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BLIV EN DEL AF VORES UNIKKE FORLØB 
Vores unikke kompetenceudviklingsforløb kombineret med diplommodul 
er skræddersyet og målrettet, så det lever op til erhvervsuddannelsesre-
formen og anbefalingerne fra Undervisningsministeriets ekspertudvalg. 

 



UNDERVISNING OG LÆRING – 10 ECTS POINT 

- SKRÆDDERSYET TIL ERHVERVSUDDANNELSESREFORMEN 
 

 

 

Sådan fastholder, motiverer og udvikler du dine elever! 
 

Vores unikke kombination af kompetenceudviklingsforløb og diplommodul giver dig den 

perfekte kombination af teori og øvelser, som sikrer en optimal, praksisnær læring. Du læ-

rer i dette kombinerede forløb, hvordan du gennem din undervisning kan skabe læring, der 

fastholder, motiverer og udvikler dine elever. 

I dette materiale finder du information om: 

 Målgruppe 
 Struktur og omfang 
 Indhold 
 Læringsmål 
 De undervisende parter 
 Praktisk information 
 Økonomi 

 

Målgruppe 
Lærere på erhvervsskoler 
 

Struktur og omfang 
Vores forløb; Undervisning og læring består af en kombination af to elementer. Et 4 dages 

kompetenceudviklingsforløb v. LæringNu og et diplommodul tilrettelagt over 5 dage + vej-

ledning og eksamen v. University College Lillebælt som tilsammen giver dig 10 ECTS point. 

Derudover kan modulet indgå som et led i en samlet Diplomuddannelse i Erhvervspæda-

gogik.  

 

 

 

 

 

 

 



De to komplementære elementer består samlet set af følgende: 

# 1 introduktionsdag (á 4 timer)   # 2 mulige vejledningsdage (á 4 timer) 

# 4 praksisnære dage (á 6 timer)   # 5 perspektiveringsdage (á 4 timer) 

# 1 kort skriftligt oplæg   # 1 mundtlig eksamen (á 30 min.) 

Herudover gives opgavevejledning individuelt eller i grupper efter aftale. 
 

Indhold 
På diplommodulet arbejder du bl.a. med: 

 Differentiering, praksisnærhed og it som undervisningsmiddel 
 Læringsteorier og -metoder 
 Relationer og kommunikation i undervisningsrummet 
 Viden og videnskab i en erhvervspædagogisk kontekst 
 Forståelse af pædagogiske grundbegreber 

Du styrker dine kompetencer til at udvikle din egen erhvervspædagogiske praksis i samspil 
med deltagere og kolleger. 
 
Find læringsmål og indholdsbeskrivelse i studieordningen her:  

(Modul 1: Læring og undervisning) 

På kompetenceudviklingsforløbet opnår du viden og får værktøjer og strategier inden for: 

 Tydelige og forståelige fælles mål, individuelle mål og målstyret undervisning 
 Inddragelse af it i undervisningen 
 Elevernes læring og progression  
 Feedback & evaluering 
 Bevægelse i undervisningen 
 Motivation, læringsstrategier og forskellige foretrukne måder at lære på 
 Elevaktiverende undervisningsmetoder  
 Klasseledelse med fokus på elevernes læring 

 

Undervisningen vil opleves som praksisrelateret, bygget på et solidt teoretisk fundament, 

og med kontinuerlig og direkte omsætning af teorierne i egen undervisningspraksis.  

 

Læringsmål 
Kompetenceudviklingsforløbets og Diplommodulets overordnede fælles læringsmål: 

 Du får viden om teorier om læring og ledelse af læringsaktiviteter i en erhvervspæ-

dagogisk praksis 

 Du får indsigt i professionsrelevant teori om viden og videnskab 
 Du kan, med udgangspunkt i deltagerforudsætninger, planlægge, tilrettelægge, 

gennemføre og evaluere praksisnær og differentieret undervisning 
 Du kan observere, analysere og evaluere egen og andres undervisning. Kan vælge 

passende fagligt indhold og metoder 



 Du kan anvende analytisk sondring mellem deskriptive og normative forståelser af 
pædagogisk teori og praksis  

 Du kan udvikle egen erhvervspædagogisk praksis i samspil med deltagere og kolle-
ger 

 Du kan reflektere over, udvikle og omforme forskellige organiseringer af undervis-
ning og læring 

 Du kan reflektere over egen læreproces 
 Du får viden om erhvervsuddannelsessystemet, herunder betydningen af vekselud-

dannelsesprincippet og et fleksibelt arbejdsmarked 
 

De undervisende parter 

LæringNu´s stiftere har siden 2012 udviklet og implementeret de pædagogiske værktøjer; 
Motivationspædagogik og Progressiv læring på samlet set 26 erhvervsskoler i hele Dan-
mark – i samarbejde med og som leverandør for Undervisningsministeriets Fastholdelses-
Taskforce. LæringNu er fagligt ansvarlig for kompetenceudviklingsforløbet. 

University College Lillebælt er akkrediteret til at udbyde diplomuddannelsen i erhvervs-
pædagogik og er fagligt ansvarlig for undervisning, vejledning og eksamen på diplommodu-
let Undervisning og læring (10 ECTS-point). Deltagere opnår modulbevis efter gennemført 
eksamen. 

Praktisk information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILRETTELÆGGELSE OG PLACERING  

… af kompetenceudviklingsforløbet og diplommodulet sker i dialog med den en-

kelte skole. Det kræves minimum 20 deltagere for, at disse kan gennemføres lokalt 

på en skole. Lokal tilpasning med hensyn til vægtning af indholdet i forhold til sko-

lens strategiske analyse af behovene for kompetenceudvikling set i forhold til or-

ganisationens mål kan ske. Hvis en skole har færre end 20 deltagere til kompeten-

ceudviklingsforløbet og diplommodulet, opfordres skolen til at tilkendegive sin 

interesse over for LæringNu eller University College Lillebælt, der så vil forsøge at 

koble deltagerne sammen med deltagere fra andre skoler i samme situation. 

LITTERATUR  

… på kompetenceudviklingsforløbet og diplommodulet, vil samlet set være på ca. 

800 siders materiale fra artikler, bøger mv.  

 
 
EKSAMEN OG DE 10 ECTS POINT 

Kompetenceudviklingsforløbet og diplommodulet afsluttes med eksamen. Eksamen 

er obligatorisk og kan foregå individuelt eller i grupper. Til eksamen udarbejdes et 

mindre skriftligt oplæg, der er udgangspunkt for en mundtlig prøve. De 10 ECTS 

point opnås, når du har gennemgået både kompetenceudviklingsforløbet og di-

plommodulet samt bestået den afsluttende eksamen.  



Økonomi 

 

Deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet DKK 4.500* 

Deltagelse i diplommodulet  DKK 6.000 

 

Samlet deltagerpris pr. person  DKK 10.500 

 

* Ekskl. moms 

 

RABAT 
TIDLIGERE DELTAGELSE I PROGRESSIV LÆRING GIVER 55% I RABAT!* 

*Deltagere der har gennemført FastholdelsesTaskforcens implementeringsforløb med Pro-

gressiv læring behøver ikke deltage i de 2 første af de 4 praksisnære dage på kompetence-

udviklingsforløbet. Dette udløser en rabat pr. person på DKK 2500 ex. moms. Den samlede 

deltagerpris bliver herefter: DKK 8000 

TIDLIGERE DELTAGELSE I MOTIVATIONSPÆDAGOGIK GIVER 55% I RABAT!* 

*Deltagere der har gennemført FastholdelsesTaskforce implementeringsforløb med Moti-

vationspædagogik behøver ikke deltage i de 2 sidste af de 4 praksisnære dage på kompe-

tenceudviklingsforløbet. Dette udløser en rabat pr. person på DKK 2500 ex. moms. Den 

samlede deltagerpris bliver herefter: DKK 8000 

 

Yderligere information: 
 

GENERELLE SPØRGSMÅL 
Magnus Wilstrup 
Mail: mw@laeringnu.dk   
Telefon: 26704796 
 
FAGLIGE SPØRGSMÅL 
Kompetenceudviklingsforløbet:   Diplommodulet: 
Svend Erik Schmidt    Susanne Kaatmann 
Mail: ses@laeringnu.dk     Mail: suka2@ucl.dk   
 
     Diplomansvarlig, UCL 
     Steffen Skovdal 
     Mail: stsk@ucl.dk 
     Telefon: 30465013 
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