
 

 
 
 
Vil du være med til at udvikle læremidler til Zurface Groups nye 
læringsplatform? 
 
 
 

Vi skal i gang med at lave en digital læringsplatform til vores Zurface nudgingløsning. I den 
forbindelse søger vi 3-6 læremiddelforfattere til udvikling af digitale undervisningsforløb. 
 
 

Kvalifikationer: 
Vi søger studerende, der er i gang med at læse en pædagogisk overbygning på DPU eller it-
didaktisk design, som har god didaktisk forståelse, og kender til udviklingen af 
læringsmaterialer. Du må gerne have lærerbaggrund og praktisk kendskab til folkeskolen, 
men vi hører også gerne fra dig, hvis du har en anden relevant baggrund, du kan sætte i spil. 
 
Omdrejningspunktet for læringsmaterialerne er Zurface-enheden, dens data og de processer, 
der sættes i gang ved brug af den. Det kunne fx være forløb om hygiejne, smittespredning og 
bakterier, godt indeklima, genbrug og bæredygtig produktion – men måske også noget helt 
andet? Det er her, vi glæder os til at høre dine kreative ideer. Fx kunne det være, du havde et 
godt forløb om innovativ tænkning til H/D eller … ? Vi vil nemlig gerne have et bredt spektrum 
af læringsmaterialer til mange alderstrin og fag på vores læringsplatform.  
 
Vedhæftet ansøgningen vil vi gerne se et ideudkast til et forløb, du kunne forestille dig at 
udvikle, med angivelse af alderstrin, fag og kort beskrivelse af forløbet i overordnede træk 
(max ½ side), og gerne hvilke fag, du ellers ville kunne byde ind med læringsforløb til. 
Derudover bygger vores læringsplatform på nedenstående didaktiske designprincipper, som 
forløbende skal kunne passe ind i. 
 
Didaktiske designprincipper:                                                                     

• Virkelighedsnære og meningsfyldte problemstillinger  
• Eksperimenterende, udforskende og elevinddragende arbejdsprocesser 
• Sanselig og kropslig læring 

 
Om Zurface Group: 
For mere information om vores virksomhed og Zurface-enheden kan du læse her: 
https://zurface.com/ og her: https://www.aarhus.dk/nyt/borgmesterens-
afdeling/2021/juni/intelligent-loesning-giver-renere-indeklima-paa-aarhusianske-skoler/  

 
        Vi søger læremiddelforfattere 



 

 
 
 
 

Vi tilbyder: 
Et fleksibelt arbejdsmiljø i en dynamisk vækstvirksomhed med en stærk teamånd, mulighed 
for faglig udvikling, og publicering af undervisningsmaterialer med dig som forfatter. Vi har 
en flad ledelsesstruktur, hvor du har frihed til at tage ansvar.  
 

Hvis ovenstående har fanget din interesse, så send en ansøgning, cv og ideforslag til 
aka@zurface.com mærket ”ansøgning læremiddelforfatter”. Ansættelse sker løbende. 
 
Kontakt projektleder Anne Aastrup for mere information på aka@zurface.com eller 
31725247 
 
Ansættelsen er en projektansættelse på ca. 60 timer med mulighed for fast studiejob 
efterfølgende. 
Løn: Fast honorar på 8500 kr 
Arbejdssted: Sydhavnsgade 7, 3.tv, Aarhus C  
 


