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grundtanken bag Universitetspædagogik er at 

god undervisning på universitetet er orienteret 

mod de studerendes læring. Læringsaktiviteter 

i undervisningen og mellem undervisnings-

gangene spiller derfor en stor rolle i bogen.

Bogen rummer erfaringsbaserede og forsk-

ningsrelaterede forslag til hvordan man til-

rettelægger, gennemfører, evaluerer og videre-

udvikler egen undervisningspraksis inden for  

de rammer som universitetet og forsknings-

baseringen danner om undervisningen – hvad 

enten det drejer sig om traditionelle fore-

læsnings- og vejledningsaktiviteter, case- og 

 projektarbejde eller e-læring. Bogen giver 

 desuden den enkelte underviser redskaber til 

at overveje sit læringsteoretiske fundament. 

Universitetspædagogik er skrevet med tanke 

på adjunktpædagogikum og andre introduk-

tioner til universitetspædagogik. Udover den 

nye underviser er bogen også henvendt til den 

garvede underviser der gerne vil have inspira-

tion til egen, til teamets eller til instituttets 

undervisning.

Universitetspædagogik er forfattet af en lang 

række undervisere, udviklere og forskere 

tilknyttet dansk Universitetspædagogisk 

 netværk.

KAPITEL 3.5. 
Instruktion af skriftlige opgaver
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