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Kære studerende på Akademiuddannelsen 

I det følgende har du mulighed for at orientere dig om modulet Lærings- og 
deltagerforudsætning: 

1. Formål og indhold for Lærings- og deltagerforudsætning 
2. Intro til eksamensformen ”Kombinationsprøve” 

 
 
 
1. Modul Ob3: Lærings- og deltagerforudsætning (ECTS 10) 

Modulet har fokus på den kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger, psykologi, 
livsudvikling og nyeste læreprocesteori inden for området. 

Den studerende opnår kompetencer til at varetage, begrunde og udvikle undervisning og anden 
ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed. Uddannelsen skal desuden bidrage til at udvikle den 
studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. 

 

Indhold 

Teori og metode der knytter sig til følgende temaer:  

 Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og 
arbejde. 

 Unges og voksnes psykologi og livsudvikling. 
 Nyere læreprocesteori. 
 Kognitionspsykologi – viden om hukommelse og problemløsning. 
 
 
Læringsmål 

Viden og forståelse 

 Have viden om og forståelse af læringsteorier og disses betydning for tilrettelæggelse af 
læreprocesser inden for det ungdoms- og voksenpædagogiske område  

 Have viden om psykologiske, sociale og kulturelle faktorers betydning for deltageres læring 
og motivation  

 
 
Færdigheder 

Den studerende kan 

 planlægge undervisning på baggrund af læringsteori  
 vurdere problemstillinger knyttet til læreprocesser og justere undervisningspraksis  
 planlægge og gennemføre differentieret undervisning  
 inddrage digitale teknologier i læreprocesser  



 

 

 
Kompetencer 
 
 Kunne udvikle undervisning med udgangspunkt i viden om og forståelse af læreprocesser og 

deltagerforudsætninger  
 Kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om udvikling af læreprocesser  
 Kunne tilrettelægge undervisning og læreprocesser under inddragelse af forskellige 

metoder, herunder digitale teknologier  
 
 
Eksamen 

Modulet afsluttes med en prøve med ekstern censur. 

 

 

2. Eksamen - kombinationsprøve 

Mundtlig prøve kombineret med praksisbeskrivelse 
 
En praksisbeskrivelse kan enten være en case eller en praksisfortælling.  
 
En case eller praksisfortælling er en kortere skriftlig tekst, der skildrer en relevant situation 
eller et forløb fra praksis. 
 
I den skriftlige opgave danner casen eller praksisfortællingen afsæt for formuleringen af en 
problemstilling fra praksis som belyses ved hjælp af relevante teorier og metoder og eventuelt 
undersøgelser. Opgaven kan munde ud i forslag til handlemuligheder i praksis. 
 
Case eller praksisfortælling og mundtlig præstation indgår samlet i bedømmelsen.  
 
Bedømmelsen er individuel. 

Casen eller praksisbeskrivelsen må samlet set være på maksimum 6 sider svarende til 6 x 2400 
tegn inkl. mellemrum for 1 studerende, max 8 sider for 2 studerende (8 x 2400 tegn inkl. 
mellemrum) og max 10 sider for 3 studerende (10 x 2400 tegn inkl. mellemrum). 
 
Den mundtlige eksamen er på 25 minutter i alt, hvori casen indgår som en del af bedømmelsen.  

Eksaminationen har følgende fordeling: 

• 1/4 til et mundtligt oplæg 

• 2/4 til eksaminationssamtale 

• 1/4 til eksaminatorens og censorens votering samt en tilbagemelding til den studerende 


