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1. Fællesdel/institutionsdel af studieordningen 
Studieordningen for læreruddannelsen består af to dele: 

 

1. Studieordningens fællesdel udarbejdet i fællesskab af de professionshøjskoler, der er godkendt til at ud-

byde Læreruddannelsen, og som indeholder regler om følgende: 

• Afsluttende prøver for hvert undervisningsfag, Pædagogik og lærerfaglighed samt Almen dannelse, her-

under prøveform og tilrettelæggelse. 

• Særlig tilrettelæggelse af prøver for studerende, der har opnået merit for moduler, der kvalificerer til 

den afsluttende prøve 

• Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III. 

• Krav til udformning af professionsbachelorprojektet. 

 

2. Studieordningens institutionsdel udarbejdet af den enkelte professionshøjskole, og som indeholder reg-

ler om læreruddannelsen lokalt.  

 

Dette dokument udgør studieordningens fællesdel. 

Administrative ikke fagrelaterede forhold angående prøver vedrørende 

• Afmelding fra prøver 

• Afholdelse af syge- og omprøve 

• Brug af egne og andres arbejder 

• Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen, 

• Eksamensklager 

findes i professionshøjskolernes lokale regelgrundlag. 

2. Prøver i læreruddannelsen 

2.1. Regelgrundlag  
Prøverne i læreruddannelsen afholdes i overensstemmelse med: 

• BEK nr. 1068 af 08/09/2015, om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen ”Uddan-

nelsesbekendtgørelsen”, se https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174218 

• BEK nr. 1500 af 02/12/2016, om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser ”Eksamensbe-

kendtgørelsen”, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195163 

• BEK nr. 114 af 03/02/2015 om karakterskala og anden bedømmelse ”Karakterbekendtgørelsen”, se  

 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998  

• BEK nr. 1047 af 30/6/2016 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ”LEP-

bekendtgørelsen”, se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397 

• BEK nr. 107 af 27/01/2017 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor-

uddannelser ”Adgangsbekendtgørelsen”, § 38 se 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196456 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=174218
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195163
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196456
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• Uddannelses- og forskningsministeriet: Om prøver i læreruddannelsen (LU13). Brev til Danske professi-

onshøjskoler af 1. september 2015 

2.2. Oversigt over bedømmelser i uddannelsen  
Ved afslutningen af hvert modul eller flerhed af moduler evalueres den studerendes udbytte af modulet 

eller modulerne. Evalueringsformen fremgår i den institutionelle del af studieordningen. 

Når evalueringen sker i form af en prøve, kan denne være ekstern eller intern.  

Eksterne prøver bedømmes af en underviser og en censor, hvor censorer er beskikket af Styrelsen for 

Forskning og Uddannelser. Ved de eksterne prøver i praktik medvirker en underviser, en praktiklærer og en 

ekstern censor. Interne prøver i praktik bedømmes af en eller to undervisere fra uddannelsesinstitutionen 

og en eller to praktiklærere.  

2.3. Prøveformer i studieordningens fællesdel 
Prøverne, som afslutter  

• Lærerens grundfaglighed 

• Undervisningsfagene 

• Praktik 

• Professionsbachelorprojektet 

er eksterne, dog er en af prøverne i praktikken og en prøve i Lærerens grundfaglighed i hovedområdet pæ-

dagogik og lærerfaglighed intern. Prøveformerne er nærmere beskrevet i kap. 7-30. 

2.4. Individuel eller gruppeprøve og ikke selvstændig bedømmelse  

2.4.1. Individuel bedømmelse, individuel prøve eller gruppeprøve 

En individuel bedømmelse er en bedømmelse af en enkelt eksaminands præstation – ved alle prøver skal 

der altid foretages individuel bedømmelse. 

En prøve tilrettelægges enten som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Fastlæggelse af prøve-

form fremgår af beskrivelsen af den enkelte prøve i denne studieordning.  

Ved en individuel prøve forstås eksamination af en enkelt eksaminand – den studerende går alene til eksa-

mensbordet – med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning. 

Ved en individuel mundtlig prøve, hvor den studerende eksamineres på grundlag af en gruppefremstillet 

opgave, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamine-

res. 

Ved en gruppeprøve forstås en eksamination af hele gruppen på samme tid – alle gruppens medlemmer går 

sammen til eksamensbordet – med efterfølgende bedømmelse/karaktergivning. 

Ved en mundtlig gruppeprøve vil den enkelte studerende blive eksamineret på en sådan måde, at det sik-

res, at der kan foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. 
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2.4.2. 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 indivi-

duel 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 ka-

rakter, 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.  

2.5. Eksamenssprog  
Prøverne skal aflægges på dansk, medmindre det er en del af den enkelte prøves formål at dokumentere 

færdigheder i fremmedsprog.  

Prøverne kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumen-

tere den studerendes færdigheder i dansk. Der kan dog for de enkelte prøver være angivet et andet sprog. 

Studerende, med andet modersmål end dansk, kan søge om dispensation fra kravet om, at stave- og formu-

leringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, samt de prøver, hvor det af studieord-

ningen fremgår, at de nævnte kompetencer indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til egen institution 

senest 4 uger før prøvens afvikling. Normalt vil der ikke kunne gives dispensation i dansk. 

Studerende med et andet modersmål end dansk kan søge om at medbringe ordbøger til prøver, når hjæl-

pemidler ikke må anvendes til prøven. Ansøgningen sendes til egen institution senest 4 uger før prøvens 

afvikling.  

Uddannelsen kan, hvor der foreligger usædvanlige forhold, dispensere fra den fastsatte tidsfrist. Ansøgning 

om dispensation skal indgives til egen institution. 

2.6. Hjælpemidler  
Hjælpemidler, herunder elektroniske, er tilladt ved prøver og i forberedelse, med mindre andet er særskilt 

anført for den enkelte prøve.  

2.7. Særlig tilrettelæggelse af prøver 
Særlig tilrettelæggelse af prøver finder sted på uddannelsesstedet for studerende, der har opnået merit for 

moduler, der kvalificerer til den afsluttende prøve. I disse tilfælde reduceres det minimumsomfang, angivet 

i ECTS, der er beskrevet i studieordningens institutionsdel for adgang til hver af de afsluttende prøver. Prø-

vernes indhold og form er beskrevet i kap. 7-30. 

2.8. Særlige prøvevilkår 
Studerende kan, hvor det er begrundet i fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til prøver søge om tilla-

delse til at anvende hjælpemidler af relevant karakter. Ansøgningen skal indgives til egen institution senest 

4 uger før prøven afvikles. Der kan dispenseres fra ansøgningsfristen ved pludselig opståede helbredsmæs-
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sige problemer. Ansøgningen skal ledsages af en lægeattest, udtalelse fra f.eks. tale-, høre-, ordblinde eller 

blindeinstitut eller anden dokumentation for helbredsmæssige forhold eller relevant specifik funktionsned-

sættelse.  

3. Konsekvenser af manglende overholdelse af forudsætningskrav og ad-

gangen til kompetencemålsprøve  
Forudsætningskrav til prøverne fremgår af denne fælles del af studieordningen.  

Manglende opfyldelse af forudsætningskrav:  

Fx manglende opfyldelse af: 

• afleveringsfrist  

• afleveringsform  

• formkrav til skriftlig opgave, projekt, læringsportfolio el. lign.  

vil ligestilles med udeblivelse fra prøven, og den studerende har brugt et (1) prøveforsøg.  

Manglende opfyldelse af formkrav til indholdet:  

Hvis en skriftlig opgave ikke er udarbejdet med et redeligt indhold, eller hvis den indeholder f.eks. tekst, 

figurer, tabeller, skabeloner, som andre har ophavsret til (plagiat), uden der er henvisning hertil, kan opga-

ven blive afvist.  

Hvis indholdskravet er forudsætningskrav til prøven, og opgaven afvises, ligestilles det med udeblivelse fra 

prøven, og den studerende har brugt én (1) prøvegang.  

4. Tilmelding til prøver  
I Læreruddannelsen er moduler og kompetencemålsprøver strukturelt afkoblede. Med andre ord er der 

ikke knyttet bestemte moduler til bestemte prøver i kompetencemål, og bestemte prøver i kompetencemål 

påkræver ikke et bestemt modulindhold eller omfang eller en bestemt rækkefølge. 

På nogle professionshøjskoler er der automatisk tilmelding til prøver, på andre professionshøjskoler er der 

ikke automatisk tilmelding. Er der ikke automatisk tilmelding til prøver, skal den studerende aktivt tilmelde 

sig kompetencemålsprøverne. Procedure herfor udmeldes på den enkelte professionshøjskole. 

Hvis der er automatisk tilmelding til prøver, er begyndelse på et modul samtidig automatisk tilmelding til de 

tilhørende prøver. Hvad angår prøverne i lærerens grundfaglighed, undervisningsfag, praktik og i professi-

onsbachelorprojektet foretages den automatiske tilmelding, når studieordningens bestemmelser om ECTS-

minimumsomfang er opfyldt. Ønsker den studerende at supplere ECTS-minimumsomfanget for prøven, er 

den studerende automatisk tilmeldt prøven ved påbegyndelsen af det afsluttende modul for faget. 

5. Særlige forhold i forbindelse med syge- og omprøve  
Delprøver udgør ét integreret bedømmelsesgrundlag, og den studerendes præstation på tværs af delprø-

verne udgør én samlet præstation. Om der er behov for en faktisk omprøvning af alle dele (eller kun fx den 
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mundtlige del), hvis en studerende fx pga. sygdom er forhindret i deltagelse i en delprøve, må bero på de 

anvendte prøveformer, herunder det forhold, at samme censor og eksaminator skal bedømme delprøverne 

på baggrund af den samlede præstation på tværs af delprøverne mhp at give én samlet karakter. Lederen 

af uddannelsen vurderer i hvert enkelt tilfælde omfanget af omprøvningen.  

I forbindelse med en omprøve, hvor den studerende ikke bestod prøven, fordi præstationen blev vurderet 

til 00, - 3/ikke bestået, og hvor der indgår skriftligt materiale, kan den studerende – efter godkendelse fra 

uddannelsen – korrigere det afleverede skriftlige materiale mhp en ny bedømmelse heraf. Det indleverede 

vil i denne situation ikke blive betragtet som plagiat. 

6. Kompetencemålsprøver 

6.1. Kompetencemål 
Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål: 

• BEK nr. 1068 af 08/09/2015, om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen, bilag 1-4 

se https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218 

 

Indholdsmæssigt er kompetencemålsprøvernes formål at dokumentere, i hvilken grad den studerende op-

fylder kravene til beherskelsen af de færdigheds- og vidensmål, som er beskrevet for det relevante kompe-

tencemål, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 1 og 2. 

For prøver i undervisningsfagenes kompetencemål gælder det endvidere, at formålet er at sikre, at den 

studerende kan demonstrere kompetence til at varetage undervisningen i det pågældende fag i folkesko-

len, jf. bekendtgørelsens § 21, stk. 3. 

6.2. Delprøver, indbyrdes sammenhæng og vurdering 
I henhold til bekendtgørelsen skal kompetencemålsprøverne i undervisningsfagene bestå af flere delprøver, 

og kompetencemålsprøverne i lærerens grundfaglighed kan bestå af flere delprøver. 

En given prøvning af en studerende skal ikke teste den studerende i samtlige færdigheds- og vidensmål 

under det relevante kompetencemål.  

Delprøverne er en del af samme bedømmelsesgrundlag, og de enkelte delprøver må gerne adressere sam-

me færdigheds- og vidensmål flere gange og på tværs af delprøverne. 

En kompetencemålsprøve udgør ét integreret bedømmelsesgrundlag, og den studerendes præstation på 

tværs af delprøverne udgør én samlet præstation. En delprøve udgør ikke i sig selv et selvstændigt bedøm-

melsesgrundlag. 

6.3. Placering af prøverne i uddannelsesforløbet 
Der henvises til den institutionelle del af studieordningen.  

6.4. Gruppestørrelse, eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved 

gruppeprøver 
Eksaminationstider og sideantal for synopser og skriftlige opgaver angivet i kap. 9-32, er overalt angivet for 

individuelle prøver. I tilfælde af gruppeprøver gælder nedenstående eksaminationstider og sidetal, som er 

fastsat i henhold til Eksamensbekendtgørelsen § 11, stk. 2. 
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En gruppe består af 2-4 studerende med mindre andet er nævnt. Dog kan en gruppe til prøven i profes-

sions-bachelorprojektet kun bestå af 2 studerende. 

Der fastsættes følgende normer for eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver: 

Antal studerende Eksaminationstid i minutter 

1 30 45 60 

2 50 75 100 

3 65 95 130 

4 75 115 150 

Votering og efterfølgende bedømmelse/karaktergivning er indeholdt i ovenstående eksaminationstider. 

På tilsvarende vis reduceres det maksimale sidetal i skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studeren-

de, efter følgende tabel:  

Antal studerende Maksimalt antal nor-

malsider i skriftlige 

arbejder 

Bachelorprojektet 

1 5 10 15 25 normalsider 

2 9 18 25 35 normalsider 

3 12 25 30 − 

4 15 30 30 − 

Definitioner på normalsidebegrebet og regler for bilag fremgår i afsnit 6.5. Regler for bedømmelse af skrift-

lige arbejder udarbejdet af flere studerende fremgår af afsnit 2.4. 

6.5. Definition af en normalside 
I alle skriftlige præstationer, som indgår i prøver i denne fælles del af studieordningen, defineres en nor-

malside som 2.600 anslag inkl. tegn, mellemrum, illustrationer, tabeller, fodnoter mm. Illustrationer i form 

af billeder og modeller fylder anslagsmæssigt det antal anslag, som normal tekst ville udgøre på samme 

areal, som illustrationen fylder. Forside, indholdsfortegnelse samt litteraturliste er ikke medregnet heri.  

Antallet af bilag skal reduceres til et minimum. Den studerende kan ikke forvente, at hverken undervise-

ren/praktiklæreren eller censor læser bilag. Bilag kan aldrig udgøre et bedømmelsesgrundlag. 

6.6. Aflevering af skriftlige arbejder 
Tid og sted for aflevering af skriftlige arbejder fremgår af retningslinjer på den enkelte uddannelsesinstitu-

tion.  
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7. Prøverne i Lærerens grundfaglighed  

7.1. Prøven i Almen dannelse 
Prøven i Almen dannelse er en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve har udgangspunkt i et kort skriftligt 

oplæg udarbejdet af den studerende. Afsættet for det skriftlige oplæg er den studerendes identifikation af 

en problemstilling, der knytter sig til etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Den 

studerende sætter særligt fokus på en problemstilling, der knytter sig til enten undervisningen, forældre-

samarbejdet eller skolen som en samfundsmæssig institution. Den udvalgte problemstilling behandles ud 

fra en analyse af kulturens, samfundets og skolens centrale værdier med sigte på egen lærerpraksis. 

Til den mundtlige prøve skal den studerende kunne forholde sig til den beskrevne problemstilling under 

inddragelse af alle relevante færdigheds- og vidensmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre 

begrundede forslag til, hvordan den behandlede problemstilling vil kunne håndteres ved selvstændig hand-

ling. 

Det korte skriftlige oplæg indgår i bedømmelsen. 

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

Omfanget af det korte skriftlige oplæg er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af kort skriftligt oplæg i angivet form og indhold til rette tid og sted 

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

stående 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 kompetenceom-

råderet: 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 andet-

sprogsdidaktiske 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  

På baggrund af et gennemført undervisningsforløb i skolen fastlægges et pædagogisk tema og en lærerfag-

lig problemformulering. Temaet og problemformuleringen skal tilgodese kompetencemålene for Elevens 

læring og udvikling, almen undervisningskompetence og specialpædagogik og godkendes af den studeren-

des vejleder.  

Prøvens skriftlige del omfatter dels undervisningsforløbet og dels et didaktisk nærbillede i tilknytning til 

undervisningsforløbet. Undervisningsforløbet skal foreligge begrundet og beskrevet ved hjælp af didaktiske 

grundkategorier. Det didaktiske nærbillede skal foreligge beskrevet eller dokumenteret på anden vis.   

Besvarelsen af problemformuleringen bygger på undersøgelser og analyser af opgavens tema, undervis-

ningsforløb og det didaktiske nærbillede i lyset af relevant forskning. Både undervisningsforløbet og det 

didaktiske nærbillede diskuteres afslutningsvist i et udviklings- og handlingsperspektiv. 

Omfang: maks. 15 normalsider. Sidetallet følger gruppestørrelse. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

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

evt. 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 i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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8. Prøven i undervisningsfaget Billedkunst 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1. delprøve og 2. delprøve. 

1. delprøve: Praktisk prøve 

Den praktiske delprøve har form af en udstilling, hvor den studerende præsenterer et selvvalgt og god-

kendt praktisk, eksperimenterende billedprojekt, som er dækkende for fagets 4 kompetenceområder. 

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Delprøve 2 tager afsæt i delprøve 1. 

Den mundtlige prøve udfolder sig som en samtale med udgangspunkt i en synopsis, som behandler en læ-

rerfaglig problemstilling, der peger ind i flere af fagets kompetenceområder. Den studerende skal inddrage 

elementer hentet fra skolens praksis. Synopsis indgår i bedømmelsen. 

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Omfang af synopse: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.   

Samlet eksaminationstid til de to delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprø-

ve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Aflevering af synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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9. Prøven i undervisningsfaget Biologi 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Den studerende skal forud for prøven i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter inden for 

hovedområderne: 

1. Evolution og systematik 

2. Genetik og bioteknologi 

3. Krop og sundhed 

4. Økosystemer i vand herunder feltbiologiske undersøgelser i dansk natur 

5. Økosystemer på land herunder feltbiologiske undersøgelser i dansk natur 

Det er et krav, at enten hovedområde 4 eller 5 skal indeholde tværfaglige perspektiver på miljømæssige 

problemer. Hvert prøveprodukt skal omhandle hver sin lærerfaglige problemstilling, der inddrager biologi-

faget på et lærerfagligt niveau, der er relateret til et eller flere af fagets kompetenceområder. Prøveproduk-

tet skal også indeholde et undervisningsforløb til biologiundervisningen i grundskolen. 

I alle undervisningsforløb skal indgå praktiske elevaktiviteter. Der kan indgå dokumenterede eksempler fra 

praksis. 

Omfang: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Et af de fem hovedområder udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den stude-

rende 2 døgn før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.  

Første delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve i grupper på maks. 3 efter den studerendes valg. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Med udgangspunkt i det lodtrukne hovedområde uddybes de faglige og fagdidaktiske perspektiver fra det 

skriftlige prøveprodukt.  Den studerende diskuterer væsentlige faglige og fagdidaktiske problematikker 

med udgangspunkt i undervisningsplanen og demonstrerer og begrunder eksemplariske, praktiske elevakti-

viteter fra undervisningsplanen med primærmateriale som fx planter og dyr, laboratorieforsøg og lignende. 

Hvis hovedområde 4 eller 5 er udtrukket, medbringes og inddrages friskt primærmateriale fra egne under-

søgelser i naturen. I tilfælde af vintereksamen, hvis frisk primærmateriale ikke kan indgå, skal andet pri-

mærmateriale indgå fx tørret biologisk materiale, så som herbarium, samt fotodokumentation fra egne 

undersøgelser i naturen. 

Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve 

forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, der kan trækkes lod imellem. 

Forberedelsestid: 2 døgn  

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:  

• Aflevering af 5 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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10. Prøven i undervisningsfaget Dansk 1.-6. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Til den skriftlige prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, 

der kommunikerer hensigtsmæssigt og honorerer formelle krav til retskrivning. Opgaven er tredelt og skal 

indeholde:  

1. Analyse af en tekst inden for danskfagets faglige genrer med inddragelse af et fagdidaktisk perspektiv. 

2. En skriftlig produktion af en kommunikativ tekst (fx artikel, forældrebrev, anmeldelse etc.) 

3. En refleksion over de genrerelaterede og indholdsmæssige valg der er truffet, fx af sprog og stil, bestem-

te sproghandlinger og layout. Desuden skal der reflekteres over spørgsmål som fx, hvilken betydning det 

formelle har i en tekst.   

Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave. 

Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider. 

Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

I den mundtlige prøve skal den studerende efter lodtrækning arbejde med et ud af otte bredt formulerede 

prøvespørgsmål i forhold til det danskfaglige curriculum, som er indeholdt i de fire moduler knyttet til 

Dansk 1.-6. klassetrin. De 8 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester hvor prøven afvik-

les.  

Den studerende er forpligtet på inden prøven - på en af studiestedet fastsat dato - at aflevere en oversigt 

over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål. Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster 

og et fokus inden for det pågældende kompetenceområde, herunder selv udvælge materialer m.m. til at 

besvare de 8 spørgsmål. 

Performative elementer integreres i prøven som helhed. 

Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Forberedelsestid: 1 døgn. 

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:  

• Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål i angivet form og indhold til 

rette tid og sted 
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11. Prøven i undervisningsfaget Dansk 4.-10. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.  

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Til den skriftlige prøve stilles der en opgave, hvor den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, 

der kommunikerer hensigtsmæssigt og honorerer formelle krav til retskrivning. Opgaven er tredelt og skal 

indeholde:  

1. Analyse af en tekst inden for danskfagets faglige genrer med inddragelse af et fagdidaktisk perspektiv. 

2. En skriftlig produktion af en kommunikativ tekst (fx artikel, forældrebrev, anmeldelse etc.) 

3. En refleksion over de genrerelaterede og indholdsmæssige valg der er truffet, fx af sprog og stil, bestem-

te sproghandlinger og layout. Desuden skal der reflekteres over spørgsmål som fx, hvilken betydning det 

formelle har i en tekst.   

Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave. 

Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider. 

Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

I den mundtlige prøve skal den studerende efter lodtrækning arbejde med et ud af otte bredt formulerede 

prøvespørgsmål i forhold til det danskfaglige curriculum, som er indeholdt i de fire moduler knyttet til 

Dansk 4.-10. klassetrin. De 8 spørgsmål offentliggøres senest ved starten af det semester hvor prøven afvik-

les. 

Den studerende er forpligtet på inden prøven - på en af studiestedet fastsat dato - at aflevere en oversigt 

over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål. Den studerende skal til prøven vælge relevante tekster 

og et fokus inden for det pågældende kompetenceområde, herunder selv udvælge materialer m.m. til at 

besvare de 8 spørgsmål. 

Performative elementer integreres i prøven som helhed. 

Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Forberedelsestid: 1 døgn. 

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven:  

• Aflevering af oversigt over primærtekster knyttet til de enkelte spørgsmål i angivet form og indhold til 

rette tid og sted 
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12. Prøven i undervisningsfaget Engelsk 1.-6. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Den studerende udformer selvstændigt 4 skriftlige synopser, der skal rette sig mod aldersspecialiseringen 

og til sammen dække alle 4 kompetenceområder. Der skal i den enkelte synopsis demonstreres beherskelse 

af pågældende relevante kompetencemål for undervisningsfaget engelsk. Synopserne skal demonstrere, at 

den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i engelsk i skolen, samt kan begrun-

de og fundere sine valg på basis af teoretisk viden om fremmedsprogsdidaktik.   

Hver enkelt synopse skal indeholde: 

• en problemformulering og en litteraturliste med minimum 4 kilder 

• en kort præsentation af et praksisnært element i tilknytning til synopsens problemformulering/emne 

f.eks. en undervisningsplan, selvproducerede undervisningsmaterialer, lyd- og/eller videooptagelser fra 

egen praksis, analyse af et undervisningsmateriale etc. Det praksisnære element vedlægges som bilag på 

maks. 2 normalsider 

• eksempel på aldersspecialiseret intersprog mundtligt, skriftligt eller multi-modalt vedlagt som bilag på 

maks. 2 normalsider (1 normalside = 1 minuts optagelse)  

Omfanget af synopsen er 3-4 normalsider pr. studerende, ekslusiv bilag. For grupper reduceres sidetal, 

således at 2 studerende skal skrive 5-6 normalsider, 3 studerende 7-8 normalsider og 4 studerende 9 nor-

malsider. Synopserne kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af op til 4 studerende. 

Før den mundtlige prøve trækkes der lod mellem de studerendes 4 synopser. Resultatet af lodtrækningen 

meddeles den studerende et døgn før den mundtlige prøve. Den udtrukne synopsis udgør den skriftlige 

delprøve og indgår i bedømmelsen. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Med udgangspunkt i den udtrukne synopse skal den studerende demonstrere beherskelse af kompetence-

mål inden for aldersspecialiseringen med særligt fokus på mål for det udtrukne område. 

Prøven udmøntes som en samtale, hvor den studerende indleder med et oplæg på ca. 5 minutters varig-

hed. I prøven indgår beskrivelse og analyse af det vedhæftede praksisnære element, samt af det aldersspe-

cialiserede interprogseksempel, således at de sammen med relevante teoretiske begreber danner basis for 

en samlet bedømmelse af de fagdidaktiske refleksioner, som fremgår af kompetencemålene. I intersprogs-

analysen kan følgende elementer indgå: læringsforudsætninger og -potentialer, kommunikative og læ-

ringsmæssige strategier, samt forslag til feedback og feedforward.  

I vurderingen af begge delprøver indgår den studerendes evne til at beherske engelsk til undervisningsbrug 

og personligt brug, herunder deltagelse i fagdidaktisk debat, og den studerendes viden om det engelske 

sprogs opbygning og anvendelse. 

Den mundtlige delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes eget valg.  

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 4 synopser i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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13. Prøven i undervisningsfaget Engelsk 4.-10. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Den studerende udformer selvstændigt 4 skriftlige synopser, der skal rette sig mod aldersspecialiseringen 

og til sammen dække alle 4 kompetenceområder. Der skal i den enkelte synopsis demonstreres beherskelse 

af pågældende relevante kompetencemål for undervisningsfaget engelsk. Synopserne skal demonstrere, at 

den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i engelsk i skolen, samt kan begrun-

de og fundere sine valg på basis af teoretisk viden om fremmedsprogsdidaktik.   

Hver enkelt synopse skal indeholde: 

• en problemformulering og en litteraturliste med minimum 4 kilder 

• en kort præsentation af et praksisnært element i tilknytning til synopsens problemformulering/emne fx 

en undervisningsplan, selvproducerede undervisningsmaterialer, lyd- og/eller videooptagelser fra egen 

praksis, analyse af et undervisningsmateriale etc. Det praksisnære element vedlægges som bilag på 

maks. 2 normalsider 

• eksempel på aldersspecialiseret intersprog mundtligt, skriftligt eller multi-modalt vedlagt som bilag på 

maks. 2 normalsider (1 normalside = 1 minuts optagelse)  

Omfanget af synopsen er 3-4 normalsider pr. studerende, ekslusiv bilag. For grupper reduceres sidetal, 

således at 2 studerende skal skrive 5-6 normalsider, 3 studerende 7-8 normalsider og 4 studerende 9 nor-

malsider. Synopserne kan udarbejdes individuelt eller i en gruppe af op til 4 studerende.  

Før den mundtlige prøve trækkes der lod mellem de studerendes 4 synopser. Resultatet af lodtrækningen 

meddeles den studerende et døgn før den mundtlige prøve. Den udtrukne synopsis udgør den skriftlige 

delprøve og indgår i bedømmelsen. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Med udgangspunkt i den udtrukne synopse skal den studerende demonstrere beherskelse af kompetence-

mål inden for aldersspecialiseringen med særligt fokus på mål for det udtrukne område. 

Prøven udmøntes som en samtale, hvor den studerende indleder med et oplæg på ca. 5 minutters varig-

hed. I prøven indgår beskrivelse og analyse af det vedhæftede praksisnære element, samt af det aldersspe-

cialiserede intersprogseksempel, således at de sammen med relevante teoretiske begreber danner basis for 

en samlet bedømmelse af de fagdidaktiske refleksioner, som fremgår af kompetencemålene. I intersprogs-

analysen kan følgende elementer indgå: læringsforudsætninger og -potentialer, kommunikative og læ-

ringsmæssige strategier, samt forslag til feedback og feedforward.  

I vurderingen af begge delprøver indgår den studerendes evne til at beherske engelsk til undervisningsbrug 

og personligt brug, herunder deltagelse i fagdidaktisk debat, og den studerendes viden om det engelske 

sprogs opbygning og anvendelse. 

Den mundtlige delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes eget valg.  

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 4 synopser i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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14. Prøven i undervisningsfaget Fransk 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.   

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.  

Den studerende får et døgn før prøven adgang til et tekstoplæg på 2 – 3 tekster. Tekstoplægget er på fransk 

og har et overordnet fagdidaktisk tema, fx motivation eller sproglig vejledning. 

Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, der skal besvares på dansk eller fransk, og en 

fagdidaktisk orienteret besvarelse, der skrives på fransk. 

Den studerende udarbejder i prøvetiden 

1) En kortere, selvstændig skriftlig besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er hentet fra realistiske 

skrivesituationer. 

2) En intersprogsanalyse (ukendt, autentisk elevtekst fra 9. eller 10. klassetrin). Der udarbejdes fælles vur-

deringskriterier for denne del. 

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprø-

ven. 

Fokus er på den studerendes skriftlige sprogfærdighed med afsæt i kompetencemål fra kompetenceområde 

2: Sprog og sprogundervisning samt kompetenceområde 3: Sprogtilegnelsesprocesser og fremmedsproglig 

kommunikation. 

Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider. Den skriftlige delprøve afvikles som individuel 

prøve. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve foregår på fransk og tager afsæt i 6 bredt formulerede fagdidaktiske problemstillin-

ger, som tilsammen dækker alle kompetencemål og indeholder et grundskolerelevant spørgsmål. Et døgn 

før den mundtlige prøve, meddeles det den studerende, hvilken af de 6 fagdidaktiske problemstillinger, der 

danner grundlag for prøven. På baggrund af problemstillingen udarbejder den studerende et oplæg på 

fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet undervisningsforløb, fx en dobbeltlektion. Eksaminationsti-

den indledes med, at den studerende kort præsenterer forløbet og efterfølges af en samtale med eksami-

nator og censor om den didaktiske problemstilling. 

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

Forberedelsestid: 1 døgn. 

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.  

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Udarbejdelse og fremlæggelse af et oplæg på fransk, som består af et fagdidaktisk begrundet undervis-

ningsforløb til fx en dobbeltlektion på et selvvalgt klassetrin til rette tid og sted 
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15. Prøven i undervisningsfaget Fysik/kemi 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.   

1. delprøve: Mundtlig prøve  

Prøven former sig som en præsentation, hvor den studerende trækker et fagdidaktisk tema, som skal ud-

foldes og eksemplificeres under prøven. Der trækkes lod mellem 4 fagdidaktiske temaer formuleret af un-

derviseren i faget. Temaerne er kendte for de studerende 4 uger inden lodtrækning. 

I forberedelsestiden udvælger den studerende eksemplarisk materiale fra sit arbejde med temaet og udar-

bejder ud fra disse en præsentation Under prøven præsenterer den studerende sine refleksioner i relation 

til det trukne fagdidaktiske tema og giver eksempler på, hvordan temaet kan indgå i praktisk undervisning. 

Præsentationen støttes af de udvalgte materialer. 

Forberedelsestid: 1 døgn. 

Eksaminationstid: 15 min. prøven afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den stude-

rendes valg. 

 

2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve 

Den studerende trækker ved prøvens start en kombination af et kompetenceområde og et fagligt område 

fra Fælles Mål svarende til et felt i nedenstående matrix. 

Område\Kompetence Undersøgelse Modellering Perspektivering 

Stof og stofkredsløb    

Partikler, bølger og stråling    

Energiomsætning    

Jorden og Universet    

Produktion og teknologi    

 

Under prøven skal den studerende demonstrere sine kompetencer i begrundet at planlægge, gennemføre, 

evaluere og udvikle et undervisningsforløb indenfor det trukne matrixfelt og med udgangspunkt i gældende 

regler for faget i folkeskolen. Dette omfatter, at den studerende begrundet kan opstille læringsmål, udvæl-

ge aktiviteter og praktisk-eksperimentelt arbejde, angive tegn på læring og udvælge metoder til evaluering 

samt demonstrere egne kompetencer til at udføre og vejlede i praktisk-eksperimentelt arbejde, redegøre 

for eventuelle risikomomenter og vise sikkerhedsforanstaltninger. Den studerende skal bringe det fagdidak-

tiske tema fra 1. delprøve i spil i konkret praktisk sammenhæng. 

Delprøven har en varighed på 180 min. og afvikles individuelt. prøven afvikles med flere studerende samti-

dig, men de studerende trækker deres emne og kompetenceområde forskudt med mindst 15 minutters 

mellemrum. Der kan højst være 4 studerende til prøve samtidig. Når et fagområde er trukket, fjernes de 

øvrige lodtrækningsmuligheder inden for samme fagområde for at sikre, at flere studerende ikke eksamine-

res i det samme samtidig. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Udarbejdelse af en præsentation i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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16. Prøven i undervisningsfaget Geografi 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Den studerende skal forud for prøven i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. De 5 skrift-

lige prøveprodukter, består af de 4 fagspecifikke temaer inden for Fælles Mål for geografi: demografi og 

erhverv, jordkloden og dens klima, globalisering, naturgrundlag og levevilkår; samt et femte med særligt 

fokus på tværfaglige aspekter.  

Hvert af de 5 prøveprodukter skal indeholde følgende sammenhængende elementer: 

• en lærerfaglig problemstilling 

• en skitse til et undervisningsforløb til geografiundervisning i grundskolen med tilhørende fagdidaktiske 

overvejelser 

• to eller flere af kompetenceområderne, undersøgelse, modellering, perspektivering samt kommunikati-

on, relateres til undervisningsforløbet 

• en kort redegørelse for geografi-faglige elementer der vil blive uddybet i den mundtlige del 

Omfang: maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Et af de fem skriftlige prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles 

den studerende 1 døgn før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.   

Første delprøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve i grupper på maks. 3 efter den studerendes valg.  

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Med udgangspunkt i det udtrukne prøveprodukt redegør og reflekterer den studerende over egen under-

visningsfaglighed i forhold til fagdidaktik og skolerelaterede elementer eksemplificeret med praktiske elev-

aktiviteter eller konkrete artefakter så som: elevopgaver, udvalgte læremidler, mindre videosekvenser, 

fotodokumentation o. lign. I sammenhæng hermed redegør den studerende for sin geografifaglighed på 

lærerfagligt niveau.  

Det tilstræbes at eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem det undervisningsfaglige og det geografifagli-

ge indholdsområde. Prøvetiden for én studerende er i alt 45 minutter. Eksamineres en gruppe gradueres 

prøvetiden afhængig af gruppestørrelsen.  

Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve 

forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, der kan trækkes lod imellem.     

Forberedelsestid: 1 døgn. 

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 5 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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17. Prøven i undervisningsfaget Historie 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve - projekt 

Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget historie 

relevant lærerfaglig problemstilling i tilknytning til tilrettelæggelse af undervisningen i et emne/tema. Pro-

blemstillingen skal være rettet mod flere af fagets kompetencemål samt dokumentere såvel historiedidak-

tisk som historiefaglig indsigt.  

Problemstillingen skal være godkendt af en underviser.  

Problemstillingen analyseres, og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, hvordan 

den kan anvendes i undervisningen i historie i folkeskolen. 

Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen rumme en kort præsentation 

af 4 læremidler, som er hensigtsmæssige at anvende i undervisningen i det valgte emne/tema, som projek-

tet behandler. Der skal vælges forskellige typer af læremidler herunder multimodale. 

Omfang: maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i ét af den studerendes opgivne læremidler, hvilket afgøres ved 

lodtrækning umiddelbart før forberedelsestiden. Den studerende analyserer og vurderer læremidlet histo-

riefagligt og fagdidaktisk. Heri indgår en drøftelse og vurdering af læremidlets relevans og anvendelses- og 

evt. redidaktiseringsmuligheder i forhold til undervisning i historie i folkeskolen. Aspekter fra produktet 

inddrages i samtalen. 

Forberedelsestid: 30 minutter. 

Eksaminationstid: 30 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 et projekt i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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18. Prøven i undervisningsfaget Håndværk og design 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

Den studerende udarbejder en lærerfaglig problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder. Denne 

problemstilling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven. 

1. delprøve: Praktisk prøve 

Den praktiske delprøve har form af en udstilling, der danner baggrund for didaktiske refleksioner i forhold 

til den valgte problemstilling, undervisning og læring. Udstillingen skal dokumentere et selvstændigt udar-

bejdet designprojekt, som relaterer sig professionsrettet til kompetenceområderne og indeholder idéudvik-

ling, analyser af sammenlignelige genstande og kulturfænomener, problemstilling for eget projekt, afprøv-

ninger og eksperimenter, produktfremstilling og evaluering. 

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige delprøve har udgangspunkt i en synopsis med empirisk og teoretisk analyse ud fra den valg-

te problemstilling, som udmunder i et tilrettelagt undervisningsforløb med undervisningsmateriale. Den 

empiriske analyse skal tage afsæt i observation af elevernes arbejde i undervisningen ved dataindsamling 

som fx videostøttede deltagerobservationer, portfolio eller elevproduceret materiale. Synopsen indgår i 

bedømmelsen.  

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Omfanget af synopse er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Samlet eksaminationstid tid til de to delprøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppe-

prøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Udarbejdelse af udstilling i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Aflevering af synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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19. Prøven i undervisningsfaget Idræt 1.-6. klassetrin 
Prøven består af tre delprøver: en skriftlig opgave, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Der gives en 

samlet karakter for de tre delprøver.  

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 2. og 3. delprøve. 

De tre prøver kan afvikles individuelt eller i grupper á maksimalt 4 personer efter den studerendes valg. 

1. delprøve: Skriftlig opgave 

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave, som rummer en professionsrettet idrætsfaglig og –didaktisk 

problemstilling. Problemstillingen skal være aktuel og relevant for idrætsfaget i folkeskolen og for den valg-

te aldersspecialisering. I den skriftlige opgave skal den studerende demonstrere idrætsdidaktisk kompeten-

ce gennem analyser, begrundede valg og diskussion.  

Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.  

2. delprøve: Praktisk prøve 

Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en begrundet idrætspraksis, hvor den studerende demon-

strerer: 

• idrætsdidaktiske kompetencer og 

• egne alsidige idrætslige færdigheder 

med henblik på at kunne undervise i faget idræt. 

3. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling og aldersspecialisering og udfolder sig 

som en samtale, hvor den studerende uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra den 

skriftlige opgave og den viste praksis.  

Gennem de tre delprøver skal den studerende demonstrere opfyldelse af alle fagets kompetencemål.  

Samlet eksaminationstid for den praktiske og den mundtlige prøve: 60 minutter for en individuel prøve. Se 

tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

•  Aflevering af idrætsdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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20. Prøven i undervisningsfaget Idræt 4.-10. klassetrin 
Prøven består af tre delprøver: en skriftlig opgave, en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Der gives en 

samlet karakter for de tre delprøver.  

Der skal være en indholdsmæssig sammenhæng mellem 1., 2. og 3. delprøve. 

De tre prøver kan afvikles individuelt eller i grupper á maksimalt 4 personer efter den studerendes valg. 

1. delprøve: Skriftlig opgave 

Den studerende udarbejder en skriftlig opgave, som rummer en professionsrettet idrætsfaglig og -didaktisk 

problemstilling. Problemstillingen skal være aktuel og relevant for idrætsfaget i folkeskolen og for den valg-

te aldersspecialisering. I den skriftlige opgave skal den studerende demonstrere idrætsdidaktisk kompeten-

ce gennem analyser, begrundede valg og diskussion.  

Omfanget af den korte skriftlige opgave er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse.  

2. delprøve: Praktisk prøve 

Den skriftlige opgave danner udgangspunkt for en begrundet idrætspraksis, hvor den studerende demon-

strerer: 

• idrætsdidaktiske kompetencer og 

• egne alsidige idrætslige færdigheder 

med henblik på at kunne undervise i faget idræt. 

3. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den valgte problemstilling og aldersspecialisering og udfolder sig 

som en samtale, hvor den studerende uddyber analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver fra den 

skriftlige opgave og den viste praksis.  

Gennem de tre delprøver skal den studerende demonstrere opfyldelse af alle fagets kompetencemål.  

Samlet eksaminationstid for den praktiske og den mundtlige prøve: 60 minutter for en individuel prøve. Se 

tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

•  Aflevering af idrætsdidaktisk skriftlig opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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21. Prøven i undervisningsfaget Kristendomskundskab/religion 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver. 

1. delprøve: Skriftlig opgave 

Den studerende udarbejder og afleverer en opgave med en analyse af en selvvalgt religionsfaglig problem-

stilling central for faget kristendomskundskab/religion. 

Omfanget er maks. 10 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den studerende præsenterer et undervisningsforløb i relation til den skriftlige opgaves problemstilling. Ved 

den mundtlige prøve danner den skriftlige opgave og det udarbejdede undervisningsforløb afsæt for en 

faglig og religionsdidaktisk samtale, der kan komme ind på alle områder af faget. Den studerende skal kun-

ne argumentere for både fravalg og tilvalg i forhold til områder som undervisningsplanens mål, det faglige 

indhold, faglige tilgange, arbejdsformer og evalueringsmåde, hvorved der perspektiveres til de af fagets 

kompetenceområder, som ikke direkte behandles i det skriftlige materiale. 

Eksaminationstid: 30 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 opgave i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Aflevering af et undervisningsforløb i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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22. Prøven i undervisningsfaget Madkundskab 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.  

Den studerende udarbejder en problemstilling hentet fra fagets 4 kompetenceområder. Denne problemstil-

ling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven.  

Ud fra problemstillingen udarbejdes et skriftligt prøveprodukt på maks. 5 normalsider.  

Det skriftlige produkt indgår i bedømmelsen. 

En præsentationsportfolio udarbejdes med dokumentation for dele af problemstillingen med et udvalg af 

materialer. Denne indgår ikke i bedømmelsen og er først tilgængelig på prøvedagen.  

1. delprøve: Praktisk prøve 

Den praktiske delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen, der er udfoldet i det skriftlige prøveprodukt 

og henter dokumentationsmateriale fra en præsentationsportfolio. 

Denne del foregår i faglokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som madkund-

skabslærer i en professionssammenhæng. Delprøven skal vise, at den studerende kan: 

• planlægge et forløb ud fra en faglig og didaktisk problemstilling 

• overskue forskellige faglige og didaktiske processer, der relateres til praksisfeltet 

• strukturere og gennemføre madlavningsprocesser  

• formidle faglige og fagdidaktiske delprocesser og begrundelser for de trufne valg 

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige delprøve tager udgangspunkt i problemstillingen og skal indeholde materialer hentet fra 

praksisfeltet. Det kan være i form af undervisningsforløb, læremidler, elevarbejder og -opgaver i forskellige 

udtryk. Den mundtlige del omhandler faglige og fagdidaktiske problemstillinger. Der kan eksamineres in-

denfor alle 4 kompetenceområder. 

Der kan spørges ind til det skriftlige produkt og præsentationsportfolien under den praktiske og den 

mundtlige prøve. 

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af prøveprodukt i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Fremlæggelse af præsentationsportfolio i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Fremlæggelse af materialer fra praksisfeltet til rette tid og sted 
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23. Prøven i undervisningsfaget Matematik 1.-6. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Prøven tilrettelægges som en skriftlig tilstedeværelsesprøve af en varighed på 6 timer samme dag.  

I den skriftlige prøve indgår alle 4 kompetenceområder. 

Forberedelsestid: Der er to dages forberedelse med tilknyttet lokalt fremstillet forberedelsesoplæg. 

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven. 

Den skriftlige prøve afvikles individuelt. 

2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve 

Ved den mundtlige prøve deltager den studerende i en arbejdsproces til besvarelse af et lokalt stillet prø-

veoplæg. I procesprøven indgår gruppens arbejde på egen hånd samt censors og eksaminators løbende 

overværelse og dialog med gruppen.  

Prøven er en gruppeprøve hvor størrelsen af gruppen kan være fra 1 til 3 personer. Der afsættes samlet 3 

timer til gruppens arbejde uafhængig af gruppens størrelse. Eksamination vil foregå løbende mellem grup-

pens medlemmer og censor/eksaminator. 

Der kan i eksaminationstiden være 1 - 3 grupper, som arbejder samtidigt dog samlet højest 6 studerende. 

Hver gruppe trækker lod mellem et antal prøveoplæg, som minimum er én mere end antallet af grupper.  

I hvert prøveoplæg og i prøveprocessen indgår der elementer fra alle fagets fire kompetenceområder.   



Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den 1.8.2018. 

Side 27 af 34 
 

24. Prøven i undervisningsfaget Matematik 4.-10. klassetrin 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Prøven tilrettelægges som en skriftlig tilstedeværelsesprøve af en varighed på 6 timer samme dag.  

I den skriftlige prøve indgår alle 4 kompetenceområder. 

Forberedelsestid: Der er to dages forberedelse med tilknyttet lokalt fremstillet forberedelsesoplæg. 

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven. 

Den skriftlige prøve afvikles individuelt. 

2. delprøve: Mundtlig prøve - procesprøve 

Ved den mundtlige prøve deltager den studerende i en arbejdsproces til besvarelse af et lokalt stillet prø-

veoplæg. I procesprøven indgår gruppens arbejde på egen hånd samt censors og eksaminators løbende 

overværelse og dialog med gruppen.  

Prøven er en gruppeprøve hvor størrelsen af gruppen kan være fra 1 til 3 personer. Der afsættes samlet 3 

timer til gruppens arbejde uafhængig af gruppens størrelse. Eksamination vil foregå løbende mellem grup-

pens medlemmer og censor/eksaminator. 

Der kan i eksaminationstiden være 1 - 3 grupper, som arbejder samtidigt dog samlet højest 6 studerende. 

Hver gruppe trækker lod mellem et antal prøveoplæg, som minimum er én mere end antallet af grupper.  

I hvert prøveoplæg og i prøveprocessen indgår der elementer fra alle fagets fire kompetenceområder.  
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25. Prøve i undervisningsfaget Musik  
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.  

1. delprøve: Mundtlig prøve – refleksion over praksis 

Den studerende udarbejder en musikdidaktisk synopsis. Synopsen rummer en musikfaglig problemstilling, 

som den studerende demonstrerer, redegør for, analyserer og diskuterer i forhold til musikfagets mål. Der 

kan indgå ikke-verbale elementer. Synopsis indgår i bedømmelsen 

Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg 

Omfanget af synopse er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

2. delprøve: Praktisk prøve – refleksion i praksis 

Den studerende demonstrerer gennem et alsidigt, begrundet program i en faglig-pædagogisk praksis sine 

musiklærerkompetencer, der dokumenteres med inddragelse af sang, brugsklaver, spil på selvvalgt instru-

ment samt musikledelse. 

Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. 

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af musikdidaktisk synopsis i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Udfærdigelse af plan for programvalg i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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26. Prøven i undervisningsfaget Natur/teknologi 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Den/de studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 4 skriftlige 

prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal omhandle en lærerfaglige problemstilling, der er relateret til et 

eller flere af fagets kompetenceområder. Det enkelte prøveprodukt skal belyse og diskutere principielle 

fagdidaktiske forhold knyttet til undervisning i natur/teknologi i grundskolen. I prøveproduktet kan der 

indgå multimodale elementer, der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen. Hvis der er tale om 

billed- eller lydoptagelser svarer 1 min. optagelser til en normalside. Der kan maksimalt vedlægges 2 min. 

optagelser.  

Ved individuel eksamen må hvert prøveprodukt maksimalt være på 5 normalsider. Ved gruppeeksamen 

henvises til de generelle retningslinjer for eksamen. 

Den/de studerende skal sammen med de 4 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkter-

ne tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.  

Et af de 4 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den stude-

rende et døgn før den mundtlige prøve. Det udtrukne prøveprodukt udgør den skriftlige delprøve.  

Den skriftlige prøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes 

valg. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver, 

eksemplariske aktiviteter (herunder praktisk arbejde, hvis det er relevant for problemstillingen), og om 

muligt praksiserfaringer. Desuden demonstreres fagdidaktisk og naturfaglig viden på lærerfagligt niveau i 

tilknytning til prøveproduktets indhold. 

Forberedelsestid: Fra offentliggørelsen af lodtrækningen til begyndelsen af eksaminationen. 

Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve på maks. 3 studerende efter den studeren-

des valg. Gruppeprøve forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der 

kan trækkes lod imellem. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 4 skriftlige prøveprodukter i angivet form og indhold til rette tid og sted 

• Aflevering af en oversigt, der godtgør, at produkterne tilsammen dækker alle fagets kompetenceområ-

der i angivet form og indhold til rette tid og sted 
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27. Prøven i undervisningsfaget Samfundsfag 
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.    

Den studerende medbringer til den mundtlige prøve fire dispositioner, hvis problemstillinger bredt afspej-

ler fagets kompetencemål. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i en af disse efter lodtrækning. 

Dispositionen skal indeholde en samfundsfaglig og fagdidaktisk problemstilling. Dispositionen kan indehol-

de bilag fx læremidler, undervisningsplan m.m.  

1. delprøve: Mundtlig prøve 

Den studerende analyserer og perspektiverer den samfundsfaglige og fagdidaktiske problemstilling. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den studerende præsenterer og reflekterer over, hvordan den samfundsfaglige problemstilling bearbejdes i 

undervisningen i folkeskolen.  

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

Forberedelsestid: 45 minutter. 

Eksaminationstid: 45 minutter.  

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 4 dispositioner i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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28. Prøven i undervisningsfaget Tysk 
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for de to delprøver.     

1. delprøve: Skriftlig prøve 

Prøven tilrettelægges som en tilstedeværelsesprøve på 6 timer.  

Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, som foregår på dansk eller tysk, og en fagdidak-

tisk orienteret besvarelse, som skal besvares på tysk.   

1) En intersprogsanalyse af ukendt, autentisk elevtekst fra FSA eller FS10. Der ønskes en intersprogsanalyse 

af elevens sprog, der besvares på dansk eller tysk med inddragelse af et skema. 

2) En kortere besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er realistiske skrivesituationer. F.eks. brev/mail til 

en tysk kollega, udveksling, etablering af en internetkontakt, mailudveksling med en klasse, udvekslingsbe-

søg med en klasse i Tyskland, ansøgning om et Goethe-stipendium, fremstilling af eget undervisningsmate-

riale, f.eks. til ’Stationenlernen’ eller andre arbejdsark. Besvarelsen skal være på tysk og tage udgangspunkt 

i en ukendt fagdidaktisk tysksproget tekst (omfang ca. 2-3 sider), og inddrage stof fra undervisningen.  

Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprø-

ven. Den studerendes samlede aflevering skal give eksaminator og censor mulighed for at vurdere, i hvilken 

grad den studerende opfylder kompetencemålene fra kompetenceområderne 1, 2, 3 og 4. 

Den skriftlige opgave er samlet på maks. 10 normalsider.  

Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve. 

2. delprøve: Mundtlig prøve 

Den mundtlige prøve foregår på tysk. Den studerende udarbejder 6 bredt formulerede diskussionsoplæg, 

der også skal indeholde et performativt element, og som tilsammen skal dække alle fire kompetenceområ-

der. Der trækkes lod mellem den studerendes diskussionsoplæg (inklusive det performative element). Om 

morgenen dagen før den mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilket af diskussionsoplæggene 

der vil danne grundlag for prøven. Den studerende forbereder sin præsentation på baggrund af det lod-

trukne diskussionsoplæg med det performative element.  Den studerende får maks. 7 minutter til at indle-

de sin mundtlige prøve. Resten af eksaminationstiden bruges på samtale i tilknytning til diskussionsoplæg-

get og det performative element. 

Forberedelsestid: 1 døgn.  

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af 6 diskussionsoplæg med et performativt element i angivet form og indhold til rette tid og 

sted 
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29. Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III 
Der er i praktik en intern prøve og to eksterne prøver, og de bedømmes hver med en karakter efter 7-

trinsskalaen. Den enkelte professionshøjskole kan selv afgøre, hvilket praktikniveau der prøves ved intern 

prøve, og hvilke der prøves ved ekstern prøve.  

Prøven afholdes i forlængelse af praktikken i henhold til den enkelte professionshøjskoles tilrettelæggelse. 

Ved prøverne på alle tre praktikniveauer bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålene er opfyldt i 

forhold til de tre kravniveauer, der overordnet gælder for læreruddannelsen (jf. bekendtgørelsens § 21).  

Bedømmelsen bygger udelukkende på præstationen ifm. prøven inkl. praktikopgaven. 

Der er krav om, at den studerende i løbet af praktikperioderne arbejder med forskellige digitale medier og 

forskellige former for produkter, artefakter, portfolio eller lignende, der dokumenterer egen og andres 

undervisningspraksis.  

Prøverne i praktik tager afsæt i en praktikopgave, der sammen med det medbragte materiale (eller som en 

praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte færdigheds- og vidensmål inden 

for praktikkens kompetencemål. 

Praktikopgaven indgår i bedømmelsen, men det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og ind-

går ikke i bedømmelsen.  

Prøverne afvikles enten på praktikskolen eller på professionshøjskolen 

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve. 

Omfanget af praktikopgave på niveau I, II og III er maks. 5 normalsider. Sidetal følger gruppestørrelse. 

Eksaminationstid: 30 minutter. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve. 

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af praktikopgave i angivet form og indhold til rette tid og sted  



Læreruddannelsen - Studieordningens fællesdel, gældende fra den 1.8.2018. 

Side 33 af 34 
 

30. Krav til udformning af professionsbachelorprojektet 
Den studerende skal udarbejde et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en konkret 

empirisk problemstilling, hvori inddrages resultater fra konkrete forsknings- og udviklingsprojekter og 

forskningsbaseret litteratur inden for grundskoleområdet. Problemstillingen skal tage afsæt i folkeskolens 

praksis eller praksis fra andre skoleformer, og bør som udgangspunkt inddrage et af den studerendes un-

dervisningsfag. 

Projektet skal udarbejdes i et selvvalgt og af institutionen godkendt emne, som vedrører en lærerfaglig 

problemstilling: 

• i tilknytning til den studerendes undervisningsfag og lærernes grundfaglighed og med inddragelse af 

resultater fra konkrete forsknings- og udviklingsprojekter, som er lærerfagligt relevante 

• med udgangspunkt i en empirisk problemstilling relevant for folkeskolens praksis eller praksis fra andre 

skoleformer, og med inddragelse af refleksioner over konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i  sko-

le-, professionshøjskole- eller universitetsregi  

• under brug af videnskabelig forskningsmetode. 

Det skriftlige professionsbachelorprojekt er en større skriftlig opgave på maks. 25 normalsider. Eventuelle 

bilag herudover må højst udgøre 10 normalsider. Dertil må der vedlægges lyd- og videooptagelser mv., som 

findes nødvendige i forhold til at skabe indsigt i analysens empiriske og teoretiske kontekst. Alene den 

skriftlige opgave på maks. 25 normalsider indgår i bedømmelsen. 

Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende. Grupper kan være sammensat 

mono- eller tværprofessionelt.  

30.1 Stave- og formuleringsevne i professionsbachelorprojektet 
Stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen af professionsbachelorprojektet, idet det faglige indhold 

dog skal vægtes tungest.  

Studerende, der kan dokumentere en relevant specifik funktionsnedsættelse, kan søge om dispensation fra 

kravet om, at stave- og formuleringsevne indgår i bedømmelsen. Ansøgningen sendes til egen institution 

senest 4 uger før prøvens afvikling.  

30.2 Prøven i professionsbachelorprojektet  
Professionsbachelorprojektet afsluttes på 4. studieår ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en sam-

let individuel karakter for det skriftlige projekt og den mundtlige præstation. 

Har den studerende valgt at skrive projektet i gruppe, finder den mundtlige prøve sted som gruppeprøve, 

dog er der mulighed for at gå alene til den mundtlige del af prøven. Såfremt en studerende vælger denne 

individuelle udprøvning, skal det skal meddeles uddannelsen senest 14 dage før aflevering af projektet. 

Uddannelsen kan dispensere fra tidsgrænsekravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold. 

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

Der er knyttet følgende forudsætninger for deltagelse i prøven: 

• Aflevering af et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en empirisk problemstil-

ling i angivet form og indhold til rette tid og sted  
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31. Dispensation 
Uddannelsesinstitutionen kan fravige, hvad institutionen eller institutionerne selv har fastsat i studieord-

ningen, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.  

32. Ikrafttrædelse 
• Fællesdelen af studieordningen træder i kraft den 1. august 2018 og har virkning for prøver påbegyndt 

1. september 2018 eller senere. 

• For studerende påbegyndt uddannelsen før 1.8.2015 vil beskrivelserne af kompetencemålsprøverne i 

Studieordningens fællesdel 2014 efter den enkeltes institutions bestemmelse være gældende. 

Fællesdelen af studieordningen med ikrafttrædelse den 1. august 2017 ophæves.  

 

 


