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Prøveform/eksamen 
Der henvises til gældende studieordning:  
 
 
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 
studiekreds i uge 36, 37, 40, 44 og 46 fra kl. 13 – 14.  
Aarhus: Undervisningen foregår tirsdage kl. 9 til 13. Undervisningen er baseret på seminarer 
kombineret med streamede forelæsninger og den til hver forelæsning angivne litteratur. Alle 
forelæsninger er videooptaget i det 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. I Aarhus oprettes 
studiekreds for studerende, der ikke har baggrund i læreruddannelsen efter aftale med 
holdunderviseren. 
 
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, 
problemstillinger og spørgsmål i forbindelse med casearbejdet samt studenteroplæg og diskussion 
på grundlag af blogs. Der dannes fire hold: et for musik, et for dansk, et for materiel kultur og et 
for matematik. 
 
4. Blogs. Hver studerende har en weblog og bidrager med indlæg til de fælles diskussioner (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. 03.10, Aarhus d. 09.10. 



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. 31.10, Aarhus d. 6.11 
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 og AU Library  
Center for undervisningsudvikling og digitale medier v. Stine Heger tilbyder desuden et 
workshopforløb om akademisk skrivning og læsning sammen med Lisbeth Ramsgaard Carlsen fra 
AU Library.  
 
Emdrup 
Tre onsdage fra 13-16 
 19/9 kl. 13-16: Akademisk læsning v. Stine 
 26/9 kl. 13-16: At arbejde akademisk v. Lisbeth, Stine og Helle R. 
 24/10 kl. 13-16: Akademisk skrivning v. Stine (evt. medvirker Helle R) 
 
Aarhus: 
 28/9 kl. 10-15: At arbejde akademisk & Akademisk læsning v. Lisbeth og Stine 
 29/10 kl. 11-14 Akademisk skrivning v. Stine 
 

 
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 05.09 Intro-forelæsning Finn og Helle 

2 37 12.09 Didaktiske positioner, teorier og modeller Finn 

3 38 19.09 Institutions- og professionsdidaktik – med åben 
skole som eksempel  
 
Akademisk læsning 

Lars 
 
 
Stine 

4 39 26.09  Didaktisk design & Læremidler  
 
At arbejde akademisk 

Marianne 
 
Stine, Lisbeth og 
Helle 

5 40 03.10 Læreplan og begrundelsesproblematikker  Finn og Marianne 

6 41 10.10 Workshop 1. Papir 1 afleveringsfrist d. 3.10 Alle HU 

7 43 24.10 Interkulturel didaktik 
Akademisk skrivning 

Helle 
Stine 

8 44 31.10 Evaluering og accountability  Lena  

9 45 07.11 Workshop 2. Papir 2 afleveringsfrist d. 31.10  alle HU 

10 46 14.11 It-didaktik Jeppe 

11 47 21.11 Skolearkitektur og skoleformer Lars 

12 50 12.12 Responsseminar  Alle HU 

 
 
 
Aarhus: 

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


 
Seminar  Dato Undervisningstema Underviser  

1 37 11.9 Intro-forelæsning NN 

2 38 18.9 Didaktiske positioner, teorier og modeller NN 

3 39 25.9 
 
28.9 

Institutions- og professionsdidaktik - med åben skole 
som eksempel 
 At arbejde akademisk & Akademisk læsning 

NN 
 
Lisbeth og 
Stine 

4 40 02.10  Didaktisk design & Læremidler  NN 

5 41 09.10 Læreplan og begrundelsesproblematikker  NN 

6 43 23.10 
29.10 

Workshop 1. Papir 1 afleveringsfrist d. 9.10 
Akademisk skrivning 

NN 
Stine 

7 44 30.10 Interkulturel didaktik. Midtvejsevaluering. NN 

8 45 06.11 Evaluering og accountability NN 

9 46 13.11 Workshop 2. Papir 2 afleveringsfrist d. 6.11 NN 

10 47 20.11 It-didaktik NN 

11 48 27.11 Skolearkitektur og skoleformer NN 

12 51 18.12 Responsseminar   NN 

 
 
 



Session 1: Introduktion til modulet 
Forelæsning v. Finn Holst og Helle Rørbech 

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 

3. Introduktion til didaktikbegrebet og til didaktikkens historie 

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 
 
Krogh, E., Qvortrup, A. og Christensen, T.S. (2016). Almendidaktik og fagdidaktik. 
København: Frydenlund. S.37-55. 
 
Jank, W. & Meyer, H. (2006). Didaktiske modeller. København: Gyldendal. – kap. 1 og 2 

 
Supplerende litteratur 

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). 
 
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.18-35 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs teksterne og skriv nogle stikord og spørgsmål til begrebet almen didaktik. Hvad betyder det? 
Hvordan kan man bruge det inden for dit område/fag? Hvad er forskellen på fag- og almen 
didaktik? 



Session 2: Didaktiske positioner, teorier og modeller 
Forelæsning ved Finn Holst 

Tema/Indhold: 
Introduktion til didaktikkens genstandsfelt gennem forskellige didaktiske hovedretninger 
og dermed forbundne centrale positioner, teorier, begreber og modeller. 
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. 6 og 7 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) 

Krogh, E., Qvortrup, A. og Christensen, T.S. (2016). Almendidaktik og fagdidaktik. København: 
Frydenlund. s.62-80 

 

Forberedelse til undervisningen:  
Læs den anførte litteratur og overvej hvilke didaktiske tilgange, der kunne være relevante i forhold 
til dit faglige udgangspunkt. Sammenlign tre selvvalgte modeller med afsæt i din egen faglige 
praksis og reflekter over deres kategorier og forståelser af det didaktiske problemfelt. 
  
 
 
 
 
 
 



Session 3:  
Titel: Institutions- og professionsdidaktik – med åben skole som eksempel 
Forelæser: Lars Emmerik Damgaard Knudsen 
 
Indhold: 
Åben skole blev med den seneste skolereform indført for at gøre undervisningen mere varieret men 
også for at skabe en tættere sammenhæng mellem skolen som institution og det lokalsamfund, som 
eleverne til dagligt færdes i og opdrages igennem. Dette gøres gennem partnerskaber mellem 
skolerne og de lokale aktører, og betyder, at der er et stort behov for at komme til at forstå, hvordan 
forskellige professioner kan samarbejde om undervisningen; om fag, mål og midler. Jeg vil i denne 
forelæsning komme ind på: 
 
Det institutionelle som ramme om didaktisk praksis. 
Institutionsaspektet som del af didaktisk teori og didaktiske modeller. 
Som konkrete eksempler inddrages Åben skole blev med den seneste skolereform indført 
for at gøre undervisningen mere varieret men også for at skabe en tættere sammenhæng 
mellem skolen som institution og det lokalsamfund, som eleverne til dagligt færdes i og 
opdrages igennem. Dette gøres gennem partnerskaber mellem skolerne og de lokale 
aktører.  
Mødet mellem flere professioner og professionsuddannelser i samme institution.  
Komparation mellem flere professioner og professionsuddannelser i et professionaliserings 
og institutionsdidaktisk perspektiv. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

• Knudsen, L.E.D. (2018). Den didaktiske kiasme. I: Lars Emmerik Damgaard Knudsen og Laura 
Lundager (red.). Hvad er åben skole? Aarhus. Aarhus Universitesforlag (in review). 

• Haastrup og Shakoor (2016) På vej mod partnerskaber i den åbne skole. Unge Pædagoger. 
3/2016 

• Sattrup, L og Knudsen, L.E.D. (2018). Kunstmuseet som mundane rum i Åben Skole? I: Lars 
Emmerik Damgaard Knudsen, Laura Lundager, Mette Fredslund og Anders Vestergaard 
Thomsen (red.). Hvorfor og hvordan åben skole? Aarhus. Aarhus Universitesforlag (in 
review). 

 
Forberedelse til undervisningen 
Begynd med at læse Knudsen om den didaktiske kiasme og læg mærke til, hvilke grundlæggende 
præmisser, der er for åben skole. Læs derefter Haastrup og Shakoor og til sidst Sattrup og Knudsen 
og overvej, hvordan disse praksistilfælde afspejler de skitserede  præmisser eller om I mener, at der 
(også) er noget på spil.  
 
 

 

 



Session 4: Didaktisk design & Læremidler 
Forelæsning ved Marianne Dietz 

Læringsmål:  

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

Indhold: 

Karakteristiske træk ved læremidler og perspektiver på læremidler og læremiddelbrug. 
Forskningstilgange til læremidler og introduktion til 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 

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. 

Yderligere læsning lægges på Blackboard 

Supplerende læsning 

Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials. Journal of Learning Design, 
4(4), 31–44. 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs den anførte litteratur og overvej hvad der karakterisere læremidler inden for dit faglige 
område 
 
 

 

 

 

 

 

http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2016/03/L%C3%A6remidler-og-l%C3%A6remiddelforskning-i-Danmark_web.pdf
http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2016/03/L%C3%A6remidler-og-l%C3%A6remiddelforskning-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


 

 

Akademisk læsning  

Underviser: Stine Heger 

 
Indhold: Undervisningen er tilrettelagt som en workshop. Studerende introduceres for teknikker til 
at planlægge og optimere læsning, og de afprøver forskellige metoder til at læse og til at huske og 
anvende det, de har læst. De studerende hører således oplæg, laver øvelser og arbejder individuelt 
eller i par med konkrete tekster fra modulets litteraturliste.  
 
Forberedelse: De studerende forbereder sig idet de er i gang med at læse fagets tekster.  
 
Litteratur: Kompendium for modulet Almen didaktik skal medbringes til undervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Session 5: Læreplan og begrundelsesproblematikker 
Marianne Dietz og Finn Holst 
 
Indhold: 
Begrundelsesproblematikker og nyere epokale skift for undervisning og uddannelse generelt og for 
fag eksemplificeret ved begrundelser og legitimering for musik og kunstneriske fag.  
Læreplansarbejde som didaktisk virksomhed. Læreplanens område, beslutningsniveauer og 
fremtrædelsesformer.  
 
Litteratur: 
Korsgaard, Ove., Kristensen, Jens.Erik. og Jensen, Hans Siggaard. (2017) Pædagogikkens idéhistorie. 
Aarhus Universitetsforlag.  side 309-313; 318-323; 359-367; 412-415. 
 
Holst, F. (2017) Kortlægning af forskning i effekten af børns og unges møde med kunsten. Statens 
Kunstfond. Resumé side 7-9. 
 
Varkøy, Øivind (1997).  Hvorfor musikk? En musikkpedagogisk idéhistorie. Oslo: Ad Notam 
Gyldendal. side 143-151 
 
Gundem, Bjørg B. (1997): Läroplansarbete som didaktisk verksamhet. I: Uljens, Michael (red.): 
Didaktik. Lund: Studentlitteratur. 
 
Poulsen, J.A. (2015): Historisk bevidsthed, tænkning og kompetencer? 
http://historielab.dk/historisk-bevidsthed-taenkning-og-kompetencer/ 
 
 
Supplerende litteratur: 
Korsgaard, Ove., Kristensen, Jens.Erik. og Jensen, Hans Siggaard. (2017) Pædagogikkens idéhistorie. 
Aarhus Universitetsforlag.  Kapitel 7, 8 og 9.  
 
Haas, C. (2012): Den danske folkeskoles historieundervisning som statsstyret erindringspolitik. I  
Eliasson, P., Hammarlund, K.G., Lund, E. & Nielsen, C.T. (red.) Historiedidaktik i Norden 9, Del 1: 
Historiemedvetande – historiebruk. Malmö högskola och Högskolan i Halmstad (2012). 
 
Bundsgaard, J. (2006): Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder. I Cursiv 1. 
København: Danmarks Pædagogiske Universitet. (s 27-58). 
 
Körber, A. (2015): Historical consciousness, historical competencies and beyond? Some conceptual 
development within German historiy didactic: http://historielab.dk/historisk-bevidsthed-
taenkning-og-kompetencer/#wp_lightbox_prettyPhoto/0/ 
 



Forberedelse til undervisningen: 
Læs teksterne. Reflekter over såvel udviklingen af begrundelser for dit fag/fagområde som 
den aktuelle udvikling af læreplanstænkning for dit fag/fagområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til akademisk arbejde 



Underviser: Stine Heger, Lisbeth Ramsgaard Carlsen og Helle Rørbech 

Indhold: Undervisningen er tilrettelagt som en workshop. Studerende introduceres for den 
akademiske kommunikationssituation, laver øvelser med litteratursøgning og studerer eksempler 
på opgavers argumentation.  
Litteratur: Supplerende læsning som hjælp til opgaveskrivning: Heger, Stine; Hvass, Helle: Skriv og 
skriv – Red din opgaveskrivning (2018). Frederiksberg. Forlaget Samfundslitteratur.  
 



Session 6 / Seminar 6: Workshop 1 

Forberedelse til workshop:  
I forbindelse med den første workshop udarbejdes et fælles papir på 3-5 sider. Arbejdspapiret skal 
beskrive en case casegruppen 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 - København d. 03.10 - Århus d.09.10. 
 
I workshoppen præsenterer hver gruppe deres case, de valgte problemstillinger og deres 
overvejelser over tilgange til det videre arbejde med casen. Hver casegruppe skal desuden 
forberede spørgsmål til deres oppositionsgruppe. 



Session 7: Interkulturel didaktik 
Forelæsning ved Helle Rørbech 

Indhold: 
Interkulturelle perspektiver på undervisningens indhold, organisation, kontekster og praksis. 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

Banks, A. J. (2016). Cultural Diversity and Education. Kapitel 1: The Dimensions of 

Multicultural Education. N.Y.: Routledge. S. 3-22  

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

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

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. 

Supplerende litteratur: 

Gitz-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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Akademisk skrivning  

Underviser: Stine Heger 

Indhold: Undervisningen er tilrettelagt som en workshop. Studerende introduceres til arbejdet med 
at skrive akademisk, og de afprøver forskellige skriveøvelser og –teknikker. De studerende hører 
således oplæg, laver øvelser og arbejder på konkrete tekster, som de er i gang med at skrive. Der er 
fokus på skriveproces, den akademiske genre og problemformulering.  
Forberedelse: De studerende forbereder sig idet de følger modulet Almen didaktik og udfører det 
skriftlige arbejde der knytter sig til modulet.   
Litteratur:  Supplerende læsning som hjælp til opgaveskrivning: Heger, Stine; Hvass, Helle: Skriv og 
skriv – Red din opgaveskrivning (2018). Frederiksberg. Forlaget Samfundslitteratur.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Session 8: 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, P. (1999). Den syvende evalueringsanvendelse: skolens virkelighed ændres 
umærkeligt, s. 143-164. I: P. F. Laursen, M. Klinte, J. Rantorp, B. Birkvad (red).Vi lærer for livet 
- hele livet. Danmarks Lærerforening. Tilgængelig maj 2018 på  
https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skolens_virkeli
ghed_ændres_umærkeligt  

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

Lindenskov, K. (2018). Evaluering i, af og med matematikundervisning – kontrol, oplysning eller? 
Kognition & Pædagogik (28) nr. 107, s. 6-21 

Nordenbo, Svend-Erik (m.fl., red.) (2009). SAMMENFATNINGEN af Pædagogisk brug af test - Et 
systematisk review. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.  

Supplerende litteratur 

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

Pawson, R. & Manzano-Santaella, A. (2012). A realist diagnostic workshop. Evaluation 18(2) 176–
191. Tilgængelig maj 2018 på http://evi.sagepub.com/content/18/2/176.abstract 

Lindenskov, L., Weng, P. (2013). Om for-evaluering som identifikation af elever til tidlig 
matematikintervention, og om data til kommunikation, s. 11-20 i   Matematikvanskeligheder – 
Tidlig Intervention. Dansk Psykologisk Forlag. Tilgængelig maj 2018 på 
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikvanskelighed
er_Tidlig_intervention/ 

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

Forberedelse til undervisningen:  

Læs Peter Dahler-Larsens tekst og læg mærke til hans begreber om anvendelsesmåder. Læs 
Lindenskov (2018) og overvej de empiriske eksempler på Dahler-Larsens begreber, og tænk 
selv over et par lignende eksempler fra dit eget område. Prøv at kombinere begreberne, når 
du læser Nordenbo og Krogstrups fire historiske bølger.  

 
 

https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skolens_virkelighed_%C3%A6ndres_um%C3%A6rkeligt
https://www.academia.edu/3561297/Den_syvende_evalueringsanvendelse_skolens_virkelighed_%C3%A6ndres_um%C3%A6rkeligt
http://evi.sagepub.com/content/18/2/176.abstract
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikvanskeligheder_Tidlig_intervention/
http://ipaper.ipapercms.dk/DanskPsykologiskForlag/Paedagogik/Matematikvanskeligheder_Tidlig_intervention/


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 casegruppen 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. 31.10, Aarhus d. 6.11. 
 
I workshoppen præsenterer hver casegruppe den problemstillinger gruppen har valgt at arbejde 
med og begrunder de teorier og modeller fra modulet, der vælges til behandling af 
problemstillingen . Hver casegruppe skal desuden forberede spørgsmål til deres 
oppositionsgruppe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session 10: It-didaktik 
Forelæsning ved Jeppe Bundsgaard 



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. 
 
Mayer, R.E. (2010). Learning with technology In: Hanna Dumont, David Istance and Francisco 
Benavides (eds.). The Nature of Learning. Using research to inspire practice. Paris: OECD. 

Cuban, L. (2016). Strukturelle reformer på Las Montanas og brugen af 
teknologi, 1976-2010 I: Bundsgaard, J. & Hansen, T. I. (red.) It-didaktik i teori og praksis: elevpositioner 
og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Frederikshavn: Dafolo. 
 
Bundsgaard, J. (2018). Using technology to scaffold progressive teaching. I Z. Babaci-Wilhite (red.), 
Promoting Human Rights in Education through STEAM Springer. 

 

Supplerende litteratur: 
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (Eds.). (2018). Skoleudvikling med 
it: Erfaringer fra tre demonstrationsskoleprojekter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 
 
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (Eds.). (2018). Innovativ 
undervisning med it: Erfaringer fra tre demonstrationsskoleprojekter. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Session 11:  
Titel: Skolearkitektur og skoleformer  
Forelæser: Lars Emmerik Damgaard Knudsen 
 
Indhold: 
Skolebygninger er ikke blot rum og kvadratmeter men materialiserer også samfundets intentioner 
med uddannelse og undervisning, og i den forstand er skolearkitekturen en interessant prisme til at 
vise, hvordan didaktikken i et fag, på en skole og i et samfund udfolder sig. Ny skolearkitektur har 
ofte været selve anledningen til at bygherrer og arkitekter har tænkt over, hvordan skolen kunne 
forandre sig og tage nye former. For at få et blik ind i tanker om nye skoleformer og ikke mindst i 
de virkemidler, som nogen gange bliver anvendt for at ændre skolen, kan man også gå til de såkaldte 
edu docs. Dette er en dokumentarfilmgenre om uddannelse og altså en måde at undersøge, 
analysere og ikke mindst diskutere skoleformer på inklusiv den fysiske indretning. I forelæsningen 
vil jeg både forholde mig generelt til genren og vise mindre klip, som tilsammen danner 
udgangspunkt for at forstå og diskutere denne fremstillingsform af didaktik – og måske inspirerer 
dig til selv at anvende visuelle medier. 
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

• Gibson, J.J (1979): The Ecological Approach to Visual Perception, Houghton Mufflin. Side 127 til 
143.  

• Gislason, Neil (2010). Architectural design and the learning environment: A framework for 
school design research. Learning Environ Res (2010) 13:127–14 

• Bertelsen, Eva. ”Aktuelle pædagogiske forestillinger om fremtidens skolebyggeri”. I: Unge 
Pædagoger. Temanummer: (Ud)dannelsesarkitektur - set med nye (glas)øjne. 1/ 2014 

• Haastrup, Lisbeth & Knudsen, Lars E. D. (2014). ”Professionsuddannelser og professioner i 
forandring”. I: Teori- og praksisdidaktik. Forlaget UP – Unge Pædagoger, København. s. 56 – 
94   

 

Forberedelse til undervisningen:  
Begynd med at læse Gibson og bemærk, hvordan der her er et grundlæggende teoriapparat til at 
forstå, hvordan steder og bygninger understøtter eller måske ligefrem forlanger bestemte 
handlinger. Læse derefter Gislason og hav hans model for forandringer at skolearkitektur med i 
baghovedet, når du går videre til henholdsvis Bertelsen og Haastrup & Knudsen i deres mere 
konkrete analyser af skolearkitektur. Jeg vil i god tid inden forelæsningen lægge en besked op på 
Blackboard angående, hvilke edu docs, der bliver vist klip fra, og dermed også hvilke 2-3 film I skal 
have set på YouTube samt hvad jeg vil bede jer reflektere over i den forbindelse.  
 
 
 
 
 
 



Session 12: Responsseminar 
 
Forberedelse til seminaret: 
På seminaret præsenterer hver casegruppe med afsæt i eksamensopgaven deres problemstilling og 
de teorier og modeller, de har undersøgt den med. Hver casegruppe skal desuden forberede 
spørgsmål til deres oppositionsgruppe. 
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