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Kompetencemål
Der henvises til de enkelte prøvers kompetencemål i bilag 1 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbacheloruddannelsen som lærer i folkeskolen, Bek. nr. 231 af 08/03/2013,
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145748

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

Tilpasning af eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved
gruppeprøver
De eksaminationstider og sideantal for synopser og skriftlige opgaver, der er angivet i de følgende prøvebestemmelser, 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, hvor der
står: ”ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeprøve[…] sikres, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses
antallet af studerende, der deltager i prøven.”
Hvor intet andet er angivet, kan en gruppe højst bestå af 4 studerende.
Der fastsættes følgende normer for eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver:
Antal studerende
1
2
3
4

Eksaminationstid i minutter
30
50
65
75

45
75
95
115

60
100
130
150

På tilsvarende vis reduceres det maksimale sidetal i skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studerende, efter følgende tabel:
Antal studerende

1
2
3
4

Maksimalt antal normalsider i skriftlige
arbejder
5
10
15
9
18
25
12
25
35
15
30
45

Bachelorprojektet

25 normalsider
35 normalsider
−
−

Definitioner på normalsidebegrebet, regler for bilag og regler for bedømmelse af skriftlige arbejder, som er
udarbejdet af flere studerende, fremgår andet sted i denne studieordning.
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Skriftlige arbejder
Typer af skriftlige arbejder mv., som indgår i prøveformerne

Betegnelse

Omfang

Bedømmelse Fag
Pædagogik og lærerfaglighed
Billedkunst
Hjemkundskab
Idræt
Almen dannelse
Billedkunst
Hjemkundskab
Musik
Praktik
Biologi
Fysik/kemi
Geografi
Natur/teknik
Pædagogik og lærerfaglighed
Dansk
Fransk
Tysk
Historie
Kristendomskundskab/religion
Samfundsfag
Engelsk
Matematik

Portfolio
Arbejdsportfolio
Præsentationsportfolio

Ikke defineret

Indgår ikke

Synopsis

Maks. 5 normalsider pr. studerende

Indgår i bedømmelsen

Prøveprodukt

Maks. 5 normalsider

Indgår i bedømmelsen

Skriftlig opgave

Maks. 10 normalsider

Indgår i bedømmelsen

Skriftlig prøve (projekt)

Maks. 10 normalsider

Indgår i bedømmelsen

Skriftlig opgave
Skriftlig prøve
Professionsbachelorprojekt

Indgår i bedømmelsen
Indgår i be25 normalsider
Professionsbachelorprojektet
dømmelsen
Definition: Multimodalitet betegner meningsskabelse gennem en kombination af
to eller flere typer præsentationsformer.

Multimodalitet

Ikke angivet
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Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed
Prøven i Pædagogik og lærerfaglighed består af en skriftlig og en mundtlig del
Den studerende indsamler i løbet af studiet en portfolio indeholdende fire produkter, der er forskellige i
indhold og form, et produkt relateret til hvert kompetencemål.
Med udgangspunkt i et eller flere produkter fra den studerendes portfolio udarbejdes en opgave på maks.
10 normalsider om et emne efter den studerendes valg. Opgaven skal inddrage mindst to kompetenceområder inden for hovedområdet og indeholde et handlings- og et forandringsperspektiv.
I den mundtlige del af prøven uddybes og demonstreres de tilegnede kompetencer i relation til kompetencemål inden for de valgte områder. Alle hovedområdets kompetencemål kan inddrages i den mundtlige
prøve af såvel den studerende som af eksaminator og censor.
Der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Den studerendes præstation
skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.. Portfolien indgår ikke i bedømmelsen.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab
Prøven i Almen dannelse er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve har udgangspunkt i en synopsis på maks. 5 normalsider udarbejdet af den studerende. Afsættet for synopsen er den studerendes identifikation af et dilemma, der knytter sig til de etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Den studerende sætter særligt fokus på et dilemma,
der knytter sig til enten undervisningen, forældresamarbejdet eller skolen som en samfundsmæssig institution. Det udvalgte dilemma 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 det beskrevne dilemma under inddragelse af alle relevante videns- og færdighedsmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre begrundede
forslag til, hvordan det påpegede dilemma vil kunne løses via selvstændig handling.
Synopsen indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfagene dansk, 1.-6. klassetrin, og dansk, 4.-10. klassetrin
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en 24 timers hjemmeopgave. Opgaverne til henholdsvis dansk, 1.-6. klassetrin og
dansk, 4.-10. klassetrin stilles af den enkelte professionshøjskole.
Den studerende skal skrive en sammenhængende tekst, der kommunikerer hensigtsmæssigt og honorerer
formelle krav til retskrivning. Den skriftlig opgave er tredelt og skal indeholde:
1) analyse af en tekst inden for fagets faglige genrer, herunder inddragelse af et fagdidaktisk perspektiv
2) en skriftlig produktion af kommunikativ tekst (fx artikel, forældrebrev, anmeldelse etc.)
3) en refleksion over de genrerelaterede og indholdsmæssige valg der er truffet, fx af sprog og stil, bestemte sproghandlinger og layout. Desuden skal der reflekteres over spørgsmål som fx, hvilken betydning det
formelle har i en tekst.
Den skriftlige opgave er på maks. 10 normalsider.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager afsæt i 10 af uddannelsesstedet bredt formulerede spørgsmål, som tilsammen
dækker fagets kompetencemål. Hvert spørgsmål ledsages af en relevant performativ opgave. Uddannelsesstedet offentliggør de 10 spørgsmål for den kommende prøvetermin 6 måneder før prøveterminen. Den
studerende tildeles et af spørgsmålene ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen dagen før prøven.
Ved prøven får den studerende maks. 10 minutter til at indlede med den performative opgave. Resten af
prøvetiden bruges derefter på samtale i tilknytning til spørgsmålet og eksemplet på performance.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 45 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven
afvikles som gruppeprøve.
Den mundtlige delprøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget engelsk
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.

1. delprøve er en skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.
Den konkrete opgave udformes af de enkelte professionshøjskoler, men vil indeholde følgende opgavegenrer:
1. En intersprogsanalyse af en elevtekst med forslag til skriftlig respons med sproglig vejledning inkl. det
fremadrettede arbejde med udvikling af elevens intersprog i form af forslag til en eller flere aktiviteter
med instruktion.
2. En sammenhængende tekst i en lærer/folkeskolefaglig genre.
3. En lærerfaglig refleksion over valg af sprogbrug i 1. og 2.
Den studerende får om morgenen dagen før prøven adgang til et forberedelsesmateriale.
1. og 3. del af den skriftlige prøve prøver primært kompetenceområde 1, mens 2. del primært falder inden
for kompetenceområderne 2 og 3.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven.
Den skriftlige delprøve afvikles som individuel prøve.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på engelsk. Den studerende forbereder 6 diskussionsoplæg med et performativt element. Oplæggene skal dække alle de fire kompetenceområder. Om morgenen dagen før den
mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilket af diskussionsoplæggene der vil danne grundlag for
prøven.
Den studerendes mundtlige engelsk medbedømmes, både ud fra en betragtning om engelsk til brug i undervisningen og til personligt og professionelt brug i øvrigt.
Prøven indledes med den studerendes performative indslag på 10 minutter. Dette indslag kan udføres under selve prøven eller være videooptaget. I prøven kan indgå en vurdering af den studerendes uforberedte
brug af skriftligt engelsk, enten via det performative indslag eller ved relevant brug af tavle, smartboard el.
lign. under prøven.
Forberedelsestid: 1 døgn.
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Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget fransk
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.

1. delprøve er en skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en 6 timers tilstedeværelsesprøve.
Den studerende får om morgenen dagen før prøven adgang til et tekstoplæg på 2-3 tekster (kan være elektronisk). Tekstoplægget er på fransk og skal have et overordnet fagdidaktisk tema, fx motivation eller
sproglig vejledning.
Den skriftlige prøve er delt i to dele: En intersprogsanalyse, der skal besvares på dansk, og en fagdidaktisk
orienteret besvarelse, som skal besvares på fransk.
Eksaminanden 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 FSA eller FS10). Der udarbejdes fælles vurderingskriterier for denne del.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven.
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 er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på fransk og tager afsæt i 6 bredt formulerede problemstillinger, som tilsammen dækker alle kompetencemål og kendes af den studerende ved hver modulstart.
Hvert spørgsmål er ledsaget af en relevant performativ opgave, som tildeles den studerende ved lodtrækning blandt det samlede antal af de kendte formuleringer af fagdidaktiske problemstillinger fra modulerne.
Om morgenen dagen før den mundtlige prøve meddeles det den studerende, hvilken af problemstillingerne
der vil danne grundlag for prøven.
Den studerende har 1 døgn til at forberede et oplæg (der altid har performativt element) og stof til en diskussion. Den studerende får maks. 5 minutter til at indlede sin mundtlige prøve. Resten af eksaminationstiden bruges på samtale i tilknytning til spørgsmålet og eksemplet på performance.
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Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget tysk
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.

1. delprøve er en 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 fagdidaktisk 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 skriftlig besvarelse med udgangspunkt i genrer, som er realistiske skrivesituationer. Det kan fx
være som brev/mail til en tysk kollega, udveksling, fx etablering af en internetkontakt, mailudveksling med
en klasse, udvekslingsbesøg med en klasse i Tyskland, ansøgning om et Goethe-stipendium, fremstilling af
eget undervisningsmateriale, fx. til ’Stationenlernen’ eller andre arbejdsark. Denne del af besvarelsen skal
være på tysk og tage udgangspunkt i en ukendt fagdidaktisk tysksproget tekst (omfang ca. 1 side), men skal
samtidig også inddrage stof fra undervisningen.
Alle hjælpemidler er tilladt. Det er dog ikke tilladt at kommunikere med andre under tilstedeværelsesprøven.
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 er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve foregår på tysk. Den studerende udarbejder mindst 6 bredt formulerede diskussionsoplæg, der også skal indeholde et performativt element, og som tilsammen skal dække alle fire kompetenceområder. 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 lodtrukne diskussionsoplæg med det performative element. Den studerende får maks. 7 minutter til at
indlede sin mundtlige prøve. Resten af eksaminationstiden bruges på samtale i tilknytning til diskussionsoplægget og det performative element.
Forberedelsestid: 1 døgn.
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Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget historie
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve (projekt)
Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget historie
relevant lærerfaglig problemstilling. Problemstillingen skal være godkendt af en underviser. Efter godkendelsen af problemstillingen kan der ikke gives vejledning.
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 indeholde eksempler på multimodalitet.
Omfanget er maks. 10 normalsider.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den studerendes præsentation af et lodtrukket læremiddel, som
den studerende i en historiefaglig sammenhæng analyserer, vurderer og perspektiverer; der indgår en drøftelse og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i forhold til undervisning i historie i
folkeskolen. Det skriftlige projekt fra 1. delprøve kan inddrages i drøftelsen ved den mundtlige prøve.
Forberedelsestid: 60 minutter.
Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven
afvikles som gruppeprøve.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget kristendomskundskab/religion
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve (projekt)
Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget kristendomskundskab/religion relevant lærerfaglig problemstilling. Problemstillingen skal være godkendt af en
underviser. Efter godkendelsen af problemstillingen kan der ikke gives vejledning.
Problemstillingen analyseres, og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, hvordan
den kan anvendes i undervisningen i kristendomskundskab/religion i folkeskolen.
Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen indeholde eksempler på multimodalitet.
Omfanget er maks. 10 normalsider.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den studerendes præsentation af et lodtrukket læremiddel, som
den studerende i en kristendomskundskabs- og religionsfaglig sammenhæng analyserer, vurderer og perspektiverer; der indgår en drøftelse og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i forhold til undervisning i kristendomskundskab i folkeskolen. Det skriftlige projekt fra 1. delprøve kan inddrages i drøftelsen ved den mundtlige prøve.
Forberedelsestid: 60 minutter.
Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven
afvikles som gruppeprøve.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfaget samfundsfag
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve (projekt)
Den studerende udarbejder et projekt med udgangspunkt i en selvvalgt og for undervisningsfaget samfundsfag relevant lærerfaglig problemstilling. Problemstillingen skal være godkendt af en underviser. Efter
godkendelsen af problemstillingen kan der ikke gives vejledning.
Problemstillingen analyseres, og den studerende demonstrerer gennem en lærerfaglig behandling, hvordan
den kan anvendes i undervisningen i samfundsfag i folkeskolen.
Projektet er skriftligt og skal i overvejelserne om anvendelse i undervisningen indeholde eksempler på multimodalitet.
Omfanget er maks. 10 normalsider.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i den studerendes præsentation af et lodtrukket læremiddel, som
den studerende i en samfundsfaglig sammenhæng analyserer, vurderer og perspektiverer; der indgår en
drøftelse og vurdering af materialets relevans og anvendelsesmuligheder i forhold til undervisning i samfundsfag i folkeskolen. Det skriftlige projekt fra 1. delprøve kan inddrages i drøftelsen ved den mundtlige
prøve.
Forberedelsestid: 60 minutter.
Eksaminationstid til den mundtlige delprøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven
afvikles som gruppeprøve.

Begge delprøver afvikles individuelt eller i grupper efter den studerendes valg.
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Prøven i undervisningsfagene matematik, 1.-6. klassetrin, og matematik,
4.-10. klassetrin
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Prøven tilrettelægges som en skriftlig tilstedeværelsesprøve. Den deles i en skriftlig A-prøve og en skriftlig
B-prøve, hver af en varighed på 3 timer samme dag afbrudt af en pause på en time. Opgaven stilles lokalt.
I den skriftlige prøve indgår alle 4 kompetenceområder dog således at der i den skriftlige A-prøve er særligt
fokus på kompetenceområde 1 og 2, og i den skriftlige B-prøve er særlig fokus på kompetenceområde 3 og
4.
A-prøven besvares individuelt. B-prøven udarbejdes i grupper af 1 - 3 studerende, men afleveres individuelt
med angivelse af hvilke studerende, som har deltaget i udarbejdelsen.
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,
dog må studerende under B-prøven kommunikere med egen gruppe.
2. delprøve er en mundtlig prøve (procesprøve)
Ved den mundtlige prøve deltager den studerende i en arbejdsproces til besvarelse af et lokalt stillet prøveoplæg. 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 gruppens 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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Prøven i undervisningsfaget biologi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Den studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling, der er relateret til et eller flere af
fagets kompetenceområder. Til prøveproduktet kan der eventuelt være bilag (fx multimodale), der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen.
Hvert prøveprodukt må maksimalt have et omfang svarende til 5 normalsider.
Den studerende skal sammen med de 5 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af de 5 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen dagen før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør en skriftlig delprøve.
1. delprøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes valg.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver og
eksemplariske aktiviteter i tilknytning til prøveproduktets indhold.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan trækkes lod imellem.
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Prøven i undervisningsfaget fysik/kemi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Den studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling, der er relateret til et eller flere af
fagets kompetenceområder. Til prøveproduktet kan der eventuelt være bilag (fx multimodale), der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen.
Hvert prøveprodukt må maksimalt have et omfang svarende til 5 normalsider.
Den studerende skal sammen med de 5 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af de 5 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen dagen før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør en skriftlig delprøve.
1. delprøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes valg.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver og
eksemplariske aktiviteter i tilknytning til prøveproduktets indhold.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan trækkes lod imellem.
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Prøven i undervisningsfaget geografi
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Den studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling, der er relateret til et eller flere af
fagets kompetenceområder. Til prøveproduktet kan der eventuelt være bilag (fx multimodale), der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen.
Hvert prøveprodukt må maksimalt have et omfang svarende til 5 normalsider.
Den studerende skal sammen med de 5 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af de 5 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen dagen før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør en skriftlig delprøve.
1. delprøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes valg.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver og
eksemplariske aktiviteter i tilknytning til prøveproduktets indhold.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan trækkes lod imellem.
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Prøven i undervisningsfaget natur/teknik
Prøven består af 2 delprøver. Der gives en samlet karakter for den skriftlige prøve og den mundtlige prøve.
Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en skriftlig prøve
Den studerende skal forud for den afsluttende eksterne prøve i undervisningsfaget aflevere 5 skriftlige prøveprodukter. Hvert prøveprodukt skal omhandle en faglig problemstilling, der er relateret til et eller flere af
fagets kompetenceområder. Til prøveproduktet kan der eventuelt være bilag (fx multimodale), der eksemplificerer centrale pointer i problemstillingen.
Hvert prøveprodukt må maksimalt have et omfang svarende til 5 normalsider.
Den studerende skal sammen med de 5 prøveprodukter aflevere en oversigt, der godtgør, at produkterne
tilsammen dækker alle fagets kompetenceområder.
Et af de 5 prøveprodukter udtrækkes ved lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen meddeles den studerende om morgenen dagen før prøven. Det udtrukne prøveprodukt udgør en skriftlig delprøve.
1. delprøve kan afvikles individuelt eller i grupper på maks. 3 studerende efter den studerendes valg.

2. delprøve er en mundtlig prøve
Ud fra det udtrukne prøveprodukt fremlægger og demonstrerer den studerende analyser, perspektiver og
eksemplariske aktiviteter i tilknytning til prøveproduktets indhold.
Forberedelsestid: 1 døgn.
Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 45 minutter.
Den mundtlige prøve afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg. Gruppeprøve
forudsætter, at de studerende i gruppen har lavet fælles gruppeprodukter, som der kan trækkes lod imellem.
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Prøven i undervisningsfaget billedkunst
Gennem de moduler, der gennemføres for at gå til den afsluttende eksterne prøve i billedkunst, samler den
studerende materiale i en studiedokumenterende portfolio. Portfolien skal vise, at den studerende har
opnået videns- og færdighedsmål inden for undervisningsfagets 4 kompetenceområder. Portfolien danner
afsæt for såvel den praktiske som den mundtlige del af prøven og medbringes til prøven, men den indgår
ikke i bedømmelsen.

Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den praktiske prøve og den mundtlige prøve. Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en praktisk prøve
Den praktiske delprøve har form af en udstilling, hvor den studerende præsenterer en visuel undersøgelse
af en professionsrettet problemstilling, som er dækkende for fagets 4 kompetenceområder. Den studerende skal i udstillingen demonstrere sine kompetencer som underviser i billedkunst inden for den valgte problemstilling.
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige delprøve er en diskussion af problemstillingerne i en synopsis inden for et af fagets 4 kompetenceområder. Synopsen må maks. være på 5 normalsider og indgår i bedømmelsen. Den studerende
skal inddrage elementer hentet fra skolens praksis i diskussionen; det kan være i form af fx en case, et undervisningsmateriale, en digital produktion mm.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid tid til de to delprøver: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven
afvikles som gruppeprøve.
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Prøven i undervisningsfaget hjemkundskab
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den praktiske prøve og den mundtlige prøve. Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en praktisk prøve
Gennem de moduler, der gennemføres for at gå til den afsluttende eksterne prøve i hjemkundskab, samler
den studerende dokumentation for erhvervelse af kompetencer i en arbejdsportfolio. Et dækkende udvalg
af materialer fra arbejdsportfolien samles i en præsentationsportfolio, der skal medbringes til prøven. I
præsentationsportfolien dokumenterer den studerende at have opnået videns- og færdighedsmål inden for
fagets 4 kompetenceområder. Præsentationsportfolien indgår ikke i bedømmelsen.
Den studerende udarbejder en problemstilling, som er dækkende for fagets 4 kompetenceområder. Denne
problemstilling arbejdes der med i såvel den praktiske som i den mundtlige del af prøven. Problemstillingen
er hentet fra portfolien.
Den studerende afleverer en synopsis på maks. 5 normalsider med begrundelser for emne, kildehenvisning,
disposition og litteraturliste. Synopsen indgår i bedømmelsen.
Den praktiske delprøve indeholder arbejde med fødevarer og håndværksmæssige processer. Denne del
foregår i hjemkundskabslokalet, hvor den studerende demonstrerer opnåede kompetencer som hjemkundskabslærer i en praksissammenhæng.
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.
2. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige delprøve skal indeholde elevmateriale, som den studerende har hentet ind i uddannelsen
fra professionen. Det kan være i form at video, plancher, billeder, digitalt materiale, mm. hentet fra præsentationsportfolien.
Der kan spørges ind til portfolien under hele eksaminationen.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
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Prøven i undervisningsfaget idræt
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den praktiske prøve og den mundtlige prøve. Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.

Første delprøve er en praktisk prøve
Den enkelte eller gruppen vælger en aktuel idrætsfaglig og professionsrettet problemstilling, som danner
udgangspunkt for sammensætningen af en praksis. Gennem denne praksis demonstrerer den studerende
4. egne alsidige idrætslige bevægelsesfærdigheder og kompetencer. Dog vises af praktiske årsager ikke
bevægelsesfærdigheder inden for ”aktiviteter i og på vand og i naturen” (jf. kompetenceområde 1), så
her dokumenterer den studerende i stedet sine idrætslige bevægelsesfærdigheder og kompetencer via
videooptagelser/screencast. Disse korte dokumentationer, (i alt max 5 minutter/studerende) kan, hvis
eksaminator og censor ønsker det, inddrages i den praktiske prøve.
5. kompetencer i forhold til begrundet at kunne planlægge og gennemføre en alsidig, differentieret
idrætsundervisning
6. kompetencer i forhold til at kunne udføre, anvende og integrere kropslige arbejds- og udtryksformer og
til at udvikle faget kreativt, innovativt og entreprenant

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

Anden delprøve er en mundtlig prøve
Gennem de moduler, der gennemføres for at gå til den afsluttende eksterne prøve i idræt, samler den studerende materiale i en arbejdsportfolio. Den studerende medbringer en præsentationsportfolio til den
mundtlige prøve, som samlet set skal vise, at den studerende har opnået videns- og færdighedsmål inden
for undervisningsfagets fire kompetenceområder. I portfolien skal indgå elementer fra skolens praksis; det
kan være i form af fx en case, et undervisningsmateriale, en digital produktion mm. Med udgangspunkt i
portfolien vælger den studerende en idræts- og lærerfaglig problemstilling, som sammen med praksis danner afsæt for den mundtlige prøve, og som er dækkende for fagets fire kompetenceområder. Portfolien
indgår ikke i bedømmelsen.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid for de to prøver: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
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Prøve i undervisningsfaget musik
Prøven består af to delprøver. Der gives en samlet karakter for den praktiske prøve og den mundtlige prøve. Den studerendes præstation skal vurderes ud fra en samlet vurdering af delprøverne.
1. delprøve er en mundtlig prøve
Den mundtlige 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. Omfang for synopsis er maks. 5 normalsider. Der kan indgå ikke-verbale elementer. Synopsis indgår i bedømmelsen.
Den mundtlige prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

2. delprøve er en praktisk prøve
Den praktiske prøve - refleksion i praksis
Den studerende demonstrerer gennem et alsidigt program i en faglig-pædagogisk praksis sine musiklærerkompetencer. Musikfaglig viden og musikfaglige færdigheder dokumenteres med inddragelse af sang,
brugsklaver, spil på selvvalgt instrument samt musikledelse.
Den studerende udfærdiger en plan med begrundelser for programvalg. Planen indgår ikke i bedømmelsen.
Den praktiske prøve kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Samlet eksaminationstid til de to prøver: 60 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
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Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III
Opfyldelsen af mødepligten er en forudsætning for deltagelse i prøver i praktik.
Der er i praktik en intern prøve og to eksterne prøver, og de bedømmes hver med en karakter efter 7skalaen. Ved den interne prøve deltager en praktiklærer og en underviser udpeget af læreruddannelsen.
Ved de eksterne prøver deltager desuden en ekstern censor. Den enkelte professionshøjskole kan selv afgøre, hvilket praktikniveau der prøves ved intern prøve, og hvilke der prøves ved ekstern prøve.
Der stilles krav om, at minimum en af prøverne afholdes i gruppe.
Prøven afholdes i umiddelbar forlængelse af praktikken under hensyntagen til, at den studerende skal kunne bearbejde sine erfaringer og udarbejde eventuelle produkter med henblik på prøven.
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 (beskrivelse, analyse og vurdering).
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 dokumenter egen og andres undervisningspraksis. Ved prøven skal den studerende formulere undersøgelsesspørgsmål og udarbejde en
synopsis på maks. 5 normalsider, der sammen med det medbragte materiale (eller som en praktisk demonstration) illustrerer den studerendes arbejde med udvalgte videns- og færdighedsmål inden for praktikkens
kompetencemål. Det medbragte materiale er alene grundlag for prøven og indgår ikke i bedømmelsen.
Synopsen derimod indgår i bedømmelsen.
Prøverne afvikles enten på praktikskolen eller på professionshøjskolen og har en varighed på 30 minutter
for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
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Krav til udformning af professionsbachelorprojektet
Den studerende skal udarbejde et skriftligt professionsbachelorprojekt med udgangspunkt i en empirisk
problemstilling, hvori inddrages resultater fra forsknings- og udviklingsprojekter og forskningsbaseret litteratur inden for grundskoleområdet. Problemstillingen skal tage afsæt i folkeskolens praksis eller praksis fra
andre skoleformer (Uddannelsesbekendtgørelsen § 14).
Projektet skal udarbejdes:






i et selvvalgt og af institutionen godkendt emne, som vedrører en lærerfaglig problemstilling
i tilknytning til den studerendes undervisningsfag/lærernes grundfaglighed/praktikfaget og/eller i tilknytning til et forskning- og udviklingsprojekt, som er lærerfagligt relevant
med inddragelse af en empirisk problemstilling relevant for folkeskolens praksis eller praksis fra andre
skoleformer, og med udgangspunkt i refleksioner over konkrete forsknings- og udviklingsprojekter i
skole-, professionshøjskole- eller universitetsregi
under brug af videnskabelig forskningsmetode.

Professionsbachelorprojektet har i alt et omfang på 20 ECTS point og afsluttes på 4. studieår ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en samlet individuel karakter for det skriftlige projekt og den mundtlige
præstation.
Det skriftlige professionsbachelorprojekt er en større skriftlig opgave på 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 25 normalsider indgår i bedømmelsen.
Eksaminationstid: 45 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 2 studerende. Grupper kan være sammensat
mono- eller tværprofessionelt.
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