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Studieelement nr. D57:  Sprogpædagogik (¼ årsværk) – BA-niveau 

REVIDERET februar 2008, vejledende indtil den er godkendt 

 
Dette er modul IV Sprogpædagogik fra den gamle tilvalgsordning i Dansk som fremmed- og 
andetsprog 1998 - nu revideret. 

 
Denne revision forventes kun anvendt i forbindelse med sommereksamen 2008 for studerende 
der i sin tid har tilmeldt sig studiemønstret i forventning om at kunne få alle studiemønstrets 60 
ECTS med udgangen af indeværende studieår. 
  
Det nye BA-tilvalg er som bekendt kun 45 ECTS (3 moduler).  Her afventer vi en sidste 
tilbagemelding fra studiekontoret (aftalt med Christian Stenby ang. pensumkrav til modul I 
Elevsprogsbeskrivelse). 
I det nye BA-tilvalg indgår ud over 1) Elevsprogsbeskrivelse også 2) Sprogtilegnelse og 3) 
Kulturforståelse og interkulturel kommunikation. 
  
Sprogpædagogik udbydes fremover kun på kandidatniveau hvor det vil være at finde under 
navnet IV Andetsprogspædagogik med praktik i den nye kandidatstudieordning for Dansk med 
profilen dansk som andet- og fremmedsprog. Denne profil er under udarbejdelse og forventes 
sendt til studienævnet for INSS i løbet af uge 7. 
  
Anette Hagel-Sørensen d. 8/2 2008 

 

Modul IV: Sprogpædagogik 
Second Language Teaching 

Antal ECTS-point: 15 

Prøveform: 

A. Bunden skriftlig prøve på universitetet under tilsyn med hjælpemidler  

B. Bunden mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler  

C. Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse 

D. Fri, skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 

Censurform: Ekstern censur.  

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. 
 

Modul IV: Sprogspædagogik(15 ECTS) 

Second Language Teaching (15 ECTS) 

 
Kompetencemål: Efter gennemførelse af kurset har den studerende: 

 

• Indblik i centrale tilgange til undervisning i fremmed- og andetsprog generelt  

• Indsigt i og forståelse for fagets videnskabsteoretiske historie samt dets 

sammenhæng med tilgrænsende fagområder 

• Fagligt grundlag til selvstændigt og systematisk at kunne vurdere tilgange og 

metoder i fremmed- og andetsprogsundervisningen 

• Færdighed i selvstændigt og systematisk at analysere, vurdere og diskutere 

undervisningsmidler til brug i undervisningen i dansk som fremmed- og 

andetsprog 

• Færdighed i at analysere, vurdere og diskutere udsnit af konkret undervisning i 

dansk som andet- eller fremmedsprog 

 

 



Studieordning for det 1-årige Tilvalgsfagsstudium i Dansk som Fremmed- og Andetsprog 1998-ordningen 

–  

Studieelement nr. D57:  Sprogpædagogik (¼ årsværk) – BA-niveau 

REVIDERET februar 2008, vejledende indtil den er godkendt 

Indholdsbeskrivelse:  
I undervisningen arbejdes der med analyser af kommunikation i undervisningen, 

herunder pædagogiske materialer, tilrettelæggelsesformer, lærer- og elevroller, 

undervisningens indhold (sprog- og kulturformidling) og form i relation til en defineret 

målgruppe samt med andetsprogsdidaktiske tilgange til udvikling af kursisternes 

receptive (lytte, læse) og produktive (tale, skrive) færdigheder. 

 

Undervisnings- og arbejdsformer: Undervisnings- og arbejdsformen vil være 

holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette vil fx ske via 

studenteroplæg, gruppearbejde mm. 

 
Fordringer: Ved prøven skal eksaminanden dokumentere færdighed i at analysere et 

givent undervisningsmateriale eller undervisningsudsnit og dermed vise reflekteret 

indsigt i andetsprogsdidaktik og moderne undervisningsmetoder.  

 
Pensum: Der opgives 600-700 normalsider metodisk og fagdidaktisk litteratur som skal 

afspejle områdets bredde, sam 20 normalsider undervisningsmaterialer eller 5-10 

normalsider transcriptioner af undervisningssamtaler til analyse  

 
Prøveform: Eksaminanden kan vælge mellem prøveformerne A-D 

A. Skriftlig, bunden prøve med hjælpemidler på universitetet under tilsyn eller  

B. Bunden mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler. 

C: Fri, mundtlig prøve med materiale 

D: Fri, skriftlig hjemmeopgave 

 
Censur: Prøven er med ekstern censur. 

 
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

 
 

Prøveform: Dens studerende kan vælge at aflægge eksamen som 

A: Bunden, skriftlig prøve på universitet under tilsyn og med hjælpemidler 

B: Bunden, mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler 

C: Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale under forudsætning af aktiv 

undervisningsdeltagelse 

D: Fri, skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse 

 
Censur: Prøven er med ekstern censur  

 
Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen 

 

A: Bunden, skriftlig prøve på universitetet under tilsyn og med hjælpemidler 
Prøven består i besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der er 

godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved prøvens begyndelse. 

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Omfang: Eksaminanden har 6 timer til sin rådighed. 

Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til prøven (faglitteratur, 

transskriptioner, noter, ordbøger). 
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B: Bunden, mundtlig sagsfremstilling med forberedelse og hjælpemidler 
Prøven består i besvarelse af et af eksaminator skriftligt formuleret spørgsmål, der er 

godkendt af censor, og som udleveres til eksaminanden ved forberedelsestidens 

begyndelse. Prøven har form af en mundtlig sagsfremstilling ved eksaminanden 

efterfulgt af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand. Diskussionen ledes af 

eksaminator. 

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt. 

Omfang: Der gives 30 minutter til forberedelsen. Prøven varer 30 minutter inkl. 

votering. 

Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe hjælpemidler til forberedelsen og prøven 

(faglitteratur, transskriptioner, noter, ordbøger). 

 

C: Fri, mundtlig sagsfremstilling med materiale 
Prøven har form som en mundtlig sagfremstilling af en teoretisk problemstilling, som 

den studerende på forhånd har aftalt med eksaminator. Sagsfremstillingen, som varer ca. 

10 minutter, efterfølges af en diskussion mellem eksaminator og eksaminand(er) med 

udgangspunkt i materialet. (Se 1.11) Ved eksaminationens begyndelse skal der foreligge 

en disposition for sagsfremstillingen i to eksemplarer. 

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve og med individuel 

bedømmelse. (Se 1.10) 

Omfang:. Prøven varer 30 minutter inkl. votering.  

Bedømmelsesform: Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen. I bedømmelsen vægter 

materialet og den mundtlige sagsfremstilling med hhv. 15 og 85%. 

Hjælpemidler: Eksaminanden kan medbringe egne stikord og notater til materialet. 

Oplæsningsmanuskripter godkendes ikke. 

 

D: Fri, skriftlig hjemmeopgave 
Ved fri skriftlig hjemmeopgave fastlægges emne og problemformulering af eksaminand 

og eksaminator i fællesskab. I hjemmeopgaven indgår en redegørelse for valg af stof og 

metode. 

Gruppeprøvebestemmelser: Prøven kan aflægges som gruppeprøve med individuel 

bedømmelse. (Se 1.10) 

Omfang: Hjemmeopgaven skal være af et omfang på 15-20 normalsider ekskl. bilag. 

Omfang af bilag aftales med eksaminator. Ved gruppeprøve ganges sidetallet med 

antallet af deltagere i prøven.  

 

 
 


