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Målgruppen for e-læringsstudier, CSL 

Uddannelsesformatet 

 Tilrettelæggelse af et modul 

 
Modultilrettelæggelsen er lidt forskellig afhængig af, om der er tale om moduler i undervisnings-
fag, praktisk-musiske undervisningsfag, pædagogik og lærerfaglighed (PL) eller specialiseringsmo-
duler 
 

Uddannelsernes struktur er målrettet studerende med behov for en kombination af udpræget fleksi-
bilitet og på samme tid en struktur, der giver mulighed for langtidsplanlægning – med andre ord 
studerende, der af private eller arbejdsmæssige grunde har behov for at studere fleksibelt i forhold 
til tid og sted. Fx 
- Ved behov for at kombinere uddannelse med arbejde 

- Bopæl langt fra et uddannelsessted 
- Bopæl i udlandet 
- Ophold/udsendelse til udlandet 
- Elitesportsudøvelse 
- M.v. 

Udbud på e-læring følger det til en hver tid gældende lovgrundlag, studieordning og kvalitetsmål 
for læreruddannelsen – herunder også bestemmelser om studieaktivitet samt deltagelses- og mø-
depligtige dele. 

Specifikt gælder: 
- Tilrettelæggelse af undervisningen sker som ”blended learning” baseret på en kombination af undervisning 

på f2f-seminarer2 og virtuel asynkront tilrettelagt undervisning 
- Ramme- og seminarplan med f2f-seminarer og virtuel asynkront tilrettelagt undervisning foreligger løbende 
minimum seks måneder før et semesters start 
- Studieinformation om prøver, praktik, valgfag m.v. tilrettelægges i forbindelse med f2f-seminarer 
- Studerende med ændrede behov ift. uddannelsen gives mulighed for, med en personligt aftalt studieplan, 

at skifte mellem de forskellige udbudsformer af uddannelsen – eller at kombinere e-læring og dagstudieform. 

- Uddannelsen er modulopdelt 
- Hvert modul tilrettelægges med i alt 76 lektioner f2f/virtuelt asynkront.  
- Modulplan foreligger ved modulstart og angiver som minimum; placering og indhold af f2f- og 
virtuelle asynkront tilrettelagte lektioner, kompetencemål for undervisningen, anbefalet litteratur, 
deltagelsespligtige dele og centrale deadlines i modulet. 
- Ved modulstart er oplyst specifikke responstider for underviseres feedback på afleveringer, opga-
ver og spørgsmål 
- Modulets deltagelsespligtige dele danner grundlag for godkendelse af modulets gennemførelse. 
Deltagelsespligtige dele kan for e-læringsstuderende opfyldes virtuelt (synkront/asynkront) efter 
aftale med underviseren i det konkrete modul 
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Moduler Udstrækning Tilrettelæggelse af lektioner 

Undervisningsfag Tilrettelægges over 
et semester 

 3 seminardage á 6 lektioner 

 Øvrige lektioner tilrettelægges virtuelt og 
asynkront 

Praktisk-musiske 
undervisningsfag 

Tilrettelægges over 
et semester 

 3 seminardage á 6 lektioner + for nogle prak-
tisk-musiske fag 2 ekstra f2f-seminardage 
(fysisk/ synkront virtuelt).  

 Øvrige lektioner tilrettelægges virtuelt og 
asynkront 

Pædagogik og læ-
rerfaglighed (PL)1 

Tilrettelægges over 
to semestre 

 6 seminardage á 4 lektioner 

 Øvrige lektioner tilrettelægges virtuelt og 
asynkront 

Specialiserings- 
moduler 

Tilrettelægges over 
et semester 

 3 seminardage á 6 lektioner 

 Øvrige lektioner tilrettelægges virtuelt og 
asynkront 

 

Studiegruppen som bærende organisering 

Praktik  

Eksamen  

Har du spørgsmål, så kontakt e-læringskoordinatorerne:  

 Studiemiljøkoordinator Pernille Hargbøl Madsen, phm@pha.dk , tlf. 7248 2984 

 Uddannelseskoordinator e-læring Käte Akselsen, kta@pha.dk , tlf. 7248 1089 

                                                                        
1 Bortset fra modulet ”Undersøgelse i skolens praksis”, der afvikles m 10 ECTS over uddannelsens første semester. 

- Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i de studerendes arbejde i faste studiegrupper 

- Studiegruppernes dannes i forbindelse med hvert moduls opstartsseminar 
- Den asynkrone virtuelle dele af modulets undervisning tilrettelægges med fokus på de studerendes kolla-
boration i studiegruppen  
- F2f-seminarerne tilrettelægges med udgangspunkt i de studerendes f2f-deltagelse. Er man forhindret i 
fremmøde til seminar forventes det, at man laver aftale med studiegruppe og undervisere om mulig virtuel 
deltagelse synkron/asynkron 

- Der er mødepligt til praktikken og deltagelsespligt til forberedelse og efterbehandling af praktikken 

- Praktik tilbydes på læreruddannelsens samarbejdsskoler i Regionen. 
- E-læringsstuderende har derudover mulighed for at aftale praktik uden for regionen – fx en skole i eget 
nærområde 
- Udlandspraktik er mulig 

- Prøver i udlandet er muligt – jf. eksamensbekendtgørelsens regler 
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