
Kommenterede eksempler på formål og læringsmål 
 

Almen kemi (se http://kursuskatalog.au.dk/da/course/65656)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beskrives hvordan faget passer ind i 
uddannelsesforløbet for den studerende. 
Det beskrives i konkrete termer, hvad den 
studerende forventes at lære (f.eks. udføre 
simple ligevægtsberegninger). 

Kommunikationen virker ikke henvendt til 
den studerende. Måske kunne der gives en 
stærkere motivation for faget ved at fortæl-
le hvad en basal forståelse af kemi kan 
bruges til, f.eks. senere i uddannelsen 
og/eller når man skal virke som kemiker. 

Kurset består af en teoretisk del med un-
dervisning i form af forelæsninger og teore-
tiske øvelser med opgaveregning. Desuden 
er der en praktisk del med laboratorieøvel-
ser (LØ). Dette afspejles fint i læringsmåle-
ne, hvor 5 læringsmål primært knytter sig til 
den teoretiske del, mens 3 omhandler den 
praktiske del. 

Alle læringsmål fokuserer på hvad den 
studerende skal kunne gøre (kompeten-
cer/færdigheder). Det gør, at den stude-
rende har mulighed for selv at vurdere om 
han/hun er i stand til at gøre dette. Det er 
desuden klart for underviserne, hvilke krite-
rier de skal vægte for at vurdere i hvor høj 
grad de studerende mestrer de ønskede 
færdigheder. 

Læringsmålene fokuserer på de lavere 
taksonomiske niveauer (beskrive og rede-
gøre), med enkelte læringsmål på lidt høje-
re niveau (udføre og benytte). Det afspejler 
fint, at der er tale om et 1. års fag. 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/65656


Almen molekylærbiologi (se http://kursuskatalog.au.dk/da/course/58618 ) 

 

Det beskrives i konkrete termer, hvad den 
studerende kan forvente at lære. Beskrivel-
sen kunne udbygges med at motivere fa-
get ift. senere kurser og/eller anvendelsen i 
faget generelt. 

Alle læringsmål fokuserer på hvad den 
studerende skal kunne gøre (kompeten-
cer/færdigheder). Det gør, at den stude-
rende har mulighed for selv at vurdere om 
han/hun er i stand til at gøre dette. Det er 
desuden klart for underviserne, hvilke krite-
rier de skal vægte for at vurdere i hvor høj 
grad de studerende mestrer de ønskede 
færdigheder. 

Læringsmålene er yderst konkrete og de-
taljerede ift. hvilket fag-fagligt indhold læ-
ringsmålene knytter sig til.  

Læringsmålene fokuserer primært på de 
lavere taksonomiske niveauer (beskrive og 
redegøre). En del af læringsmålene er to-
delte, hvor første del fokuserer på lavere 
taksonomiske niveauer (beskrive/-
redegøre), mens anden del bevæger sig 
på højere taksonomiske niveauer (analyse-
re, anvende, konstruere). Det afspejler fint, 
at der er tale om et bachelor fag. 

Opmærksomhedspunkter: 

Kurset består af en teoretisk del med un-
dervisning i form af forelæsninger og teore-
tiske øvelser med opgaveregning. Desuden 
er der en praktisk del med laboratorieøvel-
ser (LØ). Ingen af læringsmålene knytter sig 
til den praktiske del. Da denne del af kurset 
er obligatorisk bør det afspejles i lærings-
målene. 

Det kan også overvejes, om der er nogle 
generelle videnskabelige kompetencer 
som skal indgå i læringsmålene. F.eks. ar-
gumentere med afsæt i teori/data, formid-
le mundtligt/skriftligt. Ligeledes er der 
mange læringsmål som er meget detalje-
rede, det kan overvejes at gøre dem lidt 
mindre konkrete og formindske antallet - 
de er næsten svarende til en indholdsbe-
skrivelse 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/58618


Geologisk klima- og miljørekonstruktion (se http://kursuskatalog.au.dk/da/course/60145) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det beskrives kort men klart, hvad den stu-
derende kan forvente at lære, og hvad det 
kan bruges til (at beskrive fortidens klima 
og miljø). Dette formål knytter sig både til at 
forstå den omgivende verden, men også i 
høj grad til fremtidige arbejdsopgaver for 
en geolog. 

Der er få (4) konkrete læringsmål, som til-
sammen beskriver klart hvilke færdigheder 
den studerende forventes at opnå, og hvil-
ket stofområde som skal beherskes. 

Alle læringsmål fokuserer på hvad den 
studerende skal kunne gøre (kompeten-
cer/færdigheder). Det gør, at den stude-
rende har mulighed for selv at vurdere om 
han/hun er i stand til at gøre dette. Det er 
desuden klart for underviserne, hvilke krite-
rier de skal vægte for at vurdere i hvor høj 
grad de studerende mestrer de ønskede 
færdigheder. 

To læringsmål knytter sig til lave taksono-
misk niveauer (beskrive og redegøre for 
metoder). To læringsmål knytter sig til høje-
re taksonomiske niveauer (vurdere og fore-
tage tolkninger) og beskriver hvordan den 
studerende forventes at kunne bringe teo-
rien i anvendelse inden for klart afgrænse-
de problemstillinger. Denne afgrænsning 
afspejler fint, at der er tale om et bachelor 
fag. 

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/60145


Diskret matematik (se http://kursuskatalog.au.dk/da/course/68064) 

Diplom ingeniøruddannelsen i IKT 

 

 

 

  

Beskrivelsen er meget kort og giver ikke 
den studerende megen rationale for hvor-
for dette fag er relevant. Det kan overvejes 
at beskrive hvordan det anvendes i civilin-
geniøruddannelsen ”Teknisk it” 

Læringsmålene er få og relativt korte og på 
lave taksonomiske niveauer To af lærings-
målene er dobbelte (f.eks. definere og 
anvende). Anvende er på det uni-
strukturelle niveau og definere på det mul-
ti-strukturelle niveau; her bør kun anvendes 
det højeste (anvende). 

I kurset kræves at den studerende kan 
gennemføre et bevis, dette er ikke afspejlet 
i det sidste læringsmål. 

Læringsmålene kan med fordel udvides så 
det er lettere for underviseren og den stu-
derende at se målsætningen med kurset.  

http://kursuskatalog.au.dk/da/course/68064
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