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Emu.dk er Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal, der inspirerer Danmarks lærere, pædagogisk personale og ledere og fremmer refleksion over egen praksis.
Ønsket er at gøre det lettere at give god undervisning ved at inspirere de fagprofessionelle i en
hverdag, hvor de har ansvaret for at uddanne børn og unge til morgendagens sam fund.
Alle materialer på emu er gratis og offentligt tilgængelige.
Materialerne kvalitetssikres i reglen i et samarbejde mellem forfatter, redaktør og videnspersoner
inden for det respektive område fx læringskonsulenter i STUK. I andre tilfælde kan afprøvning og
test med elever, pædagogisk personale og/eller forskere være aftalt på forhånd.
De forløb og aktiviteter, der publiceres på emu, understreger pointer fx i forhold til læseplaner, læreplaner og reforminitiativer, og understøtter samtidig den professionelles kompetenceudvikling
og refleksion. Det sker ved, at forløbene og aktiviteterne fokuserer på pædagogiske og didaktiske
potentialer, der kan sammenlignes på en bred vifte af lignende problemstillinger og genstandsfelter.
Som hovedregel vil længere undervisningsforløb med elevopgaver mv. ikke være at finde på emu.

Link

Åbn EMU

Materialetyper

Pædagogiske læreplaner, læreplanstemaer og
øvrige publikationer, billeder og levende billeder inden for dagtilbud.

Emneområder

Pædagogik, læring, temaer relateret til dagtilbud.

Indholdsniveau

Forsknings- og alment niveau.

Dækker

????
Emu styrker spredning af viden og god praksis på tværs af uddannelser. Her findes regler og rammer, viden og forskning samt undervisningsaktiviteter, praksiseksempler og redskaber formidlet i
tekst, lyd og levende billeder.
Opdatering: løbende

Søgemetoder

Søgesprog

Dansk

Søgeteknik

Menusøgning og fritekstsøgning

Kombinationssøgning

Nej
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Trunkeringstegn

Nej

Maskering / joker

Nej

Frasesøgning

”

In- / eksklusion

Ja - søgeresultatet kan begrænses med diverse filtre og facetter.

Referenceeksport

Nej

” (sammensatte ord) fx: ”pædagogisk personale”

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Nej

Alertservice

Nej

Gemme søgehistorier

Nej

Dele mapper

Nej - det er ikke muligt at dele mapper med andre.
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