
FAGDIDAKTISK MODUL I FINANSIERING

Dina R. Asmussen Niels Brock INNOVATIONSGYMNASIET



Agenda 

• Det fagdidaktiske modul i Finansiering –
placering på Pædagogikumuddannelsen

• Programmet for de 3 dage



Pædagogikumuddannelsens forløb



Den typiske kandidat

• Ordinær kandidat
• Første år som underviser

• Har erfaring fra undervisning eller faget

• Suppleringskandidat

• EUX



Formålet med det fagdidaktiske modul
hvorfor skal I være her?
Formålet med de fagdidaktiske moduler er at sætte kandidaten i stand til at udvikle egen  
undervisning gennem undersøgelse og refleksion i forhold til undervisningsfaget,  
undervisning og elevernes læring samt gennem samarbejde med andre fag.

Kandidaten skal: 

• Have viden om og kunne forholde sig til fagets regelgrundlag, placering i uddannelsens 
helhed og bidrag til det samlede mål

• Have viden om og kunne forholde sig til undervisningsfagets bredde og dybde samt 
vidensformer, arbejdsformer og traditioner

• Have kendskab til fagets materialer og teknologier, herunder digitale  ressourcer kunne 
reflektere over og undersøge fagdidaktiske problemstillinger i egen  undervisning med 
inddragelse af elevernes læreprocesser

• Kunne planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i faget med fokus på elevernes 
forskellige forudsætninger 

• Kunne udvikle egen undervisningspraksis gennem begrundede fagdidaktiske valg 
herunder kunne anvende og medtænke digitale praksisformer

• Kunne medtænke samspil med andre fag i egen undervisning (jf. §4)



Desuden skal følgende perspektiver inddrages i undervisningen 

• Fagets bidrag til gymnasieuddannelsens dannelses-, almendannelses-
og kompetencemål

• Den faglige og den fagdidaktiske tradition inden for faget samt fagets 
status efter den  seneste gymnasiereform 

• Forholdet mellem fagets videns og arbejdsformer, herunder 
progression læremidler i faget, herunder digitale læremidler 

• Elevforudsætninger og motivation i forhold til faget 

• Faget i relation til andre fag, som tages op på ”At være lærer på de 
gymnasiale uddannelser” (jf. §4) 

• Regelgrundlag, evaluerings- og prøveformer i faget.



Fagdidaktik - kendetegn

• Diskursen – fagets sprog, korrekt begrebsanvendelse

• Økonomisk argumentation med belæg i fagets modeller og teori

• De kompetencetænkte mål – blomsten

• Design af undervisningsforløb
• PBL - induktiv

• Forståelsesopgaver - deduktiv



Dag
1

Udvikling af
undervisningspraksis

Årsplan og diskussion af udfordringer
Foreløbige tanker om FDP, feedback og diskussion
(hjemmeopg. 2)
Det medbragte forløb: fremlæggelse og diskussion 
(hjemmeopg. 3) 

Input i form af teori, 
oplæg og perspektiver

Læreplaner og didaktiske principper, PBL
Faglige mål, arbejdsformer, kernestof og matrixstruktureret 
årsplan
Kort introduktion til det fagdidaktiske Projekt (FPD)

. 



Teoretisk   
Pædagogikum 20-21

Lineær årsplan



Teoretisk   
Pædagogikum 20-21

1. semester 2. semester

5 moduler 7 moduler 10 moduler 10 moduler 7 moduler 3 moduler 3 moduler

Kernestof

Faglige mål

Pengeinstitut-
ter
PBL-forløb
1 virtuelt

Centralban-
ker

Aktier
PBL-forløb
Film

Obligationer Realkredit
Besøg af 
ejendomsmægler
PBL-forløb

Fondsbørser Finansielle 
markeder

Tankegangs-
kompetencen

x x x x

Problembehandlings-
kompetencen

x

Modellerings-
kompetencen

x

Ræsonnements-
kompetencen

x x x

Redskabs-
kompetencen

x x x

Kommunikations-
kompetencen

x x

Databehandlings-
kompetencen

x x x x

Matrixstruktureret årsplan



Dag
1

Dag
2

Udvikling af
undervisningspraksis

Årsplan og diskussion af udfordringer
Foreløbige tanker om FDP, feedback og diskussion
(hjemmeopg. 2)
Det medbragte forløb: fremlæggelse og diskussion 
(hjemmeopg. 3) 

Input i form af teori, 
oplæg og perspektiver

Læreplaner og didaktiske principper, PBL
Faglige mål, arbejdsformer, kernestof og matrixstruktureret 
årsplan
Kort introduktion til det fagdidaktiske Projekt (FPD)

. 
IT og mediers anvendelse i undervisningen
Nykredit: Muligheder og udfordringer med 30 års afdragsfrihed
Virksomhedsbesøg:  Amstrup Skilte
Oplæg: Teknisk analyse
Optakt til dette års to emner til teo-pædopgaven

. 

Tilrettelæggelse af forløb med IT som fagligt redskab og støtte 
for elevens læringsproces
Idégenerering til forløb, der dækker de to teo-pæd emner
Diskussion af hvordan dagens oplæg kan bruges til PBL-forløb 
om virkelighedsnære og aktuelle problemstillinger.



Tema 1: Virtuel undervisning

Eksempler på mulige problemstillinger og udfordringer
• Kan man oversætte klasserumsundervisning direkte til skærm? Og 

hvordan?

• Hvordan sikrer man motivation?

• Hvordan sikrer man elevaktivering?

• Hvordan varierer man virtuel undervisning?

• Hvordan sikrer man online socialisering og læringsfællesskaber?

• Hvordan understøtter man elevernes mestringskompetence
gennem feedback?

• Hvordan ”tjekker” man læringsudbyttet?

• Hvordan sikrer man differentieret undervisning?

• ….



Tema 2: Multimodale elevproduktioner

Eksempler på mulige problemstillinger og udfordringer

• Hvordan understøtter det at kunne producere multimodalt 
den digitale dannelse? 

• Mestring af faget ved at kunne bruge forskellige 
kommunikationsformer – et forløb der understøtter dette.

• Imødekommer man et behov for at udvikle forskelligartede 
fortolkningskompetencer ved brug af multimodale 
elevproduktioner?

• Vil bestemte elevtyper klare sig fagligt bedre, hvis de får lov til 
at lave multimodale elevproduktioner?

• Hvordan sikrer man differentieret undervisning gennem 
multimodale elevproduktioner?



Dag
1

Dag
2

Dag
3

Udvikling af
undervisningspraksis

Årsplan og diskussion af udfordringer
Foreløbige tanker om FDP, feedback og diskussion
(hjemmeopg. 2)
Det medbragte forløb: fremlæggelse og diskussion 
(hjemmeopg. 3) 

Input i form af teori, 
oplæg og perspektiver

Læreplaner og didaktiske principper, PBL
Faglige mål, arbejdsformer, kernestof og matrixstruktureret 
årsplan
Kort introduktion til det fagdidaktiske Projekt (FPD)

. 
IT og mediers anvendelse i undervisningen
Nykredit: Muligheder og udfordringer med 30 års afdragsfrihed
Virksomhedsbesøg:  Amstrup Skilte
Oplæg: Teknisk analyse
Optakt til dette års to emner til teo-pædopgaven

. 

Tilrettelæggelse af forløb med IT som fagligt redskab og støtte 
for elevens læringsproces
Idégenerering til forløb, der dækker de to teo-pæd emner
Diskussion af hvordan dagens oplæg kan bruges til PBL-forløb 
om virkelighedsnære og aktuelle problemstillinger.

Oplæg: Nordea Leasing
Oplæg: Formativ fagdidaktisk evaluering med fokus på 
samtaleteknik
Eksamen, formativ evaluering af PBL- forløb
Den gode fremlæggelse af PBL til eksamen

Udarbejde forslag til eksamensopgave
Diskussion af udfordringer ifm. evaluering af PBL-forløb der 
bruges til eksamen.



Formativ fagdidaktisk evaluering med fokus 
på samtaleteknik

• Torben Spanget Christensen

• Samtaleøvelser

• Træne mundtlighed



Meld dig ind i facebookgruppen


