
Allonge 
Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel 2016, gældende fra den 1.2.2017. 
 
 

2.5.2. Ikke selvstændig bedømmelse af skriftlige prøveprodukter 

Ikke selvstændig bedømmelse er en samlet bedømmelse af fx mundtlige og skriftlige delprøver/én samlet 

karakter. 

Når der i en prøve indgår et skriftligt arbejde, hvilket kan være tilfældet, både når der er tale om en 

individuel prøve og en gruppeprøve, fremgår det af beskrivelsen af den enkelte prøve i denne 

studieordning, at der skal foretages en ikke selvstændig bedømmelse af den skriftlige præstation. 

Hvis det for en gruppeprøve er bestemt, at der ikke skal gives en selvstændig karakter, men en samlet 

karakter, skal der ikke ske individualisering af den skriftlige opgave. 

Det betyder, at der ikke i læreruddannelsen skal ske individualisering af de skriftlige gruppeprøveprodukter, 

dog med undtagelse af den interne prøve i pædagogik og lærerfaglighed. 

9.2. Prøverne i Pædagogik og lærerfaglighed 
Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed består af to prøver: en intern skriftlig prøve og en ekstern prøve 

bestående af to delprøver. De to prøver dækker tilsammen hovedområdets fire kompetencemål.  

Den interne prøve 

Den interne prøve består af en skriftlig opgave udarbejdet af den studerende, der dækker 

kompetenceområderet: Undervisning af tosprogede elever. 

I opgaven analyseres en undervisningssituation, et undervisningsforløb og/eller et fagligt læremiddel fra et 

af den studerendes undervisningsfag på baggrund af en relevant problemstilling for dansk som andetsprog 

som dimension i fagene. I forlængelse af analysen giver den studerende handleforslag baseret på 

andetsprogsdidaktiske refleksioner med henblik på at imødekomme tosprogede elevers læring i det 

pågældende fag og faglige emne.  

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Afvikles prøven som 

gruppeprøve skal der ske individualisering af den skriftlige opgave. 

Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

 Aflevering af opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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Den eksterne prøve 

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

Prøven dækker kompetenceområderne: Elevens læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og 

Specialpædagogik.  

1. delprøve: Skriftlig prøve  

Prøvens skriftlige del tager afsæt i en erfaret og dokumenteret case i forbindelse med et gennemført 

undervisningsforløb i skolen - beskrevet og begrundet.  

Ud fra den valgte case formuleres et pædagogisk tema og en lærerfaglig problemstilling, der knytter an til 

undervisning i skolen. Temaet og problemstillingen skal rette sig mod kompetencemålene for Elevens 

læring og udvikling, Almen undervisningskompetence og Specialpædagogik og godkendes af den 

studerendes vejleder.  

Temaet og problemstillingen undersøges og analyseres i lyset af relevant teori samt nationale og 

internationale forskningsresultater og på den baggrund diskuteres casen og undervisningsforløbet i et 

udviklings- og handlingsperspektiv. 

Omfang inklusiv case: maks. 15 normalsider. Sidetallet følger gruppestørrelse. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Prøvens mundtlige del uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra det skriftlige oplæg - 

med inddragelse af praksiselementer.  

Eksaminationstid: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

 Aflevering af skriftlig del, inklusiv case i angivet form og indhold til rette tid og sted 

 


