretiske og analytiske færdigheder samt fortrolighed med 
fagområdets terminologi og metoder.  
 
Stk. 4. Udover det faglige indhold indgår en vurdering af den studerendes stave- og formuleringsevne i det 
samlede bedømmelsesgrundlag. Til grund for vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og 
grammatisk korrekthed samt stilistisk sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 5. Såfremt specialet er affattet på dansk, skal det forsynes med et resumé på engelsk. Resuméet skal 
have et omfang på mellem 1 og 3 normalsider. Efter aftale med den udpegede vejleder kan 
fremmedsprogligt resumé affattes på tysk eller fransk. Affattes specialet på engelsk, skal det forsynes med et 
resumé på dansk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen af specialet. Hovedvægten skal lægges på at 
formidle det specifikke faglige bidrag tydeligt samt grundlaget for, hvordan dette er nået. 
 
Stk. 6. Ved et gruppespeciale jf. § 9, stk. 1, nr. 1 foretages individuel bedømmelse. Maksimalt 40 
normalsider af specialet må være fælles, mens de resterende deles ligeligt mellem gruppens medlemmer. 
Det skal tydeligt fremgå af specialet, hvem der hæfter for hvilke dele. De afsnit, som skal bedømmes 
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individuelt, bør fremstå som relativt afsluttede enheder, men specialet skal som helhed fremstå som 
sammenhængende. 
    
Stk. 7. Bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 1 skal være offentliggjort senest to måneder efter, at 
specialet er indleveret til bedømmelse. I beregningen af de to måneder indgår juli måned ikke. Sammen 
med karakteren modtager den studerende en skriftlig udtalelse på 1 til 2 normalsider udarbejdet af censor 
og eksaminator i fællesskab, som redegør for specialets styrker og svagheder.  
 
Stk. 8. Ved bedømmelse af specialer jf. § 9, stk. 1, nr. 2 fastsættes den endelige karakter umiddelbart efter 
den mundtlige fremlæggelse og votering. Bedømmelse sker på grundlag af en samlet vurdering af den 
skriftlige afhandling og den eller de studerendes individuelle mundtlige præstation(er) ved eksaminationen. 
Herefter udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en skriftlig udtalelse på 1 til 2 normalsider, der 
omfatter både afhandlingen og den mundtlige fremlæggelse. Udtalelsen tilsendes eksaminanden senest 1 
måned efter den mundtlige fremlæggelse. 
 
§ 10§ 10§ 10§ 10 
For alle eksamensformer, inklusive specialet, gælder det, at en normalside består af 2400 anslag inklusive 
mellemrum og tegnsætning. I beregningen af normalsider indgår litteraturliste og indholdsfortegnelse, men 
ikke bilag. På opgavens forside skal det fremgå, hvor mange normalsider opgaven omfatter. 
 

Kapitel 6 
Andre bestemmelser 
 
§ 11§ 11§ 11§ 11    
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
    
§ 12§ 12§ 12§ 12    
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet afgiver en udtalelse, 
som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. Klagen videresendes til 
Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.  
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
    

Kapitel 7 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
    
§ 13§ 13§ 13§ 13    
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende, som påbegynder 
kandidatuddannelsen 1. september 2005 eller senere. 
 
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) før 1. september 2005, har 
ret til at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning. 
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Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre kandidatuddannelsen efter den hidtil gældende studieordning, 
skal have bestået alle eksaminer og afleveret speciale til bedømmelse senest 1. juli 2007. 
 
Stk. 4. Studerende optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne 
studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne 
studieordning. 
 

Vedtaget af Akademisk Råd den 5. april 2005 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler 
 
Obligatoriske moduler på 1. studieår af kandidatuddannelsen i didaktik (dansk).    
    
1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS1. Curriculumteori og institutionsdidaktik (15 ECTS----point)point)point)point)    
 
Mål 
At den studerende bliver i stand til på teoretisk grundlag at indkredse, analysere og diskutere 
problemstillinger i forhold til læring, uddannelse og undervisning i institutionelle rammer og at træffe og 
begrunde kvalificerede valg vedrørende planlægning af fagdelt og tværfaglig undervisning.  
 
Indhold 

• Curriculumteori og didaktisk teori: traditioner og grundbegreber 
• Sammenlignende fagdidaktik 
• Institutionsdidaktik 
• Læringsteori 

 
2. Humanistisk fagdidaktik (15 ECTS2. Humanistisk fagdidaktik (15 ECTS2. Humanistisk fagdidaktik (15 ECTS2. Humanistisk fagdidaktik (15 ECTS----point)point)point)point)    
    
Mål 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om centrale didaktiske problemstillinger inden for den 
humanistiske fagkreds, samspillet mellem dannelsesteoretiske perspektiver og humanistisk fagdidaktik samt 
kulturteorier af betydning for de humanistiske fag og deres undervisningspraksis.  

    
Indhold 

• Analyse og perspektivering af betingelserne for udvikling af humanistisk fagdidaktik i teori og praksis 
• Historisk forankrede didaktiske teorier og dannelsesteorier i samspil med fagdidaktiske 

problemstillinger 
• Relevante pædagogiske, psykologiske, sociologiske og antropologiske perspektiveringer af det 

humanistiske, fagdidaktiske felt 
• Teori og praksis i forhold til nutidig og fremtidig fagdidaktik med henblik på at kvalificere diskussioner 

om undervisningens mål, indhold og form inden for den humanistiske fagkreds 
• Relevante læringsteorier med særlig fokus på æstetiske læreprocesser 

 

3. Tekst og mundtlighed 3. Tekst og mundtlighed 3. Tekst og mundtlighed 3. Tekst og mundtlighed –––– tekst og skriftlighed (15 ECTS tekst og skriftlighed (15 ECTS tekst og skriftlighed (15 ECTS tekst og skriftlighed (15 ECTS----point)point)point)point)    
 
Mål 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om forskning, teoridannelse og videnskabelige 
fremgangsmåder inden for de danskfaglige områder mundtlighed og skriftlighed samt kendskab til elevers 
omgang med mundtlige og skriftlige tekster. 

 
Indhold 

• Tekster og genrer som kulturelle fænomener. 
• Analyse og produktion af mundtlige og skriftlige tekster.  
• Samspillet mellem skriftlighed og mundtlighed i teori og praksis.  
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• Mundtlighed/skriftlighed i kommunikations-, udtryks- og undervisningsformer. 
• Mundtlighed/skriftlighed som undervisningsindhold. 
• Læse- og skrivepædagogik i et livslangt perspektiv. 
• Tekster og dansk som andetsprog. 

    
4. 4. 4. 4. Humanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTSHumanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTSHumanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTSHumanistisk videnskabsteori og metode (15 ECTS----point) point) point) point) (obligatorisk. Se dog § 5, stk. 2.,  nr. 4.)(obligatorisk. Se dog § 5, stk. 2.,  nr. 4.)(obligatorisk. Se dog § 5, stk. 2.,  nr. 4.)(obligatorisk. Se dog § 5, stk. 2.,  nr. 4.) 
    
Mål 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om videnskabsteori og metode inden for den humanistiske 
fagkreds og på denne baggrund bliver i stand til at vurdere og diskutere humanistisk forsknings 
teorigrundlag, forholdet mellem teori, forskningsfelt og metode samt humanvidenskabelige, herunder faglig-
pædagogiske undersøgelsers kvalitet.  
    
Indhold 

• Humanistisk videnskabsteori: ontologi, epistemologi og metodologi. 
• Vidensskabende processer i videnskabshistorisk belysning. 
• Humanistiske videnskabsteoretiske retninger: fænomenologi, hermeneutik, historisme,  

(post)strukturalisme, dekonstruktion, pragmatisme og socialkonstruktivisme i humaniora. 
• Grundbegreber i humanistisk videnskabsteori; bevidsthed, mening, handling, etik, kultur. 
• Kvalitative og kvantitative metoder videnskabsteoretisk perspektiveret. 

 
Moduler på 2. studieår 
 
5. Litteratur og læsemåder 5. Litteratur og læsemåder 5. Litteratur og læsemåder 5. Litteratur og læsemåder –––– tekst og medier (15 ECTS tekst og medier (15 ECTS tekst og medier (15 ECTS tekst og medier (15 ECTS----point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)point) (obligatorisk)    
 
Mål 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om forskning, teoridannelse og videnskabelige 
fremgangsmåder inden for litteratur- og medievidenskab samt kendskab til elevers omgang med litteratur og 
medier.   
 
Indhold 

• Tekster og læsemåder, reception og produktion. 
• Tekstualitet, intertekstualitet og hypertekstualitet. 
• Litteraturfilosofi og -historie, litteraturteori og -pædagogik, herunder teorier om børne- og 

ungdomskulturelle tekster.  
• Litteraturfagets tekster, læsemåder og faglige metoder. Litterær intertekstualitet og litterære genrer. 
• Medieteori, mediehistorie og mediepædagogik. Medier og kultur. 
• Undervisningsformer, læringsrum og interkulturelle klasserum. 

 
6a. 6a. 6a. 6a. FagligFagligFagligFaglig pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS pædagogisk forskning og udviklingsarbejde (15 ECTS----point) point) point) point) ---- tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg    
 
Mål: 
At den studerende tilegner sig indsigt i og viden om empirisk faglig-pædagogisk uddannelsesforskning og 
forskningsbaserede udviklingsarbejder. At den studerende opnår bedre forudsætninger for at behandle 
problemstillinger af teoretisk og metodisk art i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af 
forskning og forskningsbaserede udviklingsarbejder. 
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Indhold: 

• Teorier, historiske såvel som aktuelle, om empirisk forskning og udviklingsarbejde 
• Fagdidaktisk, videnskabsteoretisk og metodisk grundlag for produktion og analyse af empiri 
• Praksiserfaringer med et eller flere faglig-pædagogiske forsknings-/udviklingsarbejder eller 

planlægning af og forundersøgelse til et faglig-pædagogisk forskningsbaseret udviklingsarbejde 
 
6b. Fordybelsesmodul (15 ECTS6b. Fordybelsesmodul (15 ECTS6b. Fordybelsesmodul (15 ECTS6b. Fordybelsesmodul (15 ECTS----pointpointpointpoint) ) ) ) ---- tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg    
 
Efter aftale med studiekoordinator og godkendelse i studienævnet kan den studerende fordybe sig i et 
fagligt og/eller fagdidaktisk relevant område inden for grenspecialiseringen. Vejledning efter aftale. 
 
6c. International, komparativ pædagogi6c. International, komparativ pædagogi6c. International, komparativ pædagogi6c. International, komparativ pædagogik (15 ECTSk (15 ECTSk (15 ECTSk (15 ECTS----point) point) point) point) ---- tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg    
 
Mål: 

• at den studerende introduceres til den internationale dimension inden for pædagogisk forskning 
• at den studerende opnår færdighed i at designe og gennemføre komparative undersøgelser af 

politisk-økonomiske forhold inden for pædagogisk virksomhed 
• at den studerende udvikler evne til at inddrage kulturelle, religiøse, sociale og erhvervsmæssige 

elementer 
• at den studerende opnår færdighed i dataindsamling – nationalt og internationalt 
• at den studerende erhverver forudsætninger for at kunne afdække ligheder og forskelle i 

udviklingstræk. 
 
Fagelement A (10 ECTS-point):  
 
Indhold: 

• Komparativ pædagogik. Oprindelse, formål og brug 
• Moderne uddannelsessystemer. Oprindelse, typologier og gensidig påvirkning 
• Internationaliseringens konsekvenser for pædagogisk virksomhed 
• Religiøse og kulturelle elementer 
• Sociale og erhvervsmæssige elementer 
• Globale træk og tendenser. Verdenssystem kontra regionale systemer 
• Internationale og overnationale organisationer 

 
Fagelement B (5 ECTS-point): 
 
Indhold: 

• Design af komparative undersøgelser 
• Komparation og metodologi, herunder forholdet mellem forskningsspørgsmål, valg af teoretisk 

tilgang, undersøgelse, analyse og formidling 
• Humanistisk videnskabsteori 
• Samfundsvidenskabelig videnskabsteori 

 
Arbejdsform 
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Heldagsseminarer med forelæsninger og øvelser. Studiegruppearbejde med eller uden metodevejleder. 
Individuel faglig vejledning. 
    
6d. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6d. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6d. Virksomhedsprojekt (15 ECTS6d. Virksomhedsprojekt (15 ECTS----point) point) point) point) –––– tilvalg tilvalg tilvalg tilvalg    
    
Mål 
Formålet er, at den studerende erhverver sig en praktisk baseret indsigt i anvendelsen af teoretisk viden 
inden for det pædagogiske område, med særligt henblik på hvordan politiske, strukturelle og organisatoriske 
forhold indvirker på krav, handlerum og faglighed. 
    
Indhold 
Virksomhedsprojektet omhandler arbejdsrelaterede studier i et for uddannelsen relevant praksisfelt. 
Tyngdepunktet er en praktisk forståelse af og analytisk refleksion over behov for og anvendelse af faglig 
viden under givne politiske, strukturelle, organisatoriske og andre praktiske betingelser. 
 
6e. Tilvalg på 6e. Tilvalg på 6e. Tilvalg på 6e. Tilvalg på en anden kandidatuddannelse (15 ECTSen anden kandidatuddannelse (15 ECTSen anden kandidatuddannelse (15 ECTSen anden kandidatuddannelse (15 ECTS----point)point)point)point)    
 
Efter studienævnets godkendelse kan den studerende vælge at følge en studieenhed (15 ECTS-point), der 
er relevant for kandidatuddannelsen i didaktik (dansk), på en anden kandidatuddannelse ved DPU eller et 
andet, eventuelt udenlandsk, universitet. 
    
Arbejdsformer 
Hvor intet andet er angivet, tilrettelægges undervisningen som en variation af forelæsninger, 
projektorienterede forløb og oplæg fra studerende, jf. i øvrigt studievejledningen. 


