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1 Forord 
   
Københavns Professionshøjskole tilbyder meritpædagoguddannelsen som sporskifte baseret på høj 
faglighed, forpligtende fællesskaber og kreativitet. Uddannelsen foregår i tæt samspil med den 
praktiske virkelighed. Målet er at uddanne dimittender, der kan omsætte viden til handling og har 
modet til at sætte sig selv i spil og derved gøre en forskel for mennesker i professionsfeltet og i 
samfundet generelt. 
 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er kendetegnet ved varierende og stimulerende 
undervisningsformer med inddragelse af nyeste forsknings- og praksisviden. Hertil kommer en god 
brug af digitale læremidler, der understøtter de studerendes læreprocesser.  
 
Uddannelsen er tilrettelagt med stort fokus på at skabe høj studieintensitet samt inkluderende og 
forpligtende læringsfællesskaber, hvor alle bidrager til skabelsen af viden og læring. De studerende 
er forpligtet på at tage ansvar for egen uddannelse og for fællesskabet. Det indebærer altid at møde 
velforberedte op til og deltage aktivt i alle uddannelsesaktiviteter.  
 
Fremmøde og aktiv deltagelse er en forudsætning for at kunne tilegne sig uddannelsens 
kompetencemål, for en pædagoguddannelse er også dannelse og udvikles i samspillet med såvel 
viden som andre mennesker.  
 
I uddannelsen lægges stor vægt på, at de studerende udvikler samarbejdskompetence og 
kontekstforståelse i de forskellige uddannelsesforløb, som både medtænker og udfordrer deres 
livserfaringer og sociale og kulturelle forståelser.  
 
Det er uddannelsens ambition, at de studerende igennem alle uddannelsens aktiviteter og forløb 
udvikler et stærkt blik for såvel det almenmenneskelige som det enkelte menneske. Og med afsæt i 
de opnåede kompetencer kan skabe rammerne for meningsfulde lege- og læringsfællesskaber for 
børn, unge og voksne i Danmarks velfærdsinstitutioner.  
 
Institut for Pædagoguddannelse 
 
Det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet 
 
Københavns Professionshøjskole 
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2 Indledning og baggrund for meritpædagoguddannelsen som 
sporskifte 

 
Med meritpædagoguddannelsen som sporskifte ønsker Københavns Professionshøjskole at tilpasse 
meritpædagoguddannelsen til andre målgrupper med henblik på at øge rekrutteringsgrundlaget og 
dermed i sidste ende antallet af uddannede pædagoger. Forsøget er inspireret af meritlæreruddan-
nelsen og implicerer ændringer dels i adgangskriterier og dels i uddannelsens tilrettelæggelse og 
omfang. 
 
Et centralt element i meritpædagoguddannelsen som sporskifte er, at den kombinerer en 
ansættelse i en pædagogisk institution med et pædagogstudie på færre ECTS end den ordinære 
pædagoguddannelse og den ordinære meritpædagoguddannelse.  
 
Indholdsmæssigt rummer forsøgsuddannelsen de samme grundfaglige og specialiseringsfaglige 
elementer som den ordinære pædagoguddannelse undtaget en reduktion af bachelorprojektet med 
5 ECTS samt reduktion af alle praktikelementer. De studerende oparbejder løbende praksiserfaring 
fra deres ansættelse i en pædagogisk institution, der inddrages aktivt i undervisningen og skaber et 
løbende, dynamisk vekselaspekt mellem teori og praksis.  
 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte rummer fagligt set et markant fordybelses- og 
specialiseringsperspektiv, da den allerede fra første semester sætter fokus på dagtilbudspædagogik 
og på de faglige udviklingsmuligheder og problemstillinger, herunder styrkede pædagogiske 
læreplaner, som er relevante for de studerendes daglige arbejde inden for dette område.  
 

3 Uddannelsens formål 
 
Formålet med uddannelsen til professionsbachelor som pædagog er, at den studerende erhverver 
sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at 
udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt 
perspektiv. 
 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte har til formål at give personer, der har forudgående 
kvalifikationer og erfaringer, de faglige og pædagogiske forudsætninger for at kunne virke som 
pædagog. Uddannelsen er således målrettet personer med en anden videregående uddannelse på 
mindst bachelorniveau, der ønsker at gennemføre et karriereskifte til pædagogprofessionen, og 
som ikke nødvendigvis har længere forudgående erhvervserfaring fra den pædagogiske sektor. 
 

4 Uddannelsens titel 
 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte giver den uddannede ret til at anvende titlen 
Professionsbachelor som Pædagog, og den engelske betegnelse er Bachelor in Social Education. 
 

5 Uddannelsens adgangskrav  
 
Adgang til meritpædagoguddannelsen som sporskifte forudsætter:  

1) At ansøgeren er mindst 25 år.  
2) At ansøgeren har en afsluttet kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.  

 

6 Uddannelsens opbygning 
 
Uddannelsen til meritpædagog som sporskifte udbydes som en særlig tilrettelagt uddannelse og er 
organiseret med både fuldtids- og deltidsforløb, efter reglerne i lov om åben uddannelse og 
bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.  
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Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er organiseret som en blanding af undervisning på 
uddannelsesstedet og netbaserede forløb. Undervisningen kan foregå på både hverdage, aftener og 
i weekender.  
 

Indholdsmæssigt rummer meritpædagoguddannelsen som sporskifte de samme grundfaglige og 
specialiseringsfaglige elementer som den ordinære pædagoguddannelse undtaget en reduktion af 
bachelorprojektet med 5 ECTS samt reduktion af alle praktikelementer. 
 

6.1 Uddannelsens varighed og omfang 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er normeret til 130 ECTS-point svarende til 2 år og 6 
måneder.  
 

6.2 Uddannelsens struktur og indhold 
Uddannelsen til meritpædagog via sporskiftemodellen består af en fællesdel (grundfagligheden) og 
en specialiseringsdel.  
 
Grundfagligheden omhandler følgende kompetenceforløb: 

• Pædagogiske miljøer og aktiviteter 

• Profession og samfund 
 

 
Specialiseringsdelen er via sporskifteuddannelsen centreret omkring Dagtilbudspædagogik og 
omhandler følgende kompetenceforløb:  

• Barndom, kultur og læring 

• Valgfrit kompetenceområde 

• Profession og organisation – samt tværprofessionelt samarbejde 

• Bachelorprojekt 
 
Fællesdelen (grundfagligheden) 
1. semester  

1. kompetencemålsforløb i grundfagligheden (GK1) 
30 ECTS  

 
2. semester 

  2. kompetencemålsforløb i grundfagligheden (GK2) 
20 ECTS  

 
Specialiseringsdelen 
3. semester 

Valgfrit Kompetenceforløb 
 20 ECTS 

1. kompetencemåls-
forløb (Sk1) 5 ECTS 

 
4. semester 

1. kompetencemålsforløb  
(SK1- forløb) 15 ECTS 

2. kompetencemåls-
forløb (Sk2) 5 ECTS 

 
5. semester 

2. kompetencemålsforløb (Sk2) fortsat 
15 ECTS 

BA-forløb 10 ECTS 

 
Uddannelsen rummer fagligt set et markant fordybelses- og specialiseringsperspektiv, da den 
allerede fra første semester sætter fokus på dagtilbudspædagogik og på de faglige 
udviklingsmuligheder og problemstillinger her, herunder styrkede pædagogiske læreplaner. 
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Den studerende forventes desuden at have arbejde i pædagogisk praksis sideløbende med 
uddannelsen. Denne praksiserfaring inddrages aktivt i undervisningen og skaber et løbende, 
dynamisk vekselaspekt mellem teori og praksis.  

6.2.1 Om 1., 2., 3. og 4. praktikperiode 

1., 2., 3. og 4. praktikperiode, som er en del af den ordinære pædagoguddannelse, indgår ikke i de 
130 ECTS beskrevet ovenfor. 1., 2., 3. og 4. praktik er dog stadig en del af 
meritpædagoguddannelsen som sporskifte. Uddannelsen er imidlertid sat sådan sammen, at den 
studerende forventes at optjene erfaring med pædagogisk arbejde sideløbende med 
meritpædagoguddannelsen i et omfang svarende til minimum to år ved en ansættelsesgrad på 81 
pct. (svarende til 30 arbejdstimer pr. uge), heraf skal mindst 1 års være en sammenhængende 
ansættelse.  
 
Forud for påbegyndelsen af bachelorprojektet skal (forudsætningskrav) den studerende således 
søge om og have godkendt merit for i alt 65 ECTS praktik (svarende til 2., 3. og 4. praktik). 
Derudover skal den studerende kunne dokumentere to måneders ansættelse i en anden 
pædagogisk institution end den, hvor den studerende har sin primære ansættelse (svarende til 1. 
praktik). Erfaringen fra de to måneders ansættelse i anden institution end primær-institution skal 
være erhvervet efter, at den studerende har erhvervet bachelorgrad, som er adgangsgivende til 
meritpædagoguddannelsen som sporskifte. Hvis den studerende ved studiestart ikke allerede har 
de 2 måneders ansættelse i anden institution end primær-institutionen, er det den kommunale 
arbejdsgiver der skal sikre, at dette kan lade sig gøre på et tidspunkt i løbet af uddannelsen inden 
BA-perioden går i gang. 
 
I bachelorprojektet forventes den studerende i at inddrage og anvende teoretiske begreber og 
analyse af empirisk materiale fra ansættelsespraksis (der normalt indsamles i 4. praktik). 
 
Godkendelse af erfaringen fra pædagogisk praksis som erstatning for praktikken forudsætter, at 
ansættelsesstedet stiller en praksismentor til rådighed, der sikrer faglig udvikling og retning i 
læringsforløbet samt løbende feedback og styrker koblingen mellem teori og praksis. 
 
Såfremt en studerende i løbet af uddannelsen mister sin ansættelse i pædagogisk praksis, og det 
ikke lykkes for den studerende at finde en ny ansættelse, skal den studerende søge om overflytning 
til det relevante trin på den ordinære pædagoguddannelse og kan søge om merit for beståede dele 
af meritpædagoguddannelsen som sporskifte med henblik på at færdiggøre uddannelsen til 
pædagog. 

6.2.2 Adgang til en specialiseringsretning 

På meritpædagoguddannelsen som sporskifte udbydes kun specialiseringen i dagtilbudspædagogik. 

6.2.3 Tilrettelæggelse  

Uddannelsen er på 130 ECTS. Første studieår tilrettelægges på fuld tid (30 ECTS pr. semester). 
Andet og tredje studieår tilrettelægges på deltid (max. 45 ECTS pr. år). Uddannelsen tilrettelægges 
som en delvist netbaseret uddannelse (blended learning), hvilket indebærer, at netundervisning (fx 
forumdiskussioner, videoklip og streaming) suppleres af face to face-undervisning på såkaldte 
’indkald’ med intensiv undervisningsaktivitet. 

6.2.4  Kompetencemål i uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) 

Grundfaglighedens 1. kompetenceområde 30 ECTS: Pædagogiske miljøer og aktiviteter har 
følgende kompetencemål: Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes 
forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, 
der understøtter børn, unge og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for faglige 
vurderinger og valg. 
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Grundfaglighedens 2. kompetenceområde 30 ECTS: Profession og samfund har følgende 
kompetencemål: Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den 
samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 
 

6.2.5 Kompetencemål for specialiseringsdelens 1. kompetenceområde  

Dagtilbudspædagogik (Barndom, kultur og læring) 20 ECTS: Den studerende kan anvende natur 
samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings- og læreprocesser for 0-5 årige 
børn samt inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. 

6.2.6 Kompetencemål for specialiseringsdelens 2. kompetenceområde  

Dagtilbudspædagogik (Profession og organisation) 20 ECTS: Den studerende kan reflektere, 
vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og 
professionelle rammer. 

6.2.7 Kompetencemål for uddannelsens tværprofessionelle element 

I løbet af den studerendes 2. kompetenceområdeforløb, vil der også skulle arbejdes med 
uddannelsens tværprofessionelle element. Kompetencemålet hertil lyder: 
 
Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle 
dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående 
samarbejdsprocesser. 

6.2.8 Kompetencemål for uddannelsens syv valgfrie kompetenceområder 

1. Kreative udtryksformer  
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som 
understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske 
udtryksformer og kulturskabende virksomhed. 
 

2. Natur og udeliv 
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et 
naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, 
naturforståelse med uderummet som læringsmiljø. 
 

3. Sundhedsfremme og bevægelse 
Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige 
aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og 
motiverer til kropslig udfoldelse. 
 

4. Medier og digital kultur 
Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner ved 
anvendelse af digitale medier. 
 

5. Social innovation og entreprenørskab 
Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og 
organiseringsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for 
pædagogprofessionen. 
 

6. Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers 
inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv. 
 

7. Kulturmøde og interkulturalitet 
Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og 
kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i 
pædagogisk praksis. 
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6.3 Professionsbachelorprojekt 
Bachelorprojektet skal være skriftligt og behandle en selvvalgt problemstilling inden for 
dagtilbudspædagogik. Problemstillingen skal godkendes af professionshøjskolen. 
 
I den skriftlige del af projektet skal den/de studerende kunne begrunde problemstillingens 
professionsfaglige relevans samt kunne redegøre for projektets metodiske og teoretiske grundlag. 
 
Projektet skal endvidere indeholde en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling samt 
en perspektivering af analysen i forhold til sociale, institutionelle og samfundsmæssige forhold (jf. 
uddannelsesbekendtgørelsens bilag 6).  
 
Derudover skal projektet indeholde overvejelser over, hvad det vil sige at undersøge/udvikle en 
pædagogisk praksis, som man selv, som studerende, er en del af, samt hvilke etiske og 
værdimæssige udfordringer, denne position kan medføre.  
 
Den studerende skal demonstrere et undersøgelsesperspektiv, der bevæger sig fra det specifikke 
eksempel til et generelt vilkår – eller omvendt.  
 
Prøven i bachelorprojektet kan først finde sted, efter at uddannelsens øvrige prøver er bestået. 

6.3.1 Kompetencemål for bachelorprojektet 

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige 
problemstillinger. 
 

6.4 Praktik 
Godkendelse af merit for 1., 2., 3. og 4. praktik er et forudsætningskrav for at påbegynde 
bachelorprojektet, jf. afsnit 6.2.1. 
 
Godkendelse af erfaringen fra pædagogisk praksis som erstatning for praktikken forudsætter, at 
ansættelsesstedet stiller en praksismentor til rådighed, der sikrer faglig udvikling og retning i 
læringsforløbet samt løbende feedback og styrker koblingen mellem teori og praksis. 
 

6.5 Valgfrie kompetenceområder 
Uddannelsen omfatter et valgfrit kompetenceområde, der for den enkelte studerende skal udgøre i 
alt 20 ECTS-point. Formålet er, at den studerende erhverver kompetencer til at kunne deltage i og 
lede udviklingsprocesser inden for det valgte kompetenceområde. Den studerende vælger ét 
kompetenceområde blandt syv valgfrie kompetenceområder. Afhængigt af tilvalg, oprettes et eller 
flere af nedenstående forløb pr semester: 
 
1) Kreative udtryksformer 
2) Natur og udeliv 
3) Sundhedsfremme og bevægelse 
4) Medier og digital kultur 
5) Social innovation og entreprenørskab 
6) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
7) Kulturmøde og interkulturalitet 
 
For uddybning af læringsmål, indhold og omfang i uddannelsens valgfrie kompetenceområder 
henvises til bilagene pkt. 7-11. 
 

6.6 Godkendelse af deltagelse i uddannelsens fællesdel 
(grundfagligheden)  

Den studerende skal have godkendt sin dokumentation for aktiv deltagelse i studiet. 
Dokumentationen sker i form af to specifikke studieaktiviteter i hvert kompetencemålsforløb.  
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I første kompetencemålsforløb (GK1) skal det ene af de to specifikke studieaktiviteter være rettet 
mod modulet ”Køn, seksualitet og mangfoldighed”. I andet kompetencemålsforløb (GK2) skal det 
ene af de to produkter være rettet specifikt mod modulet ”Pædagogen som myndighedsperson”.  
Rammerne for de specifikke studieaktiviteter samt kriterier og procedurer for godkendelse fremgår 
af studieplanen. Retningslinjer for indhold fremgår af undervisningsplanen. 
 

6.7 Godkendelse af deltagelse i specialiseringsdelens 1. og 
2. kompetencemålsforløb 

Den studerende skal have godkendt sin dokumentation af aktiv deltagelse i studiet. 
Dokumentationen sker i form af specifikke studieaktiviteter i hvert kompetencemålsforløb.  
 
I første kompetencemålsforløb (SK1) skal den ene af de to specifikke aktiviteter være rettet mod 
modulet ”professionsviden og forskning”.  
 
I andet kompetencemålsforløb (SK2) skal den ene af de to specifikke studieaktiviteter være rettet 
mod uddannelsens tværprofessionelle element.  
 
Rammerne for de specifikke studieaktiviteter i uddannelsens specialiseringsdel samt kriterier og 
procedurer for godkendelse fremgår af studieplanen. Retningslinjer for indhold fremgår af 
undervisningsplanen. 
 

6.8 Godkendelse af deltagelse i uddannelsens valgfrie 
kompetenceområder 

Den studerende skal have godkendt en specifik studieaktivitet. Rammerne for den specifikke 
studieaktivitet samt kriterier og procedurer for godkendelse fremgår af studieplanen. 
Retningslinjer for indhold fremgår af undervisningsplanen.  
 

6.9 Manglende opfyldelse af kriterier for godkendelse af et 
studieforløb 

Studerende, som ikke får godkendt sin dokumentation for aktiv deltagelse i form af specifikke 
studieaktiviteter kan få godkendt forløbets ECTS ved at dokumentere sit faglige niveau i en test, 
som demonstrerer et kompetenceniveau svarende til forløbets læringsmål.  
 
Testen vil bestå i enten en MCQ, en opgave, et casearbejde eller en samtale med en underviser, 
hvor den studerende dokumenterer sit kendskab til læringsmål for den pågældende periode. 
 
Godkendelse af studieforløb er en forudsætning for at gå til prøve. Nærmere beskrivelse af 
muligheden for at få godkendt et forløb ved en test fremgår af studieplanen.  
 
Dokumentation ved en test kan højest foregå to gange i løbet af uddannelsen. Øvrige tilfælde, hvor 
et forløb ikke bliver godkendt, medfører at forløbet skal tages om. 
 

6.10 Merit og forhåndsmerit 
På meritpædagoguddannelsen som sporskifte er følgende forløb reduceret på baggrund af den 
studerendes forudgående videregående uddannelse.  
 

• Omfanget af bachelorforløbet reduceres med 5 ECTS, så det samlet udgør 10 ECTS 
sammenlignet med 15 ECTS på ordinær pædagoguddannelse og den ordinære 
meritpædagoguddannelse. 

 
Derudover er det muligt at søge om frivillig merit, hvis man tidligere har bestået 
uddannelseselementer, der kan give merit for uddannelseselementer f.eks. på en valgt 
uddannelsesretning eller valgt specialisering.  
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Vejledning om merit, herunder om hvordan man søger om merit, kan findes på Københavns 
Professionshøjskoles intranet. Betingelsen for at få merit er, at de gennemførte 
uddannelseselementer og beskæftigelse står mål med fag, uddannelsesdele og praktikdele, jf. LEP 
bekendtgørelsen § 22. 
 

7 Prøver i fællesdelen (grundfagligheden) 
 
Grundfagligheden indeholder to prøver, der svarer til to kompetencemål.  
 

7.1 Prøve i grundfaglighedens 1. kompetencemål (GK1) 
Kompetencemål 
Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver 
etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og 
voksnes udvikling, samt – i relation til dette – redegøre for faglige vurderinger og valg.   
 
Prøveform 
Mundtlig gruppeprøve med afsæt i præsentationsportfolio. Præsentationsportfolio skal indeholde 
produkter, der viser, hvordan de studerende har arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og 
hvordan de studerendes udvikling og læring frem mod målet er forløbet. De studerende skal 
sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetencemålets videns- og 
færdighedsområder, og de studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor 
præsentationsportfolioen er sammensat, som den foreligger.  
 
Prøvegrundlag  
Præsentationsportfolioen indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produkttyper, eks. 
film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max. 10 minutter at gennemse. 
 
Bedømmelsesgrundlag  
Helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del.  
 
Omfang  
2 studerende: max. 14.400 anslag  
3 studerende: max. 19.200 anslag   
4 studerende: max. 24.000 anslag   
Anslagsangivelser er inklusive mellemrum og eksklusive forside, indholdsfortegnelse og 
litteraturliste.  
Tidsramme for mundtlig prøve:  
2 studerende: 25 min. til præsentation og drøftelse.  
3 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse  
4 studerende: 35 min. til præsentation og drøftelse  
 
Tidsrammen/eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de studerende i en gruppe. 
 
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.  
 
Bedømmelse  
Intern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen.  
 

7.2 Prøve i grundfaglighedens 2. kompetencemål (GK2) 
Kompetencemål 
Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, 
historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 
 
Prøveform 
Individuel skriftlig prøve på op til 12.000 anslag. Anslagsangivelse er inklusive mellemrum og 
eksklusive forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.  
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Prøvegrundlag 
6 timers prøve med udlevering af case og prøvespørgsmål målrettet kompetenceområdet.  
 
Bedømmelsesgrundlag 
Skriftligt produkt. 
 
Bedømmelse 
Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Intern bedømmelse. 
 
 

8 Prøver i uddannelsens specialiseringsdel 
 

8.1 Prøve i specialiseringsdelens 1. kompetencemål (SK1) 
Prøveform 
Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i skriftligt produkt. Gruppen består af 2-4 studerende. 
De skriftlige produkt har form af et oplæg, som også kan indeholde andre produkttyper fx film, 
billedmateriale og lyd.  
 
Prøvegrundlag 
Skriftligt produkt 
 
Omfang skriftligt produkt  
2 studerende: max. 14.400 anslag    
3 studerende: max. 19.200 anslag   
4 studerende: max. 24.000 anslag   
 
Form og krav til det skriftlige produkt fremgår af uddannelsens studieplan og prøvefoldere. 
  
Bedømmelsesgrundlag 
Helhedsvurdering af skriftligt produkt og mundtlig præstation.  
Tidsramme for mundtlig prøve:   

• 2 studerende: 25 minutter til præsentation og drøftelse. 

• 3 studerende: 30 minutter til præsentation og drøftelse. 

• 4 studerende: 35 minutter til præsentation og drøftelse. 

 
Tidsrammen/eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de studerende i en gruppe. 
 
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.  
 
Bedømmelse 
Ekstern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen. 
 

8.2 Prøve i specialiseringsdelens 2. kompetencemål (SK2)  
Prøveform 
Skriftlig gruppeprøve i grupper på 2-4 studerende 
Form og krav til den skriftlige gruppeprøve fremgår af uddannelsens studieplan. 
 
Prøvegrundlag 
Skriftlig projektopgave af et omfang på: 

• 2 studerende: max 24.000 anslag 

• 3 studerende: max. 36.000 anslag 

• 4 studerende: max 48.000 anslag 
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Anslagsangivelser er inklusive mellemrum og eksklusive forside, indholdsfortegnelse og 
litteraturliste. Det skriftlige produkt dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, 
herunder arbejdet med udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål.   
 
Bedømmelsesgrundlag  
Skriftligt produkt. Det skal fremgå, hvilke studerende, der er ansvarlige for de enkelte dele af 
opgaven.  
 
Bedømmelse 
Ekstern bedømmelse efter 7‐trinsskalaen. 
 

8.3 Prøve i valgfrit kompetencemål 
Kompetencemål 
Uddannelsens syv valgfrie kompetencemål er beskrevet i studieordningens pkt. 6.2.8. Prøveform 
og bedømmelse er ens for disse kompetencemål. Der kan være forskellige krav til prøvegrundlag og 
bedømmelsesgrundlag, herunder til produkter, som indgår i bedømmelsesgrundlaget. Disse krav er 
beskrevet i det enkelte valgfrie kompetenceområdes prøvefolder.  
 
Prøveform  
Mundtlig prøve – individuelt eller i gruppe 
 
Prøvegrundlag 
Skriftlig disposition og litteraturliste 
 
Omfang  
 Dispositionen må maksimalt have et omfang på: 
1 studerende: 4800 anslag (tegn inklusive mellemrum) 
2 studerende: 4800 anslag 
3 studerende: 7200 anslag 
4 studerende: 7200 anslag 
Litteraturliste indgår ikke i antal anslag. 
 
Bedømmelsesgrundlag:  
Mundtlig demonstration og præsentation med efterfølgende faglig dialog 
 
Tidsramme 
1 studerende: 25 min til demonstration, præsentation og faglig dialog 
2 studerende: 35 min til demonstration, præsentation og faglig dialog 
3 studerende: 45 min til demonstration, præsentation og faglig dialog 
4 studerende: 55 min til demonstration, præsentation og faglig dialog 
 
Tidsrammen/eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de studerende i en gruppe. 
 
Studerende kan bruge op til halvdelen af tidsrammen til demonstration og præsentation.  
 
Bedømmelse. Ekstern 7 trinskalaen 
 

8.4 Prøve i tværprofessionelt element  
Kompetencemål 
Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle 
dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående 
samarbejdsprocesser. 
 
Prøveform:  
Mundtlig gruppeprøve 
I første halvdel af specialiseringens andet kompetencemålsforløb udarbejder de studerende i 
grupper en tværprofessionel problemstilling inden for deres specialiseringsområde og det 
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tværprofessionelle elements kompetenceområde, som afleveres til og godkendes af 
uddannelsesstedet. Ved prøven præsenterer de studerende deres viden og erfaringer fra arbejdet 
med tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer gennem uddannelsen, i 
specialiseringens andet kompetenceområdeforløb og læring i praktikperioderne. Ved den 
mundtlige prøve kan indgå andre produkter og præsentationsformer fx medieobjekter.  
 
Bedømmelsesgrundlag: Mundtlig præstation.  
 
Tidsramme 
2 studerende: 30 min til præsentation og faglig dialog 
3 studerende: 35 min til præsentation og faglig dialog 
4 studerende: 40 min til præsentation og faglig dialog 
 
Tidsrammen/eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de studerende i en gruppe. 
 
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes demonstration og præsentation.  
 
Bedømmelse. Intern 7 trinskalaen 
 

8.5 Afsluttende bachelorprøve  
Prøven i bachelorprojektet kan først finde sted, efter at uddannelsens øvrige prøver er bestået. 
 
Kompetencemål 
Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige 
problemstillinger. 
 
Prøveform 
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve 
 
Omfang  
Det skriftlige projekt må maksimalt have et omfang på: 
1 studerende: 60.000 anslag 
2 studerende: 72.000 anslag 
3 studerende. 84.000 anslag 
4 studerende: 96.000 anslag 
 
Hertil kommer forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 
Såfremt der inddrages andre dokumentationsformer, skal disse være beskrevet i det skriftlige 
produkt.  
 
BA-projektet kan udarbejdes individuelt eller i gruppe. Uanset om den afsluttende opgave er 
udarbejdet i en gruppe, kan den studerende vælge at blive eksamineret individuelt. 
 
Prøvegrundlag 
Bachelorprojektet og den mundtlige præsentation 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del. Den studerendes formulerings- og 
staveevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen 
 
Tidsramme for den mundtlige prøve 
1 studerende: 20 min til præsentation og drøftelse, 10 min votering 
2 studerende: 40 min til præsentation og drøftelse, 10 min votering 
3 studerende: 50 min til præsentation og drøftelse, 15 min votering 
4 studerende: 60 min til præsentation og drøftelse, 15 min votering 
 
Tidsrammen/eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de studerende i en gruppe. 
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Den/de studerende råder over ca. 1/3 del af tiden til præsentation 
 
Bedømmelse 
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen  
 

9 Generelt om prøver 
 
Regler for tilmelding til prøve og beslutninger om afholdelse af syge- og omprøve, anvendelse af 
hjælpemidler, brug af egne og andres arbejde samt disciplinære foranstaltninger i tilfælde af plagiat 
og anden form for eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd ved eksamen sker i henhold til reglerne 
i eksamensbekendtgørelsen. 
 

9.1 Prøver og bedømmelse  
Den studerende er automatisk tilmeldt prøverne, og prøver kan ikke afmeldes. Dette gælder dog 
ikke ved dokumenteret sygdom og barsel eller hvis den studerende har fået dispensation til at blive 
afmeldt. Jf. eksamensbekendtgørelsens § 5.  
 

9.2 Opfyldelse af deltagelsespligt som en forudsætning for deltagelse i en prøve. 
Det er en forudsætning for deltagelse i en prøve, at den studerende har fulgt uddannelsen, som den 
er tilrettelagt af professionshøjskolen.  
 

9.3 Formulerings - og staveevne  
I alle prøver, hvor skriftlige produkter er en del af bedømmelsesgrundlaget, indgår bedømmelsen af 
den studerendes formulerings- og staveevne i den samlede bedømmelse af præstationen.  
 
Uddannelsesinstitutionen kan dispensere herfra for studerende, der dokumenterer en relevant 
specifik funktionsnedsættelse eller har et andet modersmål end dansk. 
 

9.4 Individuelt ansvar i skriftlige produkter som er udarbejdet i en gruppe 
Når skriftlige gruppeprøver udgør et selvstændigt bedømmelsesgrundlag, skal det tydeligt fremgå 
hvilke gruppemedlemmer, der er ansvarlige for hvilke afsnit i det skriftlige produkt. Hele gruppen 
er ansvarlig for indholdsfortegnelse, problemformulering og konklusion. 
 

9.5 Omprøve og sygeprøve 
Studerende der grundet dokumenteret sygdom eller anden dokumenteret årsag, er forhindret i at 
gennemføre prøven skal aflægge prøve snarest muligt. Syge- eller omprøven ligger i samme 
eksamenstermin i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve eller senest sammen med den 
næste ordinære prøve. 
 
Er det en prøve, der er placeret i sidste eksamenstermin, eksempelvis bachelorprojektet, ligger 
syge/omprøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
 

9.6 Anvendelse af hjælpemidler  
Ved prøverne er det tilladt at anvende hjælpemidler, herunder elektroniske, medmindre andet 
fremgår af beskrivelsen af den enkelte prøve.  
 

9.7 Det anvendte sprog ved prøven 
Prøver aflægges på dansk, og den studerende eksamineres på dansk medmindre andet er angivet 
for den enkelte prøve.  
 
Prøven kan aflægges på svensk eller norsk i stedet for dansk, medmindre prøvens formål er at 
dokumentere den studerendes færdigheder i dansk.  
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9.8 Særlige prøvevilkår 
Studerende, der opfylder betingelserne herfor, kan tilbydes særlige prøvevilkår, Jf. 
eksamensbekendtgørelsens § 8. 
 
Der kan tilbydes studerende med f.eks. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse når det vurderes, 
at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen. Tilsvarende 
gælder for studerende med andet modersmål end dansk. Det er en forudsætning, at der med 
tilbuddet ikke sker en ændring af det faglige niveau.  
 
For at være berettiget til særlige prøvevilkår skal der foreligge relevant dokumentation herfor. 
 

9.9 Videnskabelig redelighed  
Brug af egne tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af 
citationstegn ved direkte citater fra eksamensbesvarelsen. Tilsvarende gælder ved brug af 
medstuderendes eksamensbesvarelser. De skal kildeangives på samme måde som alle øvrige kilder, 
der bruges i besvarelsen. 
Alle skriftlige opgaver skal således have et redeligt indhold. Det betyder f.eks. at en skriftlig opgave 
der er en forudsætning for deltagelse i en prøve vil blive afvist hvis den indeholder plagiat eller på 
anden vis ikke har et redeligt indhold. 
 
 

9.10 Brug af egne og andres arbejder 
Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en andens 
arbejde for sit eget, skal det indberettes til Københavns Professionshøjskole. Tilsvarende gælder, 
hvis en studerende har anvendt sit eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning. Hvis 
formodningen bliver bekræftet efter en undersøgelse af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville 
kunne få konsekvenser for bedømmelsen, skal den studerende bortvises fra prøven, jf. 
eksamensbekendtgørelsens § 34. Der kan i øvrigt gives en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde 
eller under skærpende omstændigheder, kan den studerende bortvises midlertidigt eller 
permanent fra KP. 
Vejledning om proceduren ved mistanke om eksamenssnyd findes på KP’s intranet. 
 
 

9.11 Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende 
adfærd ved eksamen, jf. § 34. 

Der kan ske bortvisning fra en prøve, hvis det konstateres, at der er snyd eller udvises forstyrrende 
adfærd under prøven jf. § 34 i eksamensbekendtgørelsen.  
 

9.12 Klager over prøver  
Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, jf. 
eksamensbekendtgørelsens kapitel 11. Vejledninger om hvordan man klager, og hvordan klager 
bliver behandlet, findes på Københavns Professionshøjskoles intranet.  
 

10 Krav til skriftlige opgaver og projekter 
 

10.1 Omfang ved skriftlige præstationer i forbindelse med 
prøver 

Ved alle prøver, hvor der indgår skriftlige præstationer, er der defineret det antal anslag, som det 
skriftlige grundlag kan/skal bestå af. Anslagsangivelser er inklusive mellemrum, fodnoter, tabeller 
mv.  
 
Manglende overholdelse af anslagsangivelser kan medføre, at opgaven ikke kan bedømmes eller får 
betydning ved vurderingen. 
 
Antallet af bilag skal reduceres til et minimum. Den studerende kan ikke forvente, at eksaminator 
eller censor læser bilag. Bilag kan aldrig udgøre et bedømmelsesgrundlag. 
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10.2 Samtykke og anonymisering i opgaver og andre 
produkter i uddannelsen 

Oplysninger, hvad enten det er billeder eller skriftlig omtale, som kan spores tilbage til bestemte 
personer, må kun indsamles, registreres og bruges med skriftligt samtykke, som er afgivet til brug i 
en konkret sammenhæng. 
 
Informationer om personer skal være anonymiseret og opbevaret på en sikker måde. Denne 
anonymisering gælder både navne og andre informationer, som kan identificere den eller de 
pågældende personer, fx stednavne, arbejdssteder, lokaliteter, adresser eller andre beskrivelser og 
angivelser. 

10.2.1 Referencer 

Kilder skal altid angives. Dette gælder også informationer, som er hentet fra Internettet samt 
referencer til eget arbejde fx tidligere opgaver. Som udgangspunkt benyttes følgende standarder 
APA, Vancouver og Harvard. Vejledning findes på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.   
 

10.3 Deltagelse- og fremmøde 
Studerende har pligt til aktiv deltagelse i studiet. Aktiv deltagelse er en forudsætning for 
godkendelse af kompetencemålsforløb, herunder praktikforløb, og dermed en forudsætning for at 
opnå de ECTS, der stilles krav om gennem uddannelsen.  
 
Den studerende imødekommer deltagelsespligten ved fremmøde til studieaktiviteter (både dem der 
kræver fysisk tilstedeværelse og virtuelle aktiviteter), som de er tilrettelagt af uddannelsen samt 
ved dokumentation i form af godkendelse af specifikke studieaktiviteter.  En specifik 
studieaktivitet, der skal dokumenteres, kan være en skriftlig opgave, en fremlæggelse i 
undervisningen eller en test. Studieaktiviteten er en forudsætning for at gå til eksamen, og man 
bruger et eksamensforsøg, hvis studieaktiviteten ikke er opfyldt. 
 

10.4  Klager og dispensation 
Københavns Professionshøjskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er 
fastsat af Københavns Professionshøjskole når der foreligger usædvanlige forhold, jf. 
eksamensbekendtgørelsen§ 33, stk. 2 og pædagogbekendtgørelsens § 21, stk. 3. 
Vejledning om hvordan man søger om dispensation findes på Københavns Professionshøjskoles 
intranet. 
 

10.5 Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen  
Indskrivningen bringes til ophør for studerende, der ikke har bestået nogen prøver i en 
sammenhængende periode på 1 år, jf LEP-bekendtgørelse § 24. 
 
Københavns Professionshøjskole kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger 
usædvanlige forhold.  
 
 

11 Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 
 

11.1 Uddannelsestænkning  
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte ved Københavns Professionshøjskole tilstræber gennem 
den pædagogiske tilrettelæggelse, at alle dimittender kan agere som kritiske og konstruktive 
professionsudøvere og medborgere i et demokratisk samfund. Hertil kommer, at dimittenderne har 
professionsrelevante kompetencer og kan udøve, udvikle og formidle udviklings, lærings- og 
omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv. 
 

11.2 Vidensbasering 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte ved Københavns Professionshøjskole har fokus på, at de 
studerende i uddannelsen, med afsæt i nyeste og mest relevante viden, udvikler pædagogfaglig 
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dømmekraft og handlekompetencer. Målet er at gøre dem i stand til en vidensbaseret 
professionsudøvelse, som indebærer evnen til at opsøge, vurdere og tilegne sig ny viden samt at 
kunne indgå i, medvirke og formidle produktion af ny viden.  
 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er kendetegnet ved en stærk vidensbasering. 
Studerende møder gennem hele uddannelsen relevant forsknings- og praksisviden. Praksisviden 
integreres fortløbende i undervisningen og i uddannelsens studieaktiviteter. Forskningsviden 
indgår i alle forløb, og de studerende møder undervisere, som er forskere og engageret i at formidle 
deres viden fra de projekter, de indgår i. 
 

11.3 Praksisorientering 
I uddannelsens tilrettelæggelse er der fokus på at undervisning og studieaktiviteter altid er nært 
knyttet til praksis samt indebærer forskellige former for både analytiske, praktiske og æstetiske 
læreprocesser. Desuden lægges vægt på, at de studerende arbejder afprøvende, innovativt og 
udviklingsorienteret. For de studerende skal lære at udvikle løsninger på forskellige typer af 
problemstillinger. 
 

11.4 Tværprofessionalitet 
De studerende uddannes til en virkelighed, hvor mange opgaver skal løses i samarbejde og 
tværfagligt. Allerede under uddannelsen, blandt andet i det tværprofessionelle modul, trænes 
kompetencen til at løse konkrete opgaver og problemstillinger med et flerfagligt perspektiv. 
Tværprofessionalitet er både en samarbejdsform og en vej til at finde innovative og effektive 
løsninger i et moderne velfærdssamfund. Derfor tilrettelægges uddannelsen, så studerende har 
mulighed for at tilegne sig viden om og kompetencer til tværprofessionelt samarbejde. 
 

11.5 Æstetik 
Uddannelsen har et stærkt fokus på æstetik. Den pædagogiske praksis indebærer en høj grad af 
æstetisk virksomhed og er kendetegnet ved sin interesse for æstetisk erkendelse. Æstetisk 
virksomhed er med andre ord en hjørnesten i pædagogisk handlekompetence. I uddannelsen er 
æstetisk aktivitet og æstetiske læreprocesser i fokus i særlige kompetencemålsforløb og samtidig en 
del af alle uddannelsens forløb. 
 

11.6 Kompetencer til professionel pædagogisk praksis 
Pædagogisk arbejde forudsætter stærke personlige, relationelle, sociale og kulturelle kompetencer. 
Meritpædagoguddannelsen som sporskifte ved Københavns Professionshøjskole lægger derfor vægt 
på varierede studieaktiviteter og arbejdsformer, som giver studerende erfaring med at arbejde såvel 
individuelt som i forpligtende og varierede fællesskaber og med forskellige metoder, der stiller krav 
om en etisk og ansvarlig adfærd og kvalificerer til professionel pædagogisk praksis. 
 

11.7 Pædagogisk tilrettelæggelse med fokus på 
studieintensitet, aktiv deltagelse og feedback 

Meritpædagoguddannelsen som sporskifte tilrettelægges, så den skaber gode rammer for, at 
studerende selvstændigt og sammen med andre udvikler stærke professionskompetencer. I hvert 
forløb møder studerende varierende undervisnings- og arbejdsformer, der understøttes af en 
digital læringsplatform samt relevante digitale læremidler. 
 

11.8 Studieintensitet 
Didaktikken har som mål at involvere og udfordre de studerende. Læring er noget undervisere og 
studerende samarbejder om. I hele uddannelsen er der fokus på høj studieintensitet og aktiv 
deltagelse i form af fremmøde ved indkald, digital undervisning (både synkront og asynkront), 
engagement og kvalificeret deltagelse i undervisning og andre studieaktiviteter.  
 

11.9 Feedback 
På uddannelsen er der fokus på feedback både som en væsentlig studieaktivitet og som en central 
pædagogisk kompetence i professionsudøvelsen. Feedback er ikke alene noget studerende 
modtager; det er også noget, de giver til andre.  
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I alle forløb lægges vægt på, at studerende udvikler kompetencer til at efterspørge, modtage, 
anvende og give feedback. Gennem uddannelsen vil studerende møde forskellige former for 
feedback. Feedback fra undervisere til studerende vil overvejende være tilrettelagt som en 
integreret del af undervisningen og kan foregå individuelt og i grupper. Studerende modtager 
skriftlig eller mundtlig feedback på studieprodukter, og feedback indgår i dialoger om faglige 
emner samt ved en undervisningstilrettelæggelse, hvor medstuderende giver tilbagemeldinger på 
såvel individuelle som gruppeprodukter og -præsentationer, for eksempel i form af oplæg fra 
opponentgrupper.  
 

11.10 Anvendte undervisnings- og arbejdsformer  
Samspillet med praksisfeltet kendetegner undervisnings- og arbejdsformer gennem hele 
uddannelsen. Viden fra praksis og studerendes praksiserfaringer anvendes aktivt, og studerende 
indgår i undersøgelses- og udviklingsopgaver i samarbejde med praksis. 
 
Pædagogprofessionens faglige opgaver og udfordringer er i fokus på måder, der inkluderer 
kompetencer til tværprofessionelle, tværsektorielle og internationale opgaver. Derfor bliver der i 
undervisnings- og arbejdsformerne lagt vægt på tværprofessionelle studieaktiviteter, forpligtende 
samarbejder og opgaver, som både medtænker og udfordrer studerendes livserfaringer og sociale 
og kulturelle forståelse. Desuden arbejdes der i flere kompetencemålsforløb med 
projektorganiserede og problemorienterede opgaver 
 
Forskelligartede studieaktiviteter og læringsmål, som retter sig mod henholdsvis praktiske, 
teoretiske og sociale kompetencer såvel som kropslige og æstetisk-musiske kompetencer i bred 
forstand, indgår ligeværdigt i uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer. 
 
Indhold, arbejdsformer, opgaver, prøver og evalueringer indgår i undervisnings- og 
arbejdsformer på en måde, der kan skabe en tydelig og systematisk sammenhæng gennem 
uddannelsen.  
 
I alle undervisningsforløb og i forbindelse med en række prøver arbejdes der individuelt eller i 
grupper. Nogle prøver er tilrettelagt med udgangspunkt i et gruppearbejde. Gruppearbejde 
betragtes som en væsentlig kvalitet med henblik på læring og med henblik på at opøve 
samarbejdskompetencer.   
 
Når uddannelsen gennemføres som et særligt tilrettelagt merit- og netbaseret forløb, vil den 
overvejende del af undervisningen foregå uden fremmøde på uddannelsesstedet. I stedet forventes 
studieaktivitet ved den virtuelle undervisning som enten kan foregå synkront eller asynkront. 
 

12 Hjemmel  
Denne studieordning implementerer regler fastsat i nedenstående bekendtgørelser: 

Regler i bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om prøver ved professions- og erhvervsrettede 
videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

Regler i bekendtgørelse nr. 2672 af 28. december 2021 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). 
 
Derudover implementeres regler i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
pædagog, BEK nr. 354 af 07. april 2017. 
 

13 Ikrafttræden  
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2022 og får virkning for studerende der optages 
fra denne dato samt studerende der tidligere er optaget på uddannelsen. 2021 studieordningen 
ophæves pr. 31. august 2022   
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Meritpædagoguddannelsen som sporskifte er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet 
som forsøg perioden 2021-2026. Forsøgsuddannelsen skal herefter evalueres. 
 
 

Københavns Professionshøjskole 
 
 
 

 
Rektor Stefan Hermann  
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14 Bilag 1-7 om obligatoriske kompetencemålsforløb på 
meritpædagoguddannelsen som sporskifte 

 
 

14.1  Bilag 1: Grundfaglighedens 1. kompetenceforløb 
(GK1) 

Pædagogiske miljøer og aktiviteter 
Indhold Pædagogiske miljøer og aktiviteter er det første kompetencemålsforløb i 

uddannelsen. Det introducerer udvalgte grundlæggende pædagogiske 
teorier og metoder, som danner et fagligt pædagogisk udgangspunkt for 
det samlede pædagogiske arbejdsområde.  
I forløbet vil der blive arbejdet med teoretiske, musisk-æstetiske og 
natur- og bevægelsesfaglige aspekter af pædagogens faglighed. 
Det nationale 10-ECTS-modul ”køn, seksualitet og mangfoldighed” 
indgår som en integreret del af kompetencemålsforløbet. Dette modul er 
beskrevet i studieplanen.  

ECTS og placering  Forløbet er på i alt 30 ECTS, som er placeret i uddannelsens første 
semester 

Læringsmål Kompetencemål 
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes 
forudsætninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere 
pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børn, unge og 
voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for faglige 
vurderinger og valg. 
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14.1  Bilag 1: Grundfaglighedens 1. kompetenceforløb 
(GK1) 

Pædagogiske miljøer og aktiviteter 
Vidensmål 
1. Pædagogiske teorier og 

paradigmer, herunder 
forskellige former for 
målsætning af og 
dannelsesidealer i 
pædagogiske miljøer og 
aktiviteter. 

2. Socialiserings- og 
interaktionsprocesser samt 
inkluderende pædagogisk 
praksis.  

3. Børn, unge og voksnes 
sociale, emotionelle, 
sproglige, kognitive, fysiske, 
motoriske og sansemæssige 
forudsætninger og udvikling. 

4. Udvikling af sprog og 
kommunikation, herunder 
ved brug af IT. 

5. Hvordan forskellige 
individuelle, sociale og 
kulturelle faktorer kan 
påvirke udvikling og læring. 

6. Kønsidentitet, seksualitet, 
ligestilling og familieformer 

7. Natur og miljø samt 
pædagogisk-didaktiske 
aktiviteter inden for disse 
områder. 

8. Idræt og bevægelse og 
pædagogisk-didaktiske 
aktiviteter knyttet hertil. 

9. Musisk-æstetisk virksomhed 
og pædagogisk-didaktiske 
aktiviteter knyttet hertil. 

10. Kunstneriske og 
håndværksmæssige 
arbejdsprocesser og 
udtryksformer samt 
pædagogiske-didaktiske 
aktiviteter inden for disse 
områder. 

11. Videnskabeligt baserede 
tilgange og metoder til 
tilrettelæggelse, undersøgelse 
og udvikling af pædagogisk 
praksis, herunder 
evidensbaserede metoder, og 
hvordan disse kan anvendes i 
praksis 

Færdighedsmål 
1. Med udgangspunkt i 

pædagogiske teorier og værdier 
formulere mål og 
dannelsesidealer for pædagogisk 
praksis. 

2. Formulere faglige mål, midler og 
metoder til understøttelse af det 
enkelte menneskes trivsel og 
sociale udvikling og til udvikling 
af inkluderende fællesskaber. 

3. Anvende viden om børn, unge og 
voksnes udvikling, 
forudsætninger og perspektiver i 
pædagogisk praksis. 

4. Formulere faglige mål, midler og 
metoder, der understøtter det 
enkelte menneskes 
sprogudvikling og 
kommunikationskompetence. 

5. Differentiere omsorg og 
pædagogiske indsatser, så de 
tilgodeser børns, unges og 
voksnes dannelse. 

6. Formulere faglige mål og midler 
til skabelse af rum for 
menneskers mangfoldighed og til 
understøttelse af kønnenes lige 
muligheder. 

7. Tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere natur- og 
miljøpædagogiske aktiviteter. 

8. Tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske idræts- og 
bevægelsesaktiviteter. 

9. Tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere musik-æstetiske forløb. 

10. Tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere kunstneriske og 
håndværksmæssige forløb. 

11. Redegøre for og anvende teorier 
og metoder om og for 
pædagogisk praksis. 
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14.1  Bilag 1: Grundfaglighedens 1. kompetenceforløb 
(GK1) 

Pædagogiske miljøer og aktiviteter 
Studiemetoder Forløbet er den studerendes møde med uddannelsen, så forløbet rummer 

introduktion til studiet, og der lægges vægt på de studerendes tilegnelse 
af studiekompetencer. 
 
Der arbejdes på hold samt individuelt og i studiegrupper med tilegnelse 
af kompetencemålet ved følgende: 
Brug af portfolio. 
Læsning og drøftelse af fagtekster med fokus på centrale fagbegreber. 
Æstetiske læreprocesser som erkendelsesform. 
Samarbejdskompetencer og studiegruppearbejde. 
Øvelse i præsentationer og læring om kroppen i pædagogisk arbejde 
gennem øvelser og afprøvning. 
Observationsmetoder med henblik på skabelse af viden om og i 
pædagogisk praksis. 
 
Forløbet har et særligt fokus på kobling mellem teori og praksis/praktik, 
da det er placeret i tilknytning til første praktik og praktikforberedelse er 
en integreret del af forløbet. 
Den studerendes portfolio er omdrejningspunkt for studieaktiviteter og 
læreprocesser. Derudover har undervisningen fokus på studiestrategier, 
hvor de studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde selvstændigt 
og i studiegrupper i studieaktivitetsmodellens fire kategorier. 

Modulprodukt(er) Gruppepræsentationer samt portfolioarbejde, som indebærer både 
skriftlige produkter og en eller flere andre produkttyper, eksempelvis 
film, billedmateriale eller lyd. Krav til modulprodukter er beskrevet i 
studieplan og i undervisningsplanerne.  

Prøve Mundtlig gruppeprøve med afsæt i præsentationsportfolio. Jf. 
studieordningens pkt. 7.1. 
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14.2 Bilag 2: Grundfaglighedens 2. kompetencemålsforløb 
(GK2) 

Profession og samfund 
Indhold Kompetencemålsforløbet Profession og samfund retter sig mod den 

samfundsmæssige og historiske kontekst for pædagogprofessionens virkefelt 
og aktuelle vilkår. Der arbejdes med sociologiske, sundhedsfaglige, 
kommunikationsfaglige og pædagogiske perspektiver. 
 

ECTS og 
placering 

Forløbet er på 20 ECTS og placeret på uddannelsens 2. semester 

Læringsmål Kompetencemål 
Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den 
samfundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 
Vidensmål 
 
1. Velfærdssamfundets udvikling og 

globalisering, om medborgerskab 
og demokrati. 

2. Grundlæggende træk ved 
pædagogprofessionens udvikling, 
samt om forandringer i 
pædagogiske paradigmer over tid. 

3. Pædagogprofessionens placering i 
forhold til tilgrænsende 
professioner, myndigheder og 
offentlighed. 

4. Professionsetik og værdier, som 
disse udfolder sig i relationen, 
professionen og samfundet. 

5. Sundhedsfremme og forebyggelse, 
herunder tidlig opsporing, samt 
om gældende lovgivning inden for 
området. 

6. Risikofaktorer og signaler på 
mistrivsel hos børn, unge og 
voksne. 

7. Professionel kommunikation. 
8. Politiske, organisatoriske og 

lovgivningsmæssige rammer og 
betingelser for udøvelsen af 
pædagogisk arbejde. 

 

Færdighedsmål 
 
1. Varetage pædagogiske 

aktiviteter med henblik på 
udvikling af børn, unge og 
voksnes medborgerskab og 
demokratiske dannelse. 

2. Analysere, diskutere og vurdere 
aktuelle paradigmer i 
pædagogisk praksis og i 
samfundet. 

3. Bringe sin faglighed i spil i 
samarbejdet med andre 
professioner og i interaktionen 
med relevante 
samfundsinstitutioner. 

4. Analysere og vurdere værdier og 
etiske dilemmaer i pædagogiske 
sammenhænge samt analysere 
og vurdere sin egen rolle i 
relationelt arbejde. 

5. Identificere sundhedsmæssige 
og sociale problemstillinger 
samt formulere pædagogiske 
handlemuligheder i relation 
hertil. 

6. Identificere og reagere på børn, 
unge og voksne, der viser tegn 
på mistrivsel i pædagogisk 
praksis. 

7. Indgå i professionelle samtaler 
med børn, unge, voksne, 
pårørende og myndigheder. 

8. Identificere pædagogiske 
opgaver og udfordringer givet af 
de eksisterende rammer og 
vilkår samt udpege 
handlemuligheder inden for 
disse rammer. 
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14.2 Bilag 2: Grundfaglighedens 2. kompetencemålsforløb 
(GK2) 

Profession og samfund 
Studiemetoder Der arbejdes på hold samt individuelt og i studiegrupper med særlig vægt på 

følgende: 
 
Metoder i studiegruppearbejde, herunder at udvikle kompetencer til 
peerfeedback 
Casearbejde, herunder analysemetode 
Individuel skriftlighed 
Det problemorienterede projektarbejde 
Brug af portfolio 
Den studerendes portfolio er omdrejningspunkt for studieaktiviteter og 
læreprocesser. Derudover har undervisningen fokus på studiestrategier, hvor 
de studerende tilegner sig kompetencer til at arbejde selvstændigt og i 
studiegrupper i studieaktivitetsmodellens fire kategorier.  

Prøve Individuel skriftlig prøve. Jf. studieordningens pkt. 7.2. 
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14.3 Bilag 4: Dagtilbudspædagogik - 1. 
kompetencemålsforløb (SK1)  

Barndom, kultur og læring (SK1) 
Indhold Barndom, kultur og læring er det første kompetencemålsforløb i 

specialiseringsretningen ”Dagtilbudspædagogik”.  
Kompetencemålsforløbet retter sig mod inddragelse af kultur, natur og 
æstetiske udtryksformer i pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns 
udvikling, trivsel, dannelse og læring. 
Forløbet omhandler specialiseringsretningens primære målgrupper, 
institutionelle forhold/rammer, handleperspektiver og professionsviden 
knyttet til specialiseringsfeltet.  
Det nationale modul:  ”Professionsviden og forskning i relation til 
dagtilbudspædagogik” indgår som en integreret del af forløbet med 10 ECTS. 
Dette modul er nærmere beskrevet i studieplanen.  

ECTS og 
placering 

Forløbet er på 20 ECTS og er placeret i uddannelsens 3- 4. semester.  

Læringsmål Kompetencemål 
Den studerende kan anvende natur samt kulturelle medier og udtryksformer 
til at skabe udviklings- og læreprocesser for 0-5 årige børn samt inddrage 
børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. 
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14.3 Bilag 4: Dagtilbudspædagogik - 1. 
kompetencemålsforløb (SK1)  

Barndom, kultur og læring (SK1) 
Vidensmål 
 
1. Pædagogiske læreplaner, 

herunder pædagogiske og 
didaktiske overvejelser knyttet 
til børns leg, udvikling og læring. 

2. Barndom, historiske 
forandringer i synet på børn og 
på inddragelse af barnets 
perspektiv i pædagogisk praksis. 

3. Det 0-5 årige barns trivsel, 
dannelse, leg, læring og 
udvikling. 

4. Børns forskellige opvækstvilkår 
og livsbetingelser. 

5. Børns sproglige udvikling og om 
sprogstimulering, herunder 
skriftsprogets betydning. 

6. Etnicitet, tosprogethed og 
kulturforståelse. 

7. Natur, matematisk 
opmærksomhed og teknik samt 
pædagogiske aktiviteter inden 
for dette område målrettet 0-5 
årige børn. 

8. Krop og bevægelse, samt 
pædagogiske aktiviteter inden 
for dette område målrettet 0-5 
årige børn. 

9. Kulturelle, musiske og æstetiske 
udtryks- og læringsformer samt 
pædagogiske aktiviteter inden 
for dette område målrettet 0-5 
årige børn. 

 
 

Færdighedsmål 
 
1. Udarbejde pædagogiske 

læreplaner og på baggrund heraf 
tilrettelægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter. 

2. Undersøge og inddrage børns 
perspektiver i organiseringen og 
tilrettelæggelsen af pædagogisk 
arbejde. 

3. Anvende viden om børns 
udvikling og forudsætninger i 
pædagogisk praksis i dagtilbud. 

4. Identificere pædagogiske 
problemstillinger i relation til 
børns forskellige livsbetingelser. 

5. Understøtte børns almene 
kommunikative og sproglige 
kompetenceudvikling. 

6. Etablere, analysere og vurdere 
kulturmøder. 

7. Udvikle, gennemføre og evaluere 
pædagogiske aktiviteter inden for 
natur, matematisk 
opmærksomhed og teknik, 
herunder inddrage barnets 
perspektiv og relevant pædagogisk 
viden. 

8. Udvikle, gennemføre og evaluere 
pædagogiske aktiviteter inden for 
krop og bevægelse, herunder 
inddrage barnets perspektiv og 
relevant pædagogisk viden. 

9. Inddrage litterære, musikalske, 
dramatiske og visuelle udtryks- og 
læringsformer samt barnets 
perspektiv og relevant pædagogisk 
viden i sin pædagogiske praksis. 

Studiemetoder Studiemetoderne omhandler primært følgende aktiviteter: 
Aktivt samarbejde med underviser og medstuderende om etablering af nye 
læringsfællesskaber. 
Problemorienteret arbejde med fokus på kobling mellem teori og 
praksis/praktik. 
Feedback og peer-feedback I forskellige former og både i forhold til 
produkter, præsentationer og studiemæssig adfærd. 
Portfolio som omdrejningspunkt for studieaktiviteter og læreprocesser. 
Brug af digitale medier i forskellige sammenhænge. 
Kritisk læsning og vurdering af faglige og videnskabelige tekster. 
Forskellige undersøgelsesmetoder, analyse og formidling.  
Æstetiske læreprocesser som erkendelsesform. 
Evaluering.  

Prøve Mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i skriftligt produkt. Jf. 
studieordningens pkt. 8.1. 
Formen for på det skriftlige produkt er beskrevet i studieplanen. 
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14.4 Bilag 5: Dagtilbudspædagogik - 2. 

kompetencemålsforløb (SK2) 
Profession og organisation 
Indhold Specialiseringsdelens andet kompetencemålsforløb Profession og 

organisation integrerer kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra 
SK2 og fra tværfagligt element. Det tværfaglige element er beskrevet i bilag 
18. 
Kompetencemålsforløbet retter sig mod de organisatoriske rammer for 
professionel pædagogisk praksis, herunder samarbejdet med forældre, 
frivillige og andre professioner 
I forløbet tilegner de pædagogstuderende sig viden om betingelser for 
pædagogisk arbejde samt forståelse for disse betingelser betydning både i 
forhold til udmøntning af den pædagogiske faglighed og for samarbejdet med 
andre professioner. Der er et særligt fokus på det tværprofessionelle 
samarbejde om identificering af udfordring og udvikling af 
helhedsorienterede løsninger på tværs af den offentlige, private og frivillige 
sektor. 

ECTS og 
placering 

20 ECTS som også omfatter tværfagligt element. Forløbet er placeret på 
uddannelsens 4. og 5. semester 

Læringsmål 
for SK2 
 

Kompetencemål for SK2 
Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk 
arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. 
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14.4 Bilag 5: Dagtilbudspædagogik - 2. 
kompetencemålsforløb (SK2) 

Profession og organisation 
 Vidensmål 

1. Historiske forandringer i 
pædagogisk arbejde med 0-5-
årige samt professionens aktuelle 
opgaver og udfordringer. 

2. Dagtilbuddenes organisation og 
ledelse, herunder viden om 
organisationskultur. 

3. Professionsetik og etiske 
dilemmaer i pædagogisk praksis 
for 0-5-årige. 

4. Børn i udsatte positioner, social- 
og specialpædagogiske indsatser 
og inkluderende praksis. 

5. Tværprofessionelt samarbejde, 
herunder samarbejde om børns 
overgange mellem forskellige 
institutionstyper. 

6. Forældresamarbejde og 
inddragelse af forældre i forhold 
til børns udvikling. 

7. Pædagogens rolle og opgaver i 
forhold til samarbejdet med 
frivillige og civilsamfund. 

8. Gældende retsgrundlag og 
relevante internationale 
konventioner. 

9. Videnskabelige teorier og 
metoder i relation til pædagogisk 
praksis, herunder 
evidensbaserede metoder. 

 
 
 

Færdighedsmål 
1. Forholde sig vurderende til 

opgaver og udfordringer inden 
for pædagogisk arbejde med 0-5-
årige samt kvalificere pædagogisk 
praksis på den baggrund. 

2. Analysere og vurdere 
organisations- og 
ledelsesmæssige forhold af 
betydning for pædagogisk praksis 
for 0-5-årige. 

3. Analysere og vurdere etiske 
problemstillinger på en måde, så 
det bidrager til kvalificering af 
pædagogisk praksis. 

4. Understøtte det enkelte barns 
udvikling gennem tidlig 
opsporing og tilrettelæggelse af 
pædagogiske aktiviteter, der 
inkluderer og fremmer 
forpligtende fællesskaber. 

5. Samarbejde med fagpersoner på 
tværs af professioner og 
kompetenceområder, herunder 
samarbejde om børns overgange 
mellem forskellige 
institutionstyper. 

6. Tilrettelægge forældresamarbejde 
med udgangs- punkt i det enkelte 
barn og børnegruppens trivsel, 
læring og udvikling. 

7. Inddrage frivillige og 
civilsamfund i pædagogisk 
praksis. 

8. Agere professionelt inden for 
gældende retsgrundlag og 
varetage skriftlig kommunikation 
med relevante 
samarbejdspartnere. 

9. Analysere og vurdere 
videngrundlaget for pædagogisk 
praksis, herunder anvende 
videnskabelige metoder til 
undersøgelse og udvikling af 
pædagogisk praksis. 

Studiemetoder Studieaktiviteter og metoder er i høj grad de samme som i første 
kompetencemålsforløb.  
I andet kompetencemålsforløb er der dog lagt vægt på, at aktiviteter i nogen 
grad også er rettet mod tilegnelse af tværprofessionelle kompetencer.  
Ligeledes vil forløbets aktiviteter være præget af forventning om en høj grad 
af selvstændighed, herunder, at studerende formår at organisere feedback og 
studieaktivitet i studiegrupper og studiekredse. 
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14.4 Bilag 5: Dagtilbudspædagogik - 2. 
kompetencemålsforløb (SK2) 

Profession og organisation 
Prøver Prøve i andet kompetencemål:  Jf. studieordningens pkt. 8.2. 

Prøve i tværprofessionelt element: Mundtlig gruppeprøve Jf. 
studieordningens pkt. 8.4. 
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14.5 Bilag 6: Tværprofessionelt kompetencemålsforløb 
(TE) 

Integreret i kompetencemålsforløb SK2 
Indhold Området retter sig mod samarbejde om indkredsning og udvikling af 

helhedsorienterede løsninger på tværs af den offentlige, private og frivillige 
sektor. 

ECTS og 
placering 

Det tværprofessionelle element er integreret i SK2-forløbet på 4. og 5. 
semester 

Læringsmål 
 
 

Kompetencemål 
Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over 
tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal 
indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående 
samarbejdsprocesser. 
Vidensmål 
 
1. Pædagogers og andres 

professionsforståelse, faglighed 
og handlekompetence, herunder 
lærere, sygeplejersker og 
socialrådgivere, - 
velfærdssamfundets forskellige 
sektorer, aktører og deres 
forskellige perspektiver på 
opgaver og udfordringer og 
lovgivning og politiske rammer 
for det tværgående samarbejde, 

2. Samarbejdsformer, herunder 
kommunikative metoder og 
strategier, der understøtter det 
tværgående samarbejde, 

3. Empiriske undersøgelser af, 
hvad der kendetegner 
tværprofessionelle og 
tværsektorielle 
samskabelsesprocesser. 

4. Projekt- og procesledelse, 
herunder procesværktøjer, der 
kan understøtte 
samarbejdsformer og 
samskabende processer. 

5. Rammerne for samt potentialer 
og udfordringer i arbejdet med 
brugerinddragelse. 

Færdighedsmål 
1. Basere sin deltagelse i 

tværprofessionelt samarbejde 
med eksempelvis lærere, 
sygeplejersker og socialrådgivere 
på refleksioner over pædagogers 
faglighed, roller og ansvar og 
skabe helhedsorienterede 
løsninger ved at inddrage 
relevante samarbejdspartneres 
faglighed, roller og ansvar i 
opgaveløsningen. 

2. Formidle pædagogisk faglighed 
og indsigt til professionelle, 
brugere og andre centrale parter 
i en helhedsorienteret praksis. 

3. Identificere og tage højde for 
muligheder og barrierer i det 
tværprofessionelle og 
tværsektorielle samarbejde, 
herunder analysere og agere i et 
felt med etiske dilemmaer. 

4. Koordinere projekter og anvende 
procesværktøjer i samskabende 
processer. 

5. Udvikle fællesskaber og skabe 
forandring og værdi ved 
selvstændigt at indgå i og 
koordinere samarbejde, der 
involverer brugere, 
professionelle og frivilliges 
netværk og ressourcer 

Studiemetoder Det tværprofessionelle element er integreret i SK-2-forløbet. Det indebærer 
et krav om, at studerende arbejder med teori om tværprofessionalitet og 
inddrager et tværprofessionelt perspektiv i drøftelser og produkter.  

Prøve Mundtlig intern gruppeprøve. Jf. studieordningens pkt. 8.4. 
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14.6 Bilag 7: Bachelorprojektet – herunder 4. 
praktikperiode  

 
Indhold Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. 

Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i 
en professionsrelevant problemstilling. 
 
Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og 
teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering 
af praksis. 

ECTS og 
placering 

10 ECTS, 5. semester 

Læringsmål 
 
 

Kompetencemål 
Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere 
pædagogfaglige problemstillinger. 
Vidensmål 
 

1. Den studerende har viden 
om virkefelter for den 
pædagogiske profession og 

2. pædagogfaglig udvikling og 
innovation, og 

3. pædagogens 
professionsfaglighed og 
professionsetik, og 

4. følgende forholds 
indflydelse på den valgte 
problemstilling: Kulturelle 
og sociale. Institutionelle og 
organisatoriske. Historiske, 
samfundsmæssige og 
internationale, 

5. nationale og internationale 
forsknings- og 
udviklingsresultater af 
relevans for den valgte 
problemstilling, 

6. empiriske 
undersøgelsesmetoder samt 
deres muligheder og 
begrænsninger og 

7. opgaveskrivning og faglig 
formidling. 

Færdighedsmål 
 
1. Den studerende kan 

identificere, afgrænse og 
undersøge en relevant 
professionsfaglig 
problemstilling af både 
teoretisk og praktisk karakter, 
og 

2. identificere og fagligt vurdere 
muligheder for udvikling og 
kvalificering af pædagogisk 
praksis, og 

3. formidle etiske og 
handleorienterede 
overvejelser, der kvalificerer 
pædagogisk samspil, og 
demonstrere 
professionsfaglig 
dømmekraft, og 

4. inddrage organisatoriske og 
samfundsmæssige forhold i 
perspektiveringen af den 
valgte problemstilling, og 

5. inddrage viden og forskning i 
en faglig argumentation, og 

6. vurdere og begrunde valget af 
metoder til indsamling af 
empiri og 

7. formidle analyse- og 
undersøgelsesresultater 
mundtligt og skriftligt. 

Prøve Kombineret skriftlig og mundtlig prøve med ekstern censur jf. 
studieordningens pkt. 8.5 
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15 Bilag 8-14 om specialiseringsdelens valgfrie 
kompetenceområder 

 
Uddannelsen omfatter et valgfrit kompetenceområde, der for den enkelte studerende skal udgøre i 
alt 20 ECTS-point. Formålet er, at den studerende erhverver kompetencer til at kunne deltage i og 
lede udviklingsprocesser inden for det valgte kompetenceområde. Hold med valgfrie 
kompetenceområder oprettes alt efter tilslutning. Den studerende vælger ét kompetenceområde 
blandt syv valgfrie kompetenceområde: 
 
1) Kreative udtryksformer. 
2) Natur og udeliv. 
3) Sundhedsfremme og bevægelse. 
4) Medier og digital kultur. 
5) Social innovation og entreprenørskab.  
6) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 
7) Kulturmøde og interkulturalitet. 
 
Bilagene 8 - 14 uddyber læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie kompetenceområder. 
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15.1 Bilag 8: Kreative udtryksformer 

Indhold Området retter sig mod at lede og understøtte æstetiske og kreative 
udtryksformer i pædagogisk praksis. 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 3. semester 

Læringsmål Kompetencemål 
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og 
læreprocesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt 
med musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed. 

Vidensmål 
1. skabende processers betydning 

for menneskers udvikling, 
identitet, livskvalitet og 
dannelse, 

2. musisk og æstetisk produktion, 
æstetiske læreprocesser og 
kreative arbejdsformer, 

3. kunstnerisk og 
håndværksmæssig produktion 
og skabende processers 
betydning for menneskets ud- 
vikling og livsmuligheder, 
herunder æstetiske 
læreprocesser, 

4. formsproglige teorier, metoder, 
grundelementer og virkemidler 
og  

5. æstetisk virksomheds 
muligheder for at bidrage til 
udvikling og fornyelse af den 
pædagogiske praksis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Færdighedsmål 
1. analysere og vurdere æstetiske 

læreprocesser samt redegøre for 
æstetiske udtryksformers 
pædagogiske, oplevelsesmæssige 
og kulturelle perspektiver, 

2. tilrettelægge, skabe rammer for og 
understøtte musisk og æstetisk 
produktion og æstetiske 
læreprocesser for og i samarbejde 
med en selvvalgt målgruppe, 

3. demonstrere egne færdigheder 
inden for kunstnerisk og 
håndværksmæssig produktion 
samt tilrettelægge, begrunde, 
gennemføre og evaluere 
pædagogiske aktiviteter, som 
understøtter udtryksbevidsthed, 
aktivitetsglæde og udfoldelseslyst 
gennem kunstnerisk og 
håndværksmæssig produktion, 

4. demonstrere egne færdigheder 
inden for forskellige musiske og 
æstetiske udtryk, herunder 
udvælge og anvende metoder og 
teknikker inden for et æstetisk 
formsprog, og  

5. udvikle pædagogisk praksis 
gennem innovative æstetiske 
udtryk og æstetiske fænomener. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser, oplæg og 
foredrag fra undervisere, studerende og gæstelærere, herunder aktører fra 
pædagogisk praksis og udøvende kunstnere. Som en del af undervisningen 
arbejder de studerende med kreative æstetiske aktiviteter, der giver dem 
mulighed for at udforske, afprøve og styrke egne erfaringer med kreative 
udtryksformer og æstetiske læreprocesser. Dertil tilrettelægger, begrunder, 
gennemfører og vurderer de studerende kreative æstetiske aktiviteter og forløb 
rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering.  
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for skemafastlagt 
undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede aktiviteter samt 
individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio.  

Feedback Forløbet vil indeholde varierede feedbackformer: individuel feedback, 
gruppefeedback og peer-to-peer feedback 
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15.1 Bilag 8: Kreative udtryksformer 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. 
Jf. studieordningens pkt. 8.3. 



1 

 

 
15.2 Bilag 9: Natur og udeliv 

Indhold Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske processer med 
inddragelse af naturen og uderummet i pædagogisk praksis. 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 3. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb 
med et naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og 
voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø. 
Vidensmål 
1. globale miljøudfordringer, natur, 

naturfænomener og 
udepædagogiske oplevelses- og 
læringsmuligheder, 

2. naturdidaktik og udeliv, 
3. udfordringer og dilemmaer inden 

for naturformidling i den 
pædagogiske profession, 
herunder forholdet natur/ kultur, 
natur på legepladsen samt 
bæredygtighed i hverdagen, og 

4. forskellige målgruppers 
forudsætninger for aktiv 
deltagelse, oplevelser og læring i 
uderummet. 

 

Færdighedsmål 
1. tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktiviteter i 
uderummet, 

2. skabe oplevelser og en varieret 
kreativitet og videnformidling i 
uderummet med udgangspunkt i 
deltagernes forskellige 
forudsætninger og perspektiver, 

3. inddrage og anvende natur og 
udeliv i den pædagogisk praksis 
samt udvikle metoder til 
naturformidling og 

4. tilrettelægge og lede pædagogiske 
forløb inden for naturformidling, 
friluftsliv og andre former for 
udeliv under hensyn til 
deltagernes forskellige 
forudsætninger. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser, oplæg 
og foredrag fra undervisere, studerende og gæstelærere. Der kan være 
deltagelse af forskellige aktører fra praksis.  
Som en del af undervisningen indgår aktiviteter og ekskursioner, som giver 
de studerende mulighed for at udforske, afprøve og styrke egne erfaringer 
med natur og udeliv. Dertil tilrettelægger, begrunder, gennemfører og 
vurderer de studerende aktiviteter og forløb, der relaterer sig til natur og 
udeliv og som er rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering. 
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3. 
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15.3 Bilag 10: Sundhedsfremme og bevægelse 

Indhold Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter med 
fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse. 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 3. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og 
bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter 
menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig 
udfoldelse. 
Vidensmål 
1. Sundhedsfremme, idræt og 

bevægelse. 
2. Aktivitetsmuligheder inden for 

sundhedsfremme, idræt og 
bevægelse samt om didaktik og 
metoder til at lede og understøtte 
processer og aktiviteter. 

3. Metoder til evaluering af 
processer og aktiviteter med 
fokus på sundhedsfremme og 
bevægelse. 

4. Individuelle, sociale, kulturelle, 
institutionelle, 
sundhedsvidenskabelige og 
velfærdsteknologiske forholds 
betydning for idræt, 
sundhedsfremme og bevægelse. 

 

Færdighedsmål 
1. Demonstrere egne færdigheder 

inden for sundheds- fremme, 
idræt og bevægelse, herunder 
vurdere det dannelsesmæssige og 
kompetenceskabende potentiale.  

2. Tilrettelægge og lede 
sundhedsfremmende aktiviteter 
og bevægelsesaktiviteter, som 
inddrager børn, unge og voksnes 
perspektiv i processen. 

3. Analysere og evaluere 
gennemførte processer og 
aktiviteter med bevægelse og 
sundhedsfremme herunder 
vurdere forandringspotentialet 
for det enkelte menneskes 
forhold til sundhed og bevægelse. 

4. Analysere og udvikle pædagogisk 
praksis under hensyn til det 
enkelte menneskes situation, 
perspektiv og forudsætninger for 
deltagelse. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, fysisk udfoldelse, 
gruppearbejde, øvelser, oplæg og foredrag fra undervisere, studerende og 
gæstelærere. Der kan være deltagelse af forskellige aktører fra praksis.  
Som en del af undervisningen arbejder de studerende med aktiviteter, som 
giver dem mulighed for at udforske, afprøve og styrke egne erfaringer med 
bevægelse og andre sundhedsfremmende aktiviteter. Dertil tilrettelægger, 
begrunder, gennemfører og vurderer de studerende aktiviteter og forløb 
relateret til sundhedsfremme og bevægelse, som er rettet mod en målgruppe 
inden for egen specialisering. 
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3. 
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15.4 Bilag 11: Medier og digital kultur 

Indhold Området retter sig mod at lede og understøtte mediepædagogiske processer 
samt udvikling af pædagogisk praksis ved hjælp af digitale medier. 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS, som er placeret i 3. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og 
produktioner ved anvendelse af digitale medier. 
Vidensmål 
1. digitale medier og deres 

anvendelsesmuligheder inden for 
pædagogisk praksis, 

2. digital kultur, herunder sociale 
medier i pædagogiske 
institutioner i en etisk og 
samfundsmæssig sammenhæng, 

3. digital dannelse og digitale 
mediers kulturelle anvendelse og 

4. anvendelsen af digitale medier til 
dokumentation, analyse og 
udvikling af pædagogisk praksis. 

Færdighedsmål 
1. anvende digitale medier, der 

indeholder legende, lærende, 
identitetsdannende og æstetiske 
aspekter, 

2. analysere og vurdere anvendelsen 
af digitale medier i pædagogisk 
praksis og betydningen af digital 
dannelse for børn, unge og 
voksne, 

3. tilrettelægge og lede 
mediepædagogiske processer 
samt begrunde didaktiske valg og 

4. udvikle pædagogisk praksis ved 
hjælp af digitale medier. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser, 
ekskursioner, oplæg og foredrag fra undervisere, studerende og gæstelærere. 
Der kan være deltagelse af forskellige aktører fra praksis.  
Som en del af undervisningen arbejder de studerende både individuelt og i 
grupper om multimedieproduktioner på varierende platforme, for at give 
dem mulighed for at udforske, afprøve og styrke egne erfaringer med digitale 
medier. Heri indgår analyse af og refleksion over forskellige former for 
mediebrug og deltagelse i digitale kulturer. Dertil tilrettelægger, begrunder, 
gennemfører og vurderer de studerende aktiviteter og forløb, der involverer 
digitale medier rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering.  
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3. 
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15.5 Bilag 12: Social innovation og entreprenørskab 

Indhold Området retter sig mod metoder til fornyelse og udvikling af kvalitet og 
velfærdsydelser i pædagogiske institutioner. 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 5. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske 
praksisser og organiseringsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer 
og nytænkning inden for pædagogprofessionen. 
Vidensmål 
1. teorier og metoder til fremme af 

innovative processer og 
entreprenørskab inden for 
pædagogprofessionen, herunder 
projektdesign og projektledelse, 

2. evaluering af innovative 
processer og projekter, 

3. undersøgelsesmetoder til 
identifikation af udfordringer 
inden for pædagogprofessionen 
og 

4. forskellige præsentations- og 
formidlingsmetoder. 

Færdighedsmål 
1. idéudvikle og tilrettelægge 

pædagogiske 
innovationsprocesser og sociale 
innovationsprojekter, 

2. evaluere og løbende justere 
innovationsprocesser samt tage 
højde for modsatrettede 
interesser, 

3. identificere udfordringer inden 
for pædagogprofessionen samt 
analysere, hvordan udvikling af 
praksis kan håndtere disse, og 

4. præsentere og formidle ideer, 
projekter og resultater til 
forskellige interessenter. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser, 
ekskursioner, oplæg og foredrag fra undervisere, studerende og gæstelærere. 
Der kan være deltagelse af forskellige aktører fra praksis.  
Undervisningen understøtter og skaber mulighed for oplevelser, der kan 
motivere til nytænkning. Som en del af undervisningen arbejder de 
studerende med at omforme socialt innovative og entreprenelle idéer til en 
reel form med afsæt i sociale og æstetiske metoder, og der fokuseres på en 
målgruppe inden for egen specialisering.  
 Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

15.6 Bilag 13: Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
Indhold Området retter sig mod kulturformidling og kulturprojekter med fokus på 

menneskers dannelse og demokratiske deltagelse i kulturliv.  
 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 5. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter 
mod menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv. 
Vidensmål 

1. kulturliv, kulturprojekter og 
kulturelle udtryksformer, 

2. kulturelle udtryksformer samt 
kultur-projekters didaktiske 
og æstetiske potentialer, 

3. kulturbegreber og disses 
relation til 
demokratiforståelse og 
dannelsessyn og 

4. relevant kulturpolitik, 
kulturinstitutioner og 
kulturelle aktører. 

Færdighedsmål 
1. udvikle koncepter for 

målgruppespe-cifikke 
og/eller brugerdrevne kultur-
projekter, 

2. fagligt begrunde og lede 
pædagogiske kulturprojekter 
for, med og af børn, unge og 
voksne, som sigter mod 
disses aktive deltagelse i 
kulturliv, 

3. analysere og vurdere 
kulturprojekters 
demokratiske og 
dannelsesmæssige 
potentialer og 

4. indgå i og videreudvikle 
kulturelle samarbejder. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser, 
ekskursioner, oplæg og foredrag fra undervisere, studerende og gæstelærere. 
Der kan være deltagelse af forskellige aktører fra praksis. 
Som en del af undervisningen arbejder de studerende konkret med 
kulturrelaterede aktiviteter, der giver dem mulighed for at udforske, afprøve 
og styrke egne erfaringer med kulturudøvelse i praksis. De studerende 
iværksætter, tilrettelægger, begrunder, gennemfører og vurderer kulturelle 
aktiviteter og forløb relateret til pædagogisk praksis. 
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3.  
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15.7 Bilag 14: Kulturmøde og interkulturalitet 
Indhold Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske processer med 

fokus på kulturel diversitet. 
 

ECTS Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i 5. semester 
Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, 
kulturmøder og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et 
deltagerperspektiv og en ressource i pædagogisk praksis. 
Vidensmål 

1. kulturelle, multikulturelle og 
interkulturelle forholds 
betydning for individ, gruppe 
og samfund, 

2. forskellige kulturer samt 
sammenhænge mellem kultur 
og pædagogisk praksis, 

3. kulturteori, kulturanalyse og 
kommunikation og 

4. pædagogiske metoder og 
aktiviteter med fokus på 
kulturmøde, kulturel 
diversitet og kulturel 
produktion. 

Færdighedsmål 
1. vurdere interkulturelle 
processer og aktiviteters 
betydning for menneskers 
fællesskab, trivsel, identitet 
og dannelse, 
2. udvikle pædagogisk praksis 
med udgangspunkt i 
interkulturelle møder og 
netværk, 
3. analysere og redegøre for 
kulturelle forhold og 
dynamikker og 
4. tilrettelægge og lede 
pædagogiske aktiviteter, hvor 
kulturel diversitet inddrages 
som perspektiv og ressource. 

Studiemetoder Undervisningen foregår i form af workshops, gruppearbejde, øvelser og 
oplæg fra undervisere, studerende og gæstelærere. Der kan være deltagelse af 
forskellige aktører fra praksis. 
Som en del af undervisningen arbejdes der med feltmetoder og feltstudie, 
som både har teoretiske, didaktiske og praktiske aspekter. Gennem 
feltarbejde skal de studerende selvstændigt etablere kulturmøder i 
forbindelse med pædagogisk praksis og opsøge allerede etablerede kulturelle 
fællesskaber, og der fokuseres på en målgruppe inden for egen specialisering. 
Herudover arbejder de studerende i studiegrupper i og uden for 
skemafastlagt undervisningstid med bundne og selvstændigt initierede 
aktiviteter samt individuelt med forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og 
litteraturliste. Jf. studieordningens pkt. 8.3.  
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