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       Forord 
 

Københavns Professionshøjskole tilbyder en pædagoguddannelse baseret på høj faglighed, forpligtende 
fællesskaber og kreativitet. Uddannelsen foregår i tæt samspil med den praktiske virkelighed. Målet er at ud- 
danne 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. 

Pædagoguddannelsen 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 forplig- 

tende 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 kul- 

turelle forståelser. 

Uddannelsen har fokus på læringsfællesskaber, men understøtter samtidig den studerendes individuelle mu- 

ligheder. På Københavns Professionshøjskole har studerende mulighed for at arbejde tværprofessionelt og 

med internationale studieaktiviteter både i Danmark og i udlandet. De studerende har ligeledes mulighed for 

at vælge en uddannelse med en særlig profil eller et talentforløb med mulighed for ekstra-curriculære 

studieaktiviteter. På denne måde kan studerende sætte et individuelt præg på deres uddannelse. 

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 

Dan- marks velfærdsinstitutioner. 

 

 
Kirsten Balle 

Institutchef 

Institut for Pædagoguddannelse 

Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet 

Københavns Professionshøjskole
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1. Indledning 

Denne studieordning består af en fællesdel og en institutionsdel. Studieordningens fællesdel omhandler 

nationale bestemmelser, som er gældende for alle pædagoguddannelser i Danmark. Institutionsdelen 

omhandler bestemmelser gældende specifikt for pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole. 

De nationale bestemmelser omhandler følgende punkter: 

• Kriterier for adgang til specialiseringsretning 

• Grundfaglighedens kompetencemålsprøver 

• Første og anden kompetencemålsprøve i specialiseringsdelen 

• BA-prøven 

Studieordningens bestemmelser uddybes i en studieplan, som udgør grundlaget for de enkelte 

undervisningsplaner. 

Studieordningen har virkning fra 1. september 2022. Den afløser pædagoguddannelsens studieordning fra 

september 2020. Studieordningen ændres som følge af en række nye bestemmelser vedrørende Det lange 

tværprofessionelle KP- forløb på institutionelt niveau, særligt hvad angår fælles læringsmål og fælles prøve- 

form. Studieordningen ændres som følge af ny national bestemmelse af indførelse af uddannelsens fælles- 

del, grundfagligheden.  

 

 

Studieordningen implementerer en række regler: 
• Regler i bekendtgørelse nr. 863 af 14. juni 2022 om prøver ved professions- og erhvervsrettede 

videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 

• Regler i bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og 

professionsbacheloruddannelser (adgangsbekendtgørelsen). 

• Regler i bekendtgørelse nr. 2672 af 28. december 2021 om erhvervsakademiuddannelser og 
professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen). 

• Derudover implementeres BEK nr. 354 af 7. april 2017 om uddannelse til professionsbachelor til 

pædagog. 

2. 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. 

 

3. Uddannelsens varighed 

Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point, svarende til 3½ år. 
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4. Uddannelsens titel 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen professionsbachelor som pædagog og den 

engelske betegnelse Bachelor in Social Education jf. bekendtgørelse nr. 354 af 07/04/2017 om uddannelse til 

professionsbachelor til pædagog. 

 
 
 

5. Uddannelsens kerneområder 
 

5.1 En generalistuddannelse med specialiseringsretninger 
Pædagoguddannelsen retter sig mod et bredt arbejdsområde og mod pædagogisk arbejde med mennesker i 

alle aldre. Det er en generalistuddannelse, som efter et fælles grundfagligt forløb tilbyder tre specialiserings- 

retninger: 

• Dagtilbudspædagogik 

• Skole- og fritidspædagogik 

• Social- og specialpædagogik 

Uddannelsen giver således de studerende mulighed for at erhverve sig en helhed af både generelle 

professionsrelevante kompetencer og kompetencer rettet mod særlige opgaver og arbejdsområder. 

Herudover giver uddannelsen studerende mulighed for at erhverve sig akademiske kompetencer med henblik 

på videre uddannelse. Der lægges vægt på, at uddannelsen understøtter de studerende i at tilegne sig 

professionsidentitet og -ansvar, sådan at de kan bidrage til en kritisk og konstruktiv videreudvikling af den 

pædagogiske profession. Dette omhandler i høj grad kompetencer til samarbejde med forskellige 

målgrupper såvel som med andre pædagoger og tværfagligt. Yderligere lægges der vægt på, at de 

studerende kan tilegne sig kompetencer til at arbejde i flerkulturelle og internationale sammenhænge, hvad 

enten dette foregår i Danmark eller udlandet. 

 

 

5.2 Adgang til en specialiseringsretning 
Professionshøjskolen tildeler de studerende en specialiseringsretning. Dette sker i slutningen af fællesdelen 

og på baggrund af en fælles national procedure. Forholdet mellem studiepladser på hver af de tre 

specialiseringer følger en dimensionering, som bliver fastsat af kommunerne under hensyn til antallet af 

praktikpladser og arbejdsmarkedets efterspørgsel. Professionshøjskolen tildeler den studerende en 

specialiseringsretning på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier: 

• Den studerendes egne prioriterede ønsker. 

• Den studerendes begrundede motivation for de prioriterede ønsker. 
• Den studerendes beskrivelse af betydningsbærende personlige og praktiske forhold relateret til 

professionsudøvelse. 

• Den studerendes forståelse af faglige professionsudfordringer og dilemmaer samt evnen til at pege på 
handlinger. 

• Den studerendes overvejelser over betydningen af egne motiver, værdier og potentialer i forhold til det 
pædagogiske arbejdsfelt. 

• Den studerendes inddragelse af viden og færdigheder relateret til første kompetencemål. 
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5.3 Uddannelsens indhold 
Uddannelsen består af en fællesdel (grundfagligheden) og en specialiseringsdel. Den indeholder i alt ni 

kompetenceforløb. 

Grundfagligheden omhandler følgende kompetenceforløb: 

1. Pædagogiske miljøer og aktiviteter 

2. Pædagogens praksis (1. praktikperiode) 

3. Profession og samfund 

Specialiseringsdelen har tre specialiseringsretninger: Dagtilbudspædagogik, Skole- og fritidspædagogik samt 

Social- og specialpædagogik og omhandler følgende kompetenceforløb: 

 
 

Dagtilbudspædagogik Skole- og fritidspædagogik Social- og specialpædagogik 

1. Barndom, kultur og læring 

 
2. Relation og kommunikation. 

(2. praktik) 

1. Barndom, ungdom, didaktik og 

dannelse 

2. Udviklings- og læringsrum. 

(2. praktik) 

1. Mennesker i udsatte 

positioner 

2. Relation og kommunikation 

(2. praktik) 

3. Valgfrie kompetenceområder 
Fælles for de tre specialiseringsretninger 

4. Samarbejde og udvikling 

(3. praktik) 

5. Profession og organisation 

samt tværprofessionelt 

samarbejde 

6. BA-projekt, herunder 4. 

praktikperiode 

4. Samarbejde og udvikling. 

(3. praktik) 

5. Identitet og fællesskab samt 

tværprofessionelt samarbejde. 

6. BA-projekt, herunder 4. 

praktikperiode 

4. Samarbejde og udvikling 

(3. praktik) 

5. Identitet og fællesskab samt 

tværprofessionelt 

samarbejde 

6. BA-projekt, herunder 4. 

praktikperiode 

 
 
 
 

5.4 Uddannelsens struktur og ECTS-omfang 
Uddannelsen har et omfang af i alt 210 ECTS, heraf udgør praktikforløb i alt 70 ECTS. Uddannelsen består af 

ni kompetencemålsforløb, fordelt med tre forløb på Fællesdelen (Grundfagligheden) og seks forløb på 

Specialiseringsdelen. 

 
Fællesdelen (grundfagligheden) 

1. semester 

 

2. semester 

Praktik (GK3) 

10 ECTS 

2. kompetencemålsforløb i grundfagligheden (GK2) 

20 ECTS 

1. kompetencemålsforløb i grundfagligheden (GK1) 

30 ECTS 
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3. semester 
 

GK2-fortsat 

10 ECTS 

  

 

Specialiseringsdelen 
3. semester 

 1. kompetencemålsforløb 

(SK1- forløb, 1. del) 10 ECTS 

2. praktik (SK3) 

10 ECTS 

 

4. semester 

2. praktik 

20 ECTS 

1. kompetencemålsforløb 

(SK1- forløb, 2. del) 10 ECTS 

 
5. semester 

Valgfrit kompetenceområde (VK) 

20 ECTS 

3. praktik (SK4) 

10 ECTS 

 
6. semester 

3. praktik 

20 ECTS 

Det lange tværprofessionelle 

KP-forløb 10 ECTS 

 
7. semester 

2. kompetencemålsforløb (SK2) 

10ECTS 

BA-forløb og 4. praktik 

20 ECTS 

 
Strukturen i Pædagoguddannelsen, Bornholm varierer fra ovenstående jf. bilag 1. 

Merituddannelsen løber over 6 semestre og har en særlig struktur jf. bilag 2. 

 
5.5 Uddannelsens kompetencemål 

5.5.1 Kompetencemål i uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) 

Grundfaglighedens 1. kompetenceområde: 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. 

Grundfaglighedens 2. kompetenceområde: Profession og samfund har følgende kompetencemål: Den stude- 

rende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, historiske, institutionelle 

og professionelle sammenhæng. 

Grundfaglighedens 3. Kompetenceområde: Pædagogens praksis (1. praktikperiode) har følgende 

kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i 

praksis. 
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5.5.2 Kompetencemål for specialiseringsdelens 1. kompetenceområde 

Dagtilbudspædagogik (Barndom, kultur og læring): 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. 

Skole- og fritidspædagogik (Barndom, ungdom, didaktik og dannelse): Den studerende kan med inddragelse 

af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, 

inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på at børn og unges trivsel, 

læring, ud- vikling og dannelse fremmes. 

Social- og specialpædagogik (Mennesker i udsatte positioner): Den studerende kan med udgangspunkt i de 

tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation 

hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. 

 

5.5.3 Kompetencemål for specialiseringsdelens 2. kompetenceområde 

Dagtilbudspædagogik (Profession og organisation): Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og 

kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. 

Skole- og fritidspædagogik (Identitet og fællesskab): Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk 

arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver 

Social- og specialpædagogik (Identitet og fællesskab): Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og 

livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. 

 

5.5.4 Kompetencemål for specialiseringsdelens 3. kompetenceområde (2. praktik) 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte 

børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, 

beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i 

relationer. 

Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og 

læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel 

kommunikation herom. 

Social- og specialpædagogik: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og 

kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

 

5.5.5 Kompetencemål for specialiseringsdelens 4. kompetenceområde (3. praktik) 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og 

evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den 

forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 

vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritids- 

pædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

Social- og specialpædagogik: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre 

målgruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 
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5.5.6 Kompetencemål for Det lange Tværprofessionelle KP-forløb 

KP udmønter bekendtgørelsens tværprofessionelle element som et fælles langt tværprofessionelt KP-

forløb1. Forløbet er fælles for alle specialiseringsretninger: Den studerende kan med respekt for egen og 

andre professioners ansvar i arbejdet for og med borgerne*, agere i, facilitere og udvikle den 

tværprofessionelle opgaveløsning. * Borgeren dækker over: barn, elev, patient, bruger, klient, pårørende, 

organisation. 

 

5.5.7 Kompetencemål for bachelorprojektet, herunder 4. praktik 

Fælles for alle specialiseringsretninger: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere 

pædagogfaglige problemstillinger. 

 

5.5.8 Kompetencemål for uddannelsens syv valgfrie kompetenceområder 

1. Kreative udtryksformer 

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og læreprocesser, som under- 

støtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske og æstetiske udtryksformer og kul- 

turskabende 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. 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. 

6. 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. 

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. 

 

 

 

 

 
1 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit.  
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6. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 

 
6.1 Uddannelsestænkning 
Pædagoguddannelsen 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, som det beskrives i pædagoguddannelsens 2014-bekendtgørelse. 

Vidensbasering 
Pædagoguddannelse ved Københavns Professionshøjskole har fokus på, at de studerende i uddannelsen, 

med afsæt i nyeste og mest relevante viden, udvikler pædagogfaglig 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. 

Uddannelsen er kendetegnet ved en stærk vidensbasering. Studerende møder gennem hele uddannelsen 

relevant forsknings- og praksisviden. Praksisviden integreres fortløbende i undervisningen og i uddannelsens 

studieaktiviteter. For eksempel inddrages studerendes erfaringer fra praktikperioderne som en vigtig del af 

uddannelsen. 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. 

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 

stude- rende skal lære at udvikle løsninger på forskellige typer af problemstillinger. 

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 lære- 

processer i fokus i særlige kompetencemålsforløb og samtidig en del af alle uddannelsens forløb. 

Kompetencer til professionel pædagogisk praksis 
Sidst men ikke mindst. Pædagogisk arbejde forudsætter stærke personlige, relationelle, sociale og kulturelle 

kompetencer. Pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole lægger derfor vægt på varierede 

studieaktiviteter og arbejdsformer, som giver studerende erfaring med at arbejde såvel individuelt som i for- 

pligtende og varierede fællesskaber og med forskellige metoder, der stiller krav om en etisk og ansvarlig ad- 

færd og kvalificerer til professionel pædagogisk praksis. 

Tværprofessionalitet 
De studerende uddannes til en virkelighed, hvor mange opgaver skal løses i samarbejde og tværfagligt. Alle- 

rede under uddannelsen, blandt andet i Det lange tværprofessionelle KP-forløb, 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 tvær- 

professionelt samarbejde. 

Uddannelsen tilrettelægges med et kort tværprofessionelt forløb på uddannelsens første studieår og et langt 
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tværprofessionelt forløb med studerende fra andre professionsuddannelser2. På det lange forløb 

samarbejder studerende tværprofessionelt og/eller tværsektorielt om konkrete problemstillinger fra praksis 

og træner at bringe egen faglighed i spil med hinanden. Fokus er på professioners ansvar og opgaver, 

kommunikation og samarbejde samt organisatoriske, juridiske og etiske forhold i den tværprofessionelle 

opgaveløsning. De studerende samarbejder i grupper á max 6 studerende. 

 

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

 
Pædagoguddannelsen 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. 

Studiekompetencer 

Uddannelsen tilrettelægges så den fremmer en stadig større studiekompetence hos de studerende. Dette 

indebærer, at de både selvstændigt og i grupper kan arbejde konstruktivt med at tilegne sig uddannelsens 

læringsmål. Studiekompetencer omfatter primært følgende videns- og færdighedsområder, som de stude- 

rende gennem uddannelsen opnår stadig større sikkerhed indenfor: 

• Uddannelsens krav og forventninger i forhold til niveau og studieaktivitet 

• Læreprocesser, individuelle forudsætninger og studiestrategier 

• Gruppearbejdsformer og brug af vejleder 

• Læse- notat- og skriveteknikker 

• Præsentationer, herunder æstetiske virkemidler 

• Planlægning af studiearbejdet 

• Brug af digitale medier, herunder portfolio 

• Feedback og peer-feedback 

• Evaluering 

 
Studieintensitet 

Didaktikken har som mål at involvere og udfordre de studerende. Læring er noget undervisere og stude- 

rende samarbejder om. I hele uddannelsen er der fokus på høj studieintensitet og aktiv deltagelse i form af 

fremmøde, engagement og kvalificeret deltagelse i undervisning og andre studieaktiviteter. 

På pædagoguddannelsen er studerende forpligtet på at tage stærkt ansvar for egen uddannelse, men for- 

ventes samtidig at tage aktivt del i andres læring og læreprocesser i uddannelsernes læringsfællesskaber. 

Studerende er konkret forpligtet på at: 

• Arbejde med uddannelsen og egen læring i 40 timer om ugen. Det svarer til fuld tid. Læs mere om 

arbejdsformer og godkendelse af studieforløb under pkt. 13-15. 

• Samarbejde og tage initiativ i grupper og læringsfællesskaber. Det gælder både for studiegrupper og 

i praktikkerne. Læs mere om kravene under de enkelte moduler, prøver og praktikker 

Antal arbejdstimer fordelt på de uger der er undervisning betyder, at studerende er forpligtet på at arbejde 

med at uddanne sig i 40 timer om ugen og på at møde forberedte til de planlagte studieaktiviteter, hvad 

enten dette er i form af tilrettelagt undervisning på hold eller i foredrag eller i form af studiegruppearbejde. 

 
2 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit. 
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Forpligtelsen til fremmøde og aktiv deltagelse gælder også praktikforløb. Fremmøde og aktiv deltagelse er en 

forudsætning for at nå uddannelsens mål og for at få godkendt uddannelsens kompetencemålsforløb. 

Studieaktivitetsmodellen til aktiv deltagelse 

Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse og didaktik tager afsæt i en studieaktivitetsmodel, som 

illustrerer, at studieaktiviteter omfatter fire kategorier: 

1. Læringsaktiviteter, som underviserne har planlagt (for eksempel holdundervisning, forelæsninger, 

empiriproduktion og bearbejdning samt værkstedsarbejde). 

2. Læringsaktiviteter, som underviser har planlagt, men som udføres af de studerende (for eksempel 

studiegruppearbejder, afprøvninger, værkstedsarbejde og studiebesøg. 

3. Selvstændige læringsaktiviteter (for eksempel studierelevant feriejob, eksamensforberedelse, litteratur- 

studier, studierejser og studiebesøg) 

4. Læringsaktiviteter, som studerende har planlagt og udfører, eventuelt i samråd med en underviser (for 

eksempel studiegruppearbejde, værkstedsarbejde, studiebesøg, campusaktiviteter og faglige debatter) 

 
De konkrete undervisnings- og arbejdsformer for de enkelte kompetencemålsforløb fremgår af studieplanen 

samt af forløbsbeskrivelserne. 

 
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. 

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. 

På uddannelsen er der således fokus på feedback til og fra medstuderende (peer-feedback). Peer-feedback 

er et væsentligt element i studiegruppernes arbejde og understøttes af digitale redskaber, der skaber 

rammerne for gruppens analyse af egne og medstuderendes praksisformer. Samlet betyder dette fokus, at 

feedback kompetencer er et kendetegn hos dimittender fra Københavns Professionshøjskole. 

 
 

7. Obligatoriske uddannelseselementer 

Uddannelsen har otte obligatoriske elementer. Disse studieelementer omfatter i alt 190 ECTS-point, jf. 

beskrivelserne i bilagene 3-18. Herudover har uddannelsen et valgfrit kompetenceområde, som er omtalt 

neden for i pkt. 10.1 samt i bilagene 19-24). 

I uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) er der følgende obligatoriske elementer: 

• Grundfaglighedens første kompetencemålsforløb (30 ECTS) 

• Grundfaglighedens andet kompetencemålsforløb (30 ECTS) 

• Første praktik (10 ECTS) 

I uddannelsens specialiseringsdel er der følgende obligatoriske kompetencemålsforløb: 
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• Specialiseringsdelens første kompetencemålsforløb (20 ECTS) 

• 2. praktik (30 ECTS) 

• Specialiseringsdelens andet kompetencemålsforløb (10 ECTS) 

• 3. praktik (30 ECTS) 

• Det lange tværprofessionelle KP-forløb (10 ECTS)3 

• Bachelorprojekt inklusiv 4. praktik (20 ECTS) 

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 3-18. 

 

8. Praktik 
Uddannelsen har i alt fire praktikforløb, som illustreret i nedenstående skema. For nærmere beskrivelse af de 

enkelte praktikforløb henvises til bilagene i pkt. 22 samt uddannelsens praktikhåndbog, som findes på 

Københavns Professionshøjskoles hjemmeside. Prøver i praktikforløbene, herunder prøver ved praktik i 

udlandet er beskrevet i studieordningens punkt 14. 
 

 
1. praktik 2. praktik 3. praktik 4. praktik 

Omfang 10 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 5 ECTS 

Placering 1. semester 

Fællesdelen 

Start i 3. semester 

Specialiseringsdelen 

Start i 5. semester 

Specialiseringsdelen 

7. semester 

Specialiserings- 

del/BA-projekt 

Kompeten- 

ceområde 

Pædagogens 

praksis 

Dagtilbudspædagogi

k: Relation og 

kommunikation. 

Skole- og fritidspæ- 

dagogik: Udviklings- 

og læringsrum. 

Social- og specialpæ- 

dagogik: Relation og 

kommunikation 

Dagtilbudspædago- 

gik: Samarbejde og 

udvikling. 

Skole- og 

fritidspædagogik: 

Samarbejde og 

udvikling. 

Social-og 

specialpædagogik: 

Samarbejde og 

udvikling 

Professionsrelevant 

problemstilling. 

 

 

8.1 Regler for praktikkens gennemførelse 

8.1.1 Generelle regler 

Studerende har jf. eksamensbekendtgørelsens § 5 stk. 1 ret til ét tilbud om praktikplads pr. praktikforløb 

Forud for praktikperioden forberedes de studerende på uddannelsen i praktikken, herunder på praktikkens 

studiemetoder og kompetencemål. Formålet er at understøtte de studerendes læreprocesser i praktikken og 

at skabe sammenhæng mellem praktikken og undervisningen på uddannelsesstedet. 

I forbindelse med praktikperioderne afholdes studiedage. På studiedagene bearbejdes temaer af relevans for 

 
3 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit. 
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praktikken, således som det er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Praktikstedet skal udarbejde en praktikbeskrivelse og en uddannelsesplan for de praktikperioder, 

praktikstedet modtager studerende. Praktikbeskrivelsen er en beskrivelse af praktikstedet som pædagogisk 

tilbud. Her giver praktikstedet en karakteristik af stedets formål, brugergruppe og arbejdsmetoder og 

beskriver, hvad der kendetegner stedets pædagogiske arbejde. Uddannelsesplanen er en beskrivelse af 

stedet som praktiksted. Her konkretiserer og præciserer praktikstedet sin praksis i relation til de enkelte 

videns- og færdighedsmål, samt hvordan de studerende kan arbejde med målene på netop dette 

praktiksted. 

Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmelse med 

kompetencemålet for praktikperioden. Formålet med praktikvejledningen er at understøtte den 

studerendes læreproces i overensstemmelse med praktikkens kompetencemål, og det skal fremgå af 

uddannelsesplanen, hvordan praktikstedet har organiseret vejledningen. 

I bekendtgørelsen angives, at senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet i første, anden og tredje 

praktikperiode, skal praktikstedet efter møde med professionshøjskolen og den studerende udtale sig om, 

hvordan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode. 

Praktikplanen, som den studerende og praktikvejlederen har udarbejdet med udgangspunkt i praktikstedets 

praktikbeskrivelse og uddannelsesplan, danner grundlag for mødet. Efter mødet indsender praktikstedet 

praktikplanen inkl. en sammenfattende udtalelse om, hvordan den studerende kan opfylde 

kompetencemålet. 

 

8.1.2 Regler om mødepligt i praktikforløb 

Der er mødepligt i praktikken. Den studerende skal følge arbejdspladsens og arbejdsmarkeds regler, og 

arbejdsgiveren påser, at mødepligten overholdes. Manglende opfyldelse af mødepligten medfører, at den 

studerende ikke kan gå til prøve. Se pkt. 13.7. 

Studerende der ikke har opfyldt praktikkens gennemførselskrav kan søge om dispensation til et ekstra 

praktiktilbud jf. eksamensbekendtgørelsens § 5 stk. 3. 

 

8.1.3 Dispensation for det fastsatte ugentlige timetal i praktikken 

Den studerende kan søge om dispensation for det fastsatte ugentlige timetal i praktikken. En dispensation 

forudsætter en lægeerklæring, der dokumenterer et aktuelt skånebehov, som ikke kan afhjælpes på anden 

måde end ved en nedsættelse af timetallet i praktikken (Jf. § 8, stk. 8 i uddannelsesbekendtgørelsen). 

Kravene til praktikken ændres ikke på grund af en reduktion i timetallet, og dispensation for det fastsatte 

timetal gives kun, hvis professionshøjskolen vurderer, at den studerende kan opnå kompetencemålet for 

praktikperioden på trods af det reducerede timetal. 

 

8.1.4 Praktik i udlandet 

Studerende kan gennemføre 2. og/eller 3. praktikperiode i udlandet, jf. studieordningens pkt. 10.2, når 

praktikopholdet finder sted i tilknytning til et formaliseret uddannelsessamarbejde mellem Københavns 

Professionshøjskole og en uddannelsesinstitution i udlandet, der udbyder en pædagoguddannelse, som 

niveaumæssigt svarer til den danske. 

Det er en forudsætning, at der er indgået en aftale senest to måneder før praktikperiodens begyndelse, og at 

denne er udarbejdet i overensstemmelse med kompetencemålene for perioden. Ved udlandspraktik skal den 

studerende efterfølgende bestå en praktikprøve i Danmark. En bestået praktik modsvarer 30 ECTS. 

Reglerne om studiedage og løn i praktikperioden kan fraviges ved praktik i udlandet, jf. § 11 stk. 2 og 3 samt 
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§ 10, stk. 2 i bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. 
 
 

 

9. Professionsbachelorprojekt 
 

Bachelorprojektet udarbejdes i tilknytning til den 4. praktikperiode, hvor den studerende indhenter empiri. 

Bachelorprojektet skal være skriftligt og behandle en selvvalgt problemstilling inden for det valgte 

specialiseringsområde. 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. 

 

Det skriftlige projekt indeholder (ikke nødvendigvis i rækkefølge): 

• Titel (på dansk og engelsk) 

• Resume (på dansk og eventuelt engelsk) 

• Indledning med en begrundet problemstilling 

• Eksisterende viden fra forskning og udviklingsarbejde om problemstillingen 

• Metodeovervejelser, herunder 

• Undersøgelses/udviklingsdesign 

• Refleksioner over, hvad det vil sige at udforske egen praksis 

• Beskrivelse og analyse af empiri ved anvendelse af teori 

• Diskussion og perspektivering i forhold til sociale, kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige forholds 

betydning for den valgte problemformulering, herunder 

• Beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser 

• Beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet 

• Relatering til forsknings--- og udviklingsresultater 

• Konklusion 

• Referenceliste 

 

10. Valgfrie uddannelseselementer 

 
10.1 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 udviklings- 
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processer inden for det valgte kompetenceområde. 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) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 

6) Social innovation og entreprenørskab 

7) Kulturmøde og interkulturalitet 

 

Studerende, som har valgt en profiluddannelse, kan være forpligtet på at vælge et bestemt valgfrit 

kompetenceområde. Jf. pkt. 11.1. 

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang i uddannelsens valgfrie kompetenceområder henvises til 

bilagene i pkt. 24. 

 

10.2 Gennemførelse af dele af uddannelsen i udlandet 
Studerende kan gennemføre dele af uddannelsen i udlandet. Den studerende kan søge om studieophold og 

praktikophold. Studieophold (20 ECTS) kan gennemføres på uddannelsens 5. semester, hvor der kan gives 

merit for valgfrit kompetencemålsforløb. Praktikophold (30 ECTS) kan gennemføres både på uddannelsens 2. 

og 3. praktik, jf. punkt 8.1.4. 

Ophold i udlandet planlægges som et led i pædagoguddannelsen og er ikke studietidsforlængende. Opholdet 

gennemføres på en institution i udlandet, som er godkendt af professionshøjskolen. 

De nærmere regler vedrørende ansøgning, forhåndsmerit (ift. studieophold) og godkendelse fremgår af 

professionshøjskolens hjemmeside. 

 

11. Uddannelsesretninger 
 

11.1 Profiluddannelser 
 

Efter tildeling af en specialiseringsretning kan den studerende søge optagelse på et uddannelsesforløb med 

en særlig profil inden for den tildelte specialiseringsretning. En profiluddannelse giver den studerende mulig- 

hed for at tilegne sig omfattende faglige og didaktiske kompetencer til at kordinere, tilrettelægge, udføre og 

evaluere aktiviteter og udviklingsforløb inden for særlige faglige felter, som efterspørges af aftagerne. 

Nærmere beskrivelse af udbudte profilforløb samt information om optagelsesprocedure findes i 

studieplanen og i særlige informationsfoldere. 

Optagelse på en profiluddannelse kan betyde, at den studerende forpligter sig til et bestemt af de valgfrie 

kompetenceområder, jf. studieordningens pkt. 10.1. 

En tværprofessionel profil, der udbydes i samarbejde med en anden uddannelse, kan være udbudt allerede 

på uddannelsens Fællesdel. Optagelse på en profiluddannelse, der starter på Fællesdelen, garanterer ikke 

optagelse på en specifik specialiseringsretning. 
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En profiluddannelse har samme studieordning som ordinær uddannelse. Hver profiluddannelse har en specifik 

studieplan, som beskriver på hvilken måde, de enkelte uddannelseselementer er tonet med fokus på den 

udbudte profil. 

Oprettelse af profilhold og samlæste forløb 

Et profilhold kan oprettes, når der er minimum 35 studerende. Studerende, som er optaget på en profil-ud- 

dannelse, har ret til at gennemføre uddannelsen med den profil, den studerende er optaget på. 

Undervisningen på en profiluddannelse kan ske i form af samlæste forløb med den ordinære 

pædagoguddannelse og på tværs af Campus Nord og Campus Carlsberg. 

 
11.2 Talentforløb 

 

Pædagoguddannelsen ved Københavns Professionshøjskole tilbyder talentforløb inden for udvalgte områder. 
Gennemførelse af talentforløb kan udløse: 

 

• Udmærkelse på eksamensbeviset 

• Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset 

• Ekstra ECTS-point 
 

Talentforløbene tilbydes særligt talentfulde studerende. Et talentforløb er et individuelt forløb, hvor studie- 

aktiviteter dog kan foregå i en gruppe. Talentforløbet giver mulighed for ekstra-curriculære studieaktiviteter i 

sidste halvdel af uddannelsen. Nærmere beskrivelse af talentforløb samt kriterier for optagelse på et talent- 

forløb fremgår af studieplanen. 

 

12. Anvendte undervisnings- og arbejdsformer 

Samspillet med praksisfeltet kendetegner undervisnings- og arbejdsformer gennem hele uddannelsen. Viden 

fra praksis og studerendes praktikerfaringer 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 arbejds- 

formerne 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. 

Studerende arbejder med en portfolio som et væsentligt grundlag for deres individuelle læring og som afsæt 

for kollektive læreprocesser både i praktikperioder og i andre kompetencemålsforløb. Portfolioen indgår des- 

uden som prøvegrundlag i flere af uddannelsens prøver. 
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Aktiviteter i alle studieaktivitetsmodellens fire kategorier jf. pkt. 6.2 er grundlaget for, at studerende kan 

arbejde med studiet som et fuldtidsstudium og tage et medansvar for studiemiljø og undervisning. 

Digitale medier indgår i såvel tilrettelæggelse som gennemførelse af pædagoguddannelsen som et studiered- 

skab og med henblik på, at studerende kan tilegne sig stærke digitale kompetencer. 

Uddannelsen kan gennemføres som et særligt tilrettelagt merit- og netbaseret forløb, hvor den overvejende 

del af undervisningen i modulerne foregår uden fremmøde på uddannelsesstedet. 

 

 

12.1 Krav til skriftlige opgaver og projekter 
 

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 få 

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. 

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 sted- 

navne, arbejdssteder, lokaliteter, adresser eller andre beskrivelser og angivelser. 

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 hjemmesiden. 

 

 

13. Deltagelse- og fremmøde 
Studerende har pligt til aktiv deltagelse i studiet. Aktiv deltagelse er en forudsætning for godkendelse af 

kompetencemålsforløb, herunder praktikforløb samt moduler og dermed en forudsætning for at opnå de 

ECTS, der stilles krav om gennem uddannelsen. 

Den studerende imødekommer deltagelsespligten ved fremmøde til studieaktiviteter, 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. 

 

 

13.1 Studiestartsprøve 
Der er studiestartsprøve på 1. semester af uddannelsen med det formål at klarlægge, om den studerende 



21 
 

reelt er påbegyndt uddannelsen. Prøven er individuel og intern. Studiestartsprøven er udformet som en 

skriftlig prøve og består af en række spørgsmål. Prøven bedømmes som godkendt/ikke godkendt. Prøven fin- 

der sted i løbet af de første fire uger efter studiestart. 

 
Studiestartsprøven er ikke omfattet af regler om klager over prøver. Det betyder, at den studerende ikke kan 

klage over resultatet af prøven. Er prøven ikke bestået, har den studerende mulighed for at deltage i en om- 

prøve, der afholdes senest tre måneder efter uddannelsens start. Den studerende har to forsøg til at bestå 

studiestartprøven, jf. eksamensbekendtgørelsens § 30, stk. 2. 

Uddannelseslederen kan dispensere og bevilge yderligere prøveforsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige 
forhold, jf § 30, stk. 4.Hvis studiestartsprøven ikke bestås, udskrives den studerende fra uddannelsen. 
 

13.2 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. 

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 i alt fire specifikke studieaktiviteter samt kriterier og procedurer for godkendelse fremgår 

af studieplanen. Retningslinjer for indhold fremgår af undervisningsplanen. 

 

 

13.3 Godkendelse af mødepligt på uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) 
Den studerende skal følge uddannelsen, som den er tilrettelagt af uddannelsesstedet. Den studerende har 

pligt til at møde til min. 85% af alle skemalagte lektioner, hvor der er en underviser til stede på 

fællesdelen/grundfagligheden, svarende til uddannelsens første 70 ECTS, som disse tilrettelægges af 

uddannelsesinstitutionen. Fremmøderegistrering beskrives konkret i studieplanen. 

Opfølgning på opfyldelsen af mødepligten sker for hvert enkelt kompetenceområde jævnfør bilag 1 i 

bekendtgørelsen for uddannelsen og opgøres ved kompetenceområdets afslutning. Fremmødet opgøres 

forud for henholdsvis GK1 og GK2 prøverne. 

Retningslinjer for mødepligt i 1. praktik er defineret i uddannelsesbekendtgørelsen. Første praktik, svarende 

til 10 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 2. semester med 32 arbejdsdage med et gennem- 

snitligt timetal på 6 timer pr. dag og med 3 studiedage på professionshøjskolen. 

Opfyldelse af mødepligten er et forudsætningskrav jævnfør eksamensbekendtgørelsens regler herom. Såle- 

des er opfyldelse af mødepligten på hvert af semesterets kompetenceområder en forudsætning for 

deltagelse i kompetenceområdets prøve. Den studerende får ét forsøg på afhjælpning af den manglende 

opfyldelse af mødepligten forud for kompetenceområdets prøve. Afhjælpning af manglende mødepligt på 

2. del af fællesdelen/grundfagligheden på pædagoguddannelsen, Bornholm afviger med henvisning til 

uddannelsens særlige struktur, jf. bilag 1. 

Opfylder den studerende ikke mødepligten på min. 85 % i et kompetenceområde og får den studerende ikke 

godkendt afhjælpningsopgaven betyder det, at den studerende ikke kan deltage i den prøve, for hvilke 

mødepligten udgør en forudsætning. I overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler bruger en 

stu derende ét prøveforsøg, hvis forudsætningen for at deltage i en prøve, ikke er opfyldt på 

prøvetidspunktet. 
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Afhjælpning og opfyldelse af forudsætningskrav på ny 

Afhjælpning af manglende opfyldelse af mødepligten kan ske ved besvarelse og opfyldelse af en skriftlig op- 

gave. Opgavens opfyldelse afhænger af rettidig aflevering, formkrav, faglighed og redelighed. Der gives ikke 

vejledning til opgavebesvarelsen. Kan opgaven ikke vurderes som opfyldt, kan den studerende ikke deltage i 

kompetencemålets prøve og mister derved et prøveforsøg. 

Den studerende har ét forsøg til at afhjælpe forud for 1.omprøve. For at afhjælpe, skal den studerende 

udarbejde en ny opgave eller forbedre sin opgave. Kan opgaven fortsat ikke vurderes som opfyldt, kan den 

stude- rende ikke deltage i kompetencemålets 1. omprøve og mister derved sit 2. prøveforsøg.  

Den studerende har herefter mulighed for et sidste forsøg på at afhjælpe forud for 2. omprøve. For at 

afhjælpe, skal den studerende udarbejde en ny opgave eller forbedre sin opgave med henblik på at opfylde 

forudsætningskravet og blive indstillet til 3. og sidste prøveforsøg. Den opgave, som den studerende skal 

besvare, relaterer sig til kompetencemålet. 

Afhjælpning for manglende fremmøde i forhold til GK1 prøven 

Alle nedenstående spørgsmål skal besvares: 

1. Redegør for minimum tre pædagogfaglige begreber og/eller teorier, som har været en del af under- 

visningen i kompetenceområdet 

2. Beskriv relevante pædagogiske aktiviteter for børn, unge eller voksne og redegøre for disse i relation 

til videns- og færdighedsmål i kompetenceområdet 

3. Reflekter over hvilke pædagogiske udfordringer og muligheder, der er i forhold til de aktiviteter, der 

er valgt 

4. Reflekter over egen læring og udvikling i kompetenceområdet 
 

 
Afhjælpning for manglende fremmøde i forhold til GK2 prøven 

Alle nedenstående spørgsmål skal besvares 

1. Redegør for minimum tre begreber og/eller teorier, som har været en del af undervisningen i 

kompetenceområdet 

2. Beskriv forandringer i pædagogiske paradigmer over tid og diskuter aktuelle paradigmer i 

pædagogisk praksis i relation til videns- og færdighedsmål i kompetenceområdet 

3. Reflekter over hvilke udfordringer og dilemmaer der udspringer af de begreber, teorier og paradigmer 

der er valgt 

4. Reflekter over egen læring og udvikling i kompetenceområdet 
 

 
Generelt for afhjælpningsopgaver 

Hjælpemidler 

Det forventes, at der trækkes på litteratur, der har været anvendt i undervisningen, og der må gerne benyt- 

tes refleksioner fra arbejdet med portfolie og andre aktiviteter, som den studerende selv har været med til at 

udarbejde. Det er også tilladt at supplere med andre kilder, men jævnfør ovenstående skal der kildehenvises 

til alle kilder, der benyttes. 
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Formalia 

Opgaven skal være på min. 4 og max. 5 sider af 2400 tegn inkl. mellemrum (9.600-12.000 anslag). 

Anslagsangivelse er inklusiv mellemrum, men eksklusiv forside og litteraturliste. Kilder skal angives efter APA 

standard. Besvarelsen uploades digitalt og kontrolleres for plagiering. 

 

 
Vurdering 

Opgaven vurderes af en underviser eller leder på pædagoguddannelsen. Opgaven vurderes opfyldt/ikke op- 

fyldt og der gives ikke feedback ud over vurderingen. I vurderingen indgår, om den studerende kan gøre rede 

for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer. Hvis opgaven vurderes opfyldt, indstilles den 

studerende til kompetenceområdets prøve. Hvis opgaven vurderes ikke opfyldt, kan den studerende ikke 

indstilles til kompetenceområdets prøve, og bruger dermed et af de tre prøveforsøg. 

 

 
Afhjælpning og opfyldelse af forudsætningskrav ved test eller samtale 

Afhjælpningsopgaven gennemføres som en test. Nærmere beskrivelse af muligheden for at få godkendt et 

forløb ved en test fremgår af studieplanen. Afhjælpning af manglende opfyldelse af mødepligten på 2. del af 

fællesdelen/grundfagligheden på pædagoguddannelsen, Bornholm afviger og gennemføres i stedet som en 

obligatorisk samtale med underviser/studieleder. 

 

 

13.4 Godkendelse af deltagelse i specialiseringsdelens 1. og 2. kompetencemålsfor- 
løb 

Den studerende skal have godkendt sin dokumentation af aktiv deltagelse i studiet. Dokumentationen sker i 

form af to specifikke studieaktiviteter i hvert kompetencemålsforløb. Rammerne for de specifikke 

studieaktiviteter i uddannelsens specialiseringsdel samt kriterier og procedurer for godkendelse fremgår af 

studieplanen. Retningslinjer for indhold fremgår af undervisningsplanen. 

 

13.5 Godkendelse af deltagelse i Det lange tværprofessionelle KP-forløb 
Den studerende godkendes gennem opfyldelse af forudsætningskrav – at den studerende afleverer et 

individuelt multimodalt projekt. Formkrav, kriterier og dokumentation for forudsætningskravet fremgår af 

beskrivelsen af forløbet4. Her fremgår det også, hvilke muligheder den studerende har for at rette op på evt. 

manglende opfyldelse af forudsætningskravet. Hvis forudsætningskravet for at gå til prøve ikke er opfyldt ved 

prøvens start, kan den studerende ikke gå til prøve, og der anvendes et prøveforsøg. 

 
 

13.6 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. 

 

13.7 Godkendelse af deltagelse i praktikforløb 
Godkendelse af deltagelse og fremmøde i praktikforløb fremgår af studieordningens bestemmelser om prak- 

 
4 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit. 
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tik jf. pkt. 8.1.2. 

Praktikkens kompetencemål udprøves ved en prøve ved praktikkens afslutning. Adgang til prøven forudsæt- 

ter, at den studerende har fået godkendt det nødvendige antal ECTS-point samt at den studerende har op- 

fyldt sin mødepligt i praktikken. Den studerende skal have været til stede mindst 75 % af tiden for at kunne 

indstilles til prøve. Se i øvrigt pkt. 14.1 om opfyldelse af deltagelsespligt som en forudsætning for deltagelse i 

en prøve. 

 

13.8 Manglende opfyldelse af kriterier for godkendelse af et studieforløb 
Studerende, som ikke får godkendt sin dokumentation for aktiv deltagelse i form af specifikke 

studieaktiviteter jf. pkt. 13.2 – 13.4, 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 jf. pkt. 14.1. Nærmere beskrivelse af mu- 

ligheden 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. 

 

14. Prøver og bedømmelse 

Uddannelsen har i alt 10 prøver. Skemaet nedenfor viser prøvernes placering og bedømmelsesform samt det 

antal ECTS, den studerende skal have godkendt for at kunne gå til prøve: 
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 Kompetencemål Semester Bedømmelse Krav for ad- 

gang til 

prøve 

Ordinær ud- 

dannelse 

Meritud- 

dannelsen 

Semester 

(merit) 

Fællesdel 

(grundfag- 

lighed) 

1. kompetencemål 

(GK1) 

1 Intern bedømmelse 

7-trinsskalaen 

30 ECTS 30 ECTS 1 

2. kompetencemål 

(GK2) 

3 Intern bedømmelse 

7-trinsskalaen 

60 ECTS 60 ECTS 3 

3. kompetencemål 

(GK 3 – praktik) 

2 Intern bedømmelse 

Bestået/ikke-

bestået 

30 ECTS 30 ECTS 2 

Speciali-

seringsdel 

1. kompetencemål 

(SK1) 

4 Ekstern 

bedømmelse 

7-trinsskalaen 

110 ECTS 80 ECTS 4 

2. kompetencemål 

(SK2) 

7 Ekstern 

bedømmelse 

7-trinsskalaen 

170 ECTS 110 ECTS 5 

3. kompetencemål 

(SK3 – 2. praktik) 

4 Intern bedømmelse 

bestået/ikke-

bestået 

80 ECTS   

Valgfrit 

kompetencemål 

5 Ekstern 

bedømmelse 

7-trinsskalaen 

140 ECTS 55 ECTS 3 

4. kompetencemål 

(SK4 – 3. praktik) 

6 Ekstern 
bedømmelse 

Bestået/ikke bestået 

140 ECTS   

 

Det lange 
tværprofessionelle 
KP-for- løb5 

6 Intern bedømmelse 
7-trinsskalaen 

140 ECTS 110 ECTS 5 

 

BA-projekt 7 Ekstern 

bedømmelse 

7-trinsskalaen 

190 ECTS 130 ECTS 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit. 
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14.1 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. 

 
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. Deltagelsespligtens konkrete udformning fremgår af pkt. 13.2 – 13.7 og 

er uddybet i studieplanen. 

Studieordningens pkt. 15 angiver det antal ECTS, der skal være godkendt som en forudsætning for deltagelse 

i en prøve. Opfylder den studerende ikke forudsætningerne for adgang til prøven bruges et prøveforsøg. 

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. 

Gruppeprøver 

Der kan højst være 4 studerende i en gruppe, når et gruppearbejde udgør et prøve- eller bedømmelses- 

grundlag. Det fremgår af studieordningens pkt. 14.2 og 14.3 under angivelsen af tidsrammen for den enkelte 

prøve, hvorvidt det er muligt at gå individuelt til en gruppeprøve. 

Ved prøven i bachelorprojektet kan studerende vælge at skrive projektet alene og gå til individuel mundtlig 

prøve. Studerende kan desuden vælge at blive eksamineret individuelt, selvom den afsluttende opgave er 

udarbejdet i en gruppe. Bedømmelsesgrundlaget udgør også i disse tilfælde den afsluttende opgave og en 

mundtlig del, hvor der gives én samlet karakter. Det fremgår af den konkrete eksamensinformation på 

Københavns Professionshøjskoles intranet, hvornår der er frist for at meddele et ønske om at gå individuelt 

til eksamen. 

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. 

Afmelding til prøver 

Studerende er automatisk tilmeldt prøverne, som ikke kan afmeldes. Dette gælder ikke ved dokumenteret 

sygdom og barsel eller hvis en studerende har fået dispensation til at blive afmeldt. Jf. 

eksamensbekendtgørelsens § 5. 

 

Afholdelse af syge- og omprøve 

Studerende der grundet dokumenteret sygdom ikke har aflagt prøve, skal have mulighed for at aflægge 

prøve snarest muligt. Syge- eller omprøven ligger i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve eller 

sammen med de næste ordinære prøver i faget/modulet. Er det en prøve, der er placeret i sidste 

eksamenstermin, eksempelvis bachelorprojektet, ligger syge/omprøven i samme eksamenstermin eller i 

umiddelbar forlængelse heraf. 

 Den studerende er automatisk tilmeldt syge- eller om- prøven. 
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Anvendelse af hjælpemidler 

Ved prøverne er det tilladt at anvende hjælpemidler, herunder elektroniske, medmindre andet fremgår af 

beskrivelsen af den enkelte prøve. 
 

Det anvendte sprog ved prøven 

Prøver aflægges på det sprog som undervisningen er foregået på. Det betyder, at den studerende 

eksamineres på dansk, medmindre andet er angivet for den enkelte prøve.  

Prøven kan aflægges på svensk eller norsk, medmindre prøvens formål er at dokumentere den 

studerendes færdigheder i dansk. 

 

Særlige prøvevilkår 

Der kan tilbydes studerende med f.eks. fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse særlige vilkår 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. 

 

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. 

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. 

Disciplinære foranstaltninger i tilfælde af eksamenssnyd og forstyrrende adfærd ved eksamen. Der kan 

ske bortvisning fra en prøve, hvis det konstateres, at der er snyd eller udvises forstyrrende adfærd under 

prøven jf. § 34 i eksamensbekendtgørelsen. 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. 

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 Professionshøjskolens intranet. 

 

14.2 Prøver i fællesdelen (grundfagligheden) 
Grundfagligheden indeholder tre prøver, der svarer til tre kompetencemål. Det ene kompetencemål retter 

sig mod første praktik. 
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14.2.1 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, billed- 

materiale 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 inklusiv mellemrum og eksklusiv 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. 
 

 
14.2.2 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 inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, 
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indholdsfortegnelse og litteraturliste. 

Prøvegrundlag 

6 timers prøve med udlevering af case og prøvespørgsmål målrettet kompetenceområdet. 

Bedømmelsesgrundlag  

 

Skriftligt produkt. 

Bedømmelse 

Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Intern bedømmelse. 
 

14.2.3 Prøve i grundfaglighedens 3. kompetencemål (GK3) 

Kompetencemål 

Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem 

deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Prøveform 

Individuel mundtlig prøve 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 

sammen- sat, som den foreligger. 

Prøvegrundlag 

Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max. 14.400 anslag, og en eller flere 

produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. 

Bedømmelsesgrundlag 

Mundtlig prøve og præsentationsportfolio. 

Tidsramme for mundtlig prøve 

20 min. til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på den studerendes præsentation. 

Bedømmelse 

Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpeget af 

professionshøjskolen. 

 

 

14.3 Prøver i uddannelsens specialiseringsdel 
 

14.3.1 Prøve i specialiseringsdelens 1. kompetencemål (SK1) 

Dagtilbudspædagogik 

Den studerende kan anvende naturen samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings- og 

læreprocesser for 0-5-årige børn og inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske 

aktiviteter. 
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Skole- og fritidspædagogik 

Den studerende kan – med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier – tilrettelægge, gennemføre og 

analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings- og undervisningsforløb med 

henblik på, at børns og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

 
Social og specialpædagogik 

Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identificere og 
varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske 
paradigmer, vidensformer og metoder. 

 

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. 

 

14.3.2 Prøve i specialiseringsdelens 2. kompetencemål (SK2) 

Dagtilbudspædagogik 

Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de 

organisatoriske og professionelle rammer. 
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Skole- og fritidspædagogik: 

Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læ- 

ring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

 
Social- og specialpædagogik: 

Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og 

aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers 

udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. 
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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 

 
Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det 

skriftlige produkt dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med ud- 

valgte 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. 

 

14.3.3 Prøve i specialiseringsdelens 3. kompetencemål (SK3 – Anden praktik) 

Kompetencemål 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte 

børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, 

beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i 

relationer. 

 
Skole- fritidspædagogik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og lærings- 

rum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel 

kommunikation herom. 

 
Social- og specialpædagogik: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og 

kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grundlag. 

 
Prøveform 

Individuel mundtlig prøve med afsæt i den studerendes portfolio. 

Præsentationsportfolioen skal indeholde den studerendes skriftlige refleksioner over udvalgte og væsentlige 

videns- og færdighedsmål. 

Portfolien skal desuden indeholde refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i opnåelse af 

kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolioen er sammensat, som 

den foreligger. 

 
Omfang 
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Max 24.000 anslag samt evt. bilag (billede, lyd mv.). 

 
Prøvegrundlag 

De udvalgte dele af portfolioen, den studerendes praktikplan inklusiv praktikstedets udtalelse i forbindelse 

med mødet afholdt i henhold til BEK. § 9 stk. 3. 

 
Bedømmelsesgrundlag 

De udvalgte dele af portfolioen og den mundtlige præstation. Den studerendes formulerings- og staveevne 

indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstationen. 

 
Tidsramme for mundtlig prøve 

20 min. til præsentation og drøftelse. Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på den studerendes præsentation. 
 
 

Bedømmelse 

Intern bedømmelse. Bestået/ikke bestået. 
 
 

14.3.4 Prøve i specialiseringsdelens 4. kompetencemål (SK4 - Tredje praktik) 

Kompetencemål 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og 

evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den 

forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 

vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

 
Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritids- 

pædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

 
Social- og specialpædagogik: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre 

målgruppers læring-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

 

Prøveform 

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. 

 
Præsentationsportfolioen skal indeholde den studerendes skriftlige refleksioner over udvalgte og væsentlige 

videns- og færdighedsmål. Portfolien skal desuden indeholde refleksioner over den studerendes egen læring 

og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsport- 

folien er sammensat, som den foreligger. 

 

Omfang af det skriftlige produkt 

Præsentationsportfolien indeholder et skriftligt produkt på max. 24.000 anslag, og evt. én eller flere andre 

produkttyper, fx film, billedmateriale eller lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. 
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Prøvegrundlag 

Præsentationsportfolio og den studerendes praktikplan inkl. praktikstedets udtalelse i forbindelse med mø- 

det afholdt i henhold til BEK. § 9 stk. 3. 

 

Bedømmelsesgrundlag 

Præsentationsportfolio og den mundtlige præstation. Den studerendes formulerings- og staveevne indgår i 

den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. 

 

 
Tidsramme for mundtlig prøve 

20 min. til præsentation og drøftelse. Ca. ¼ af tidsrammen anvendes til den studerendes præsentation. 
 
 

Bedømmelse 

Ekstern censur. Bestået/ikke bestået. 
 
 

14.3.5 Prøve i forbindelse med praktik i udlandet 

Prøver i praktik, som gennemføres i udlandet, sker efter samme regler og bestemmelser som praktikprøver i 

forbindelse med praktikforløb i Danmark. Prøven finder sted efter hjemkomst til Danmark. Da 

praktikvejledere derfor ikke kan deltage i prøven, er der særlige krav til produkter, som er en del af 

bedømmelsesgrund- laget. Disse krav fremgår af studieplanen. 

 

14.3.6 Prøve i valgfrit kompetencemål 

Kompetencemål 

Uddannelsens syv valgfrie kompetencemål er beskrevet i studieordningens pkt. 6.5.8. Prøveform og 

bedømmelse er ens for disse kompetencemål. Der kan være forskellige krav til prøvegrundlag og 

bedømmelses- grundlag, 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. 
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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 

14.3.7 Prøve i Det lange tværprofessionelle KP-forløb 

Kompetencemål 

Kompetencemålet som beskrevet i bilag 5 til pædagogbekendtgørelsen er fælles for alle 

specialiseringsretninger og gældende for den afsluttende prøve: Den studerende kan identificere, analysere 

og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, 

koordinere og lede helheds- orienterede og tværgående samarbejdsprocesser. 

KP har i et fælles KP-forløb på tværs af en række uddannelser, udmøntet kompetencemålet som beskrevet 

nedenfor6. 

Den studerende kan med respekt for egen og andre professioners ansvar i arbejdet for og med borgeren*, 

agere i, facilitere og udvikle den tværprofessionelle opgaveløsning. 

*Borgeren dækker over: barn, elev, patient, bruger, klient, pårørende, organisation 
 

Prøveform: mundtlig gruppeprøve 

Prøven afholdes som en intern mundtlig gruppeprøve og bedømmes individuelt efter 7-trinsskalaen. 

Studerende går til den mundtlige gruppeprøve i de grupper (max 6 studerende), de har samarbejdet i igen- 

nem forløbet. Den studerende udprøves i forløbets samlede mål for læringsudbytte. 

 

Forudsætninger for at gå til prøve på forløbet: 

Der er et forudsætningskrav, der skal opfyldes for, at den studerende kan gå til forløbets prøve: 

- at den studerende afleverer et individuelt multimodalt produkt. 

 
Formkrav, kriterier og dokumentation for forudsætningskravet fremgår af beskrivelsen af forløbet. Her frem- 

går det også, hvilke muligheder den studerende har for at rette op på evt. manglende opfyldelse af forud- 

sætningskravet. Hvis forudsætningskravet for at gå til prøve ikke er opfyldt ved prøvens start, kan den stude- 

rende ikke gå til prøve, og der anvendes et prøveforsøg. 

 
Bedømmelse.  
Intern 7 trinskalaen 

 
6 Se bilag 26 for regler gældende det tværprofessionelle element for netbaseret uddannelse og merit. 
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14.3.8 BA-prøve 

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. 

Studieordningens pkt. 10 beskriver krav til indhold i BA-projektet. 

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. 

Den/de studerende råder over ca. 1/3 del af tiden til præsentation Bedømmelse 
 
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen 

 
 

15. Merit og forhåndsmerit 

I forbindelse med optagelsen af studerende foretager uddannelsen en faglig vurdering af om tidligere 

beståede uddannelseselementer eller beskæftigelse kan give merit – og dermed fritagelse – for fag/moduler 

eller praktik på uddannelsen. Dette er obligatorisk merit. Derudover er det muligt at søge om frivillig merit, 

hvis 
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man har bestået uddannelseselementer, der kan give merit for uddannelseselementer på en valgt 

uddannelsesretning eller valgt specialisering. 

Vejledning om merit, herunder om hvordan man søger om merit, kan findes på Københavns Professionshøj- 

skoles intranet. 

Betingelsen for at få merit er, at de gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse står mål med fag, 

uddannelsesdele og praktikdele, jf. LEP bekendtgørelsen § 21, stk. 2. 

 

 

15.1 Merituddannelsen 
Uddannelsen til meritpædagog udbydes som en særlig tilrettelagt uddannelse og er organiseret med både 

fuldtids- og deltidsforløb, efter reglerne i lov om åben uddannelse. 

Uddannelsen til meritpædagog har et omfang af i alt 150 ECTS, da uddannelsen i modsætning til den ordi- 

nære pædagoguddannelse ikke omfatter 2. og 3. praktik. 

Uddannelsen er organiseret som en blanding af undervisning på uddannelsesstedet og netbaseret forløb. 

Undervisningen foregår både på hverdage, aftener og i weekender. Optagelse på merituddannelsen er 

betinget af, at ansøgeren ud over de almindelige adgangskrav til uddannelsen har erfaring fra pædagogisk 

eller tilsvarende arbejde ud fra én af følgende kriterier: 

1) Minimum 5 års fuldtidsbeskæftigelse indenfor det pædagogiske arbejdsområde 

2) Minimum 2 års fuldtidsbeskæftigelse, heraf mindst 1 års sammenhængende ansættelse samt at an- 

søger er 25 år gammel 

Merituddannelsen følger reglerne i studieordningen på samme måde som den ordinære 

pædagoguddannelse, dog med enkelte undtagelser. Den særlige tilrettelæggelse af merituddannelsen er 

beskrevet i bilag 2 og i bilag 26. 

 

15.2 Uddannelsen tilrettelagt som en netbaseret uddannelse 
Pædagoguddannelsens ordinære uddannelse udbydes også netbaseret. Den netbaseret ordinære 

uddannelse er organiseret som en blanding af undervisning, der kræver fysisk tilstedeværelse og netbaseret 

forløb. Undervisningen foregår både på hverdage og i weekender. Optagelse på uddannelsen sker efter de 

gæl dende regler på den ordinære pædagoguddannelse. Den netbaseret ordinære uddannelse følger 

ordinær studieordning med visse afvigelser – se bilag 26. 

 

16. Overgangsordninger 
Der er ingen overgangsordninger knyttet til denne studieordningsrevision, se 19. Ikrafttræden 

. 
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17. Dispensation 
Københavns Professionshøjskole kan dispensere fra de regler i studieordningen, der er fastsat af 

institutionen eller institutionerne når særlige grunde taler herfor jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 

3. Vejled ning om hvordan man søger om dispensation findes på Københavns Professionshøjskoles intranet. 

 

 

18. 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. bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 

24, stk. 1. 

 

Uddannelsen kan dispensere fra studieaktivitetskravet, hvis der foreligger usædvanlige forhold jf. § 24 stk. 

2.  

Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. 

 

 

 
 
 
 

 

19. 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. 

 
 

 
Københavns Professionshøjskole 

Rektor Stefan Hermann 
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20. Bilag 1: Struktur for pædagoguddannelsen, Bornholm 
 

Fællesdelen (grundfagligheden) 

 
1. semester 

 

 

2. semester 
 

Praktik (GK3) 

10 ECTS 

Grundfaglighed 2 (GK2) 

10 ECTS 

 

 

Specialiseringsdelen 

 
2. semester 

 

  1. kompetencemålsforløb 

(SK1) 10 ECTS 

 
3. semester 

 

 

4. semester 
 

1. kompetencemålsforløb 

(SK1) 10 ECTS 

  

 
Fællesdelen (grundfagligheden) 

 
4. semester 

 

 

Specialiseringsdelen 

 
5. semester 

 

Valgfrit kompetenceområde (VK) 

(20 ECTS) 

2. kompetencemålsforløb 

(SK2) 10 ECTS 

 
6. semester 

Grundfaglighed 2 (GK2) 

10 ECTS 

Grundfaglighed 1 (GK1) 

30 ECTS 

2. praktik 

30 ECTS 

3. praktik 

30 ECTS 
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7. semester 
 

2. kompetencemålsforløb og 

tværprofessionelt element (SK2) 

10 ECTS 

BA-forløb og 4. praktik 

 
20 ECTS 
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21. Bilag 2: Merituddannelsen 
 
 
 

Struktur 

 
Fællesdelen (grundfagligheden) 

 
1. semester 

 

2. semester 

Praktik (GK3) 

10 ECTS 

Grundfaglighed 2 (GK2) 

20 ECTS 

 
3. semester 

 

Grundfaglighed 2 (GK2) 

10 ECTS 

  

 

Specialiseringsdelen 

 
3. semester 

 

 

4. semester 

 

5. semester 

 

6. semester 

 
 

Merituddannelsen er kendetegnet ved at være en uddannelse, der både rummer fuldtids- og deltidsstudie- 

forløb med de samme rammer og krav som i den ordinære pædagoguddannelse, men der er enkelte 

særregler for studerende på merituddannelsen. 

Merituddannelsen har en særlig tilrettelæggelse på specialiseringsdelen. 

Valgfrit kompetenceområde (VK) 

20 ECTS 

Grundfaglighed 1 (GK1) 

30 ECTS 

1. kompetencemålsforløb (SK1) 

20 ECTS 

2. kompetencemålsforløb  

(SK2 og tværprofessionelt 

element ) 20 ECTS 

BA-forløb og 4. praktik 

20 ECTS 
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På merituddannelsen afvikles pædagoguddannelsens valgfrie kompetenceområde med 20 ECTS-point på 

et tidligere tidspunkt end på ordinær uddannelse, og specialiseringens 1. og 2. kompetenceområde afvikles 

med hver 20 ECTS-point uden praktikker ind imellem. 

 
Valg af specialisering 

Som meritstuderende vælger man en specialisering. Typisk vil der være tale om det specialiseringsområde, 

som man er ansat inden for, på det aktuelle tidspunkt. Man kan dog vælge et andet område, hvis man 

mindst har 1 års erhvervserfaring indenfor det ønskede specialiseringsområde. 

Valg af valgfrit kompetenceområde 

De valgfrie kompetenceområder (VK) udbydes i et reduceret antal og er afhængigt af antallet af studerende 

på den enkelte årgang. Typisk vil der udbydes 2-3 VK-forløb på en årgang. 

Udbuddet afstemmes efter de studerendes prioritering af valg af VK-forløb. De studerende kan vælge at 

gennemføre VK-forløbet på enten Campus Nordsjælland eller Campus Carlsberg. 

Gennemførsel af 4.praktik 

Meritstuderende har mulighed for at gennemføre 4. praktik i den institution, som de er ansat i. 
 

Det tværprofessionelle forløb 

For det tværprofessionelle forløb gælder andre rammer for de meritstuderende. Disse rammer og regler 

fremgår af bilag 26. 
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22. Bilag om obligatoriske kompetencemålsforløb 
 
 
 

22.1 Bilag 3: 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 fag- 

ligt pædagogisk udgangspunkt for det samlede pædagogiske arbejdsområde. 

I forløbet vil der blive arbejdet med teoretiske, musisk-æstetiske og natur- og bevægelsesfag- 

lige 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 

Lærings- 

mål 

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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22.1 Bilag 3: Grundfaglighedens 1. kompetenceforløb (GK1) 
Pædagogiske miljøer og aktiviteter 

Vidensmål 

1. Pædagogiske teorier og paradigmer, her- 

under 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, her- 

under 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. 

Færdighedsmål 

1. Med udgangspunkt i pædagogiske teo- 

rier 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 fælles- skaber. 

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 
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 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 

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 

musikæstetiske forløb. 

10. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

kunstneriske og håndværksmæssige 

forløb. 

11. Redegøre for og anvende teorier og 

metoder om og for pædagogisk praksis. 

Studie- 

metoder 

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. Der- 

udover har undervisningen fokus på studiestrategier, hvor de studerende tilegner sig 

kompetencer til at arbejde selvstændigt og i studiegrupper i studieaktivitetsmodellens fire 

kategorier. 

Modul- 

produkt

(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. 15.2.1. 
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22.2 Bilag 4: 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. 

Det nationale 10-ECTS-modul ”Pædagogen som myndighedsperson” indgår som en 

integreret del af kompetencemålsforløbet. Dette modul er beskrevet i studieplanen. 

ECTS og 

placering 

Forløbet er på 30 ECTS som er placeret med 20 ECTS i uddannelsens 2 semester og 10 ECTS i 

3. semester. 

Lærings- 

mål 

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 ud- 

folder 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 demokrati- 

ske 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 sammen- 

hænge samt analysere og vurdere sin 

egen rolle i relationelt arbejde. 

5. Identificere sundhedsmæssige og 

sociale problemstillinger samt 

formulere pædagogiske 

handlemuligheder i rela tion 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 
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  rammer og vilkår samt udpege handle- 

muligheder inden for disse rammer. 

Studiemet

oder 

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. Der- 

udover 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. 15.2.2. 
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22.3 Bilag 5: Grundfaglighedens 3. kompetencemål (GK3) 
1. praktikperiode: Pædagogens praksis 

Indhold Praktikperioden retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske 

arbejdsområde 

ECTS og 

placering 

10 ECTS som er placeret i uddannelsens 2. semester 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne 

lære- processer i praksis. 

Vidensmål 
 
 

1. Praktikstedets målgrupper samt 

praktikstedets pædagogiske og 

samfundsmæssige opgaver. 

2. Målsætning, tilrettelæggelse og 

organisering af pædagogisk praksis, 

herunder om pædagogiske metoders 

effekter. 

3. Evaluerings-, undersøgelses- og 

dokumentationsformer. 

4. Såvel den sundhedsmæssige som den 

dannelsesmæssige betydning af sunde 

madvaner, måltidskultur, hygiejne og 

indeklima. 

Færdighedsmål 

 
1. Anvende viden om praktikstedets 

samfundsmæssige opgaver i 

tilrettelæggelsen af det 

pædagogiske arbejde. 

2. Målsætte, tilrettelægge, gennemføre 

og evaluere pædagogisk praksis med 

inddragelse af viden om effekten af 

forskellige pædagogiske metoder. 

3. Dokumentere og evaluere egen 

deltagelse i pædagogisk praksis, 

herunder reflektere over kvaliteten i 

egne lære- processer. 

4. Anvende viden om sundhed og 
sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af 
det pædagogiske arbejde. 

Studiemet

oder 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med praktikforløbet, 

er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. Jf. studieordningens pkt. 

15.2.3. 
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22.4 Bilag 6: 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 udtryks- 

former i pædagogiske aktiviteter, der understøtter børns udvikling, trivsel, dannelse og læ- 

ring. 

Forløbet omhandler specialiseringsretningens primære målgrupper, institutionelle for- 

hold/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. 

Da forløbet påbegyndes før 2. praktik og færdiggøres efter 2. praktik, er der et særligt fokus 

på kobling til erfaringer og læringsmål fra praktikperioden. Ligeledes er der et særligt fokus 

på videnskabelige teorier og metoder i relation til kompetenceområdet og især i relation til 

børneperspektiver i udvikling af pædagogisk praksis, samt et fokus på forholdet mel lem 

teori og praksis samt integration af ny viden i praksisfeltet. 

ECTS og 
placering 

Forløbet er på 20 ECTS og er placeret i uddannelsens 3. og 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. 

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 livs- 

betingelser. 

5. Børns sproglige udvikling og om sprog- 

stimulering, herunder skriftsprogets 

betydning. 

6. Etnicitet, to-sprogethed og 

kulturforståelse. 

7. Natur, matematisk opmærksomhed og 

teknik samt pædagogiske aktiviteter 

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 kultur- 

møder. 
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 inden for dette område målrettet 0-5-

årige børn. 

8. Krop og bevægelse, samt pædagogiske 

aktiviteter inden for dette område mål- 

rettet 0-5-årige børn. 

9. Kulturelle, musiske og æstetiske ud- 

tryks- og læringsformer samt 

pædagogiske aktiviteter inden for dette 

område målrettet 0-5-årige børn. 

7. Udvikle, gennemføre og evaluere 

pædagogiske aktiviteter inden for 

natur, ma- tematisk opmærksomhed og 

teknik, herunder inddrage barnets 

perspektiv og relevant pædagogisk 

viden. 

8. Udvikle, gennemføre og evaluere 

pædagogiske aktiviteter inden for krop 

og be vægelse, herunder inddrage 

barnets perspektiv og relevant 

pædagogisk vi- den. 

9. Inddrage litterære, musikalske, 

dramatiske og visuelle udtryks- og 

læringsformer samt barnets perspektiv 

og relevant pædagogisk viden i sin 

pædagogiske praksis. 

Studiemeto

der 

De studerende arbejder på hold, storhold, i studiegrupper og individuelt med aktiviteter i 

studieaktivitetsmodellens fire kategorier, jf. studieordningens pkt. 7.2. Da forløbet er det 

første forløb på specialiseringsdelen er der lagt vægt på, at studerende er aktive i 

etablering af et nyt fællesskab. 

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. 

15.3.1. 

Formen for på det skriftlige produkt er beskrevet i studieplanen. 
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22.5 Bilag 7: Dagtilbudspædagogik - 2. kompetencemålsforløb (SK2) 
Profession og organisation 

Indhold Specialiseringsdelens andet kompetencemålsforløb Profession og organisation integrerer 

kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra SK2 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. 

ECTS og 

placering 

10 ECTS. Forløbet er placeret på uddannelsens 5. og 6. semester 

Læringsmål 

for SK2 

 
Læringsmål 

for 

tværprofessi

onelt 

element er 

beskrevet i 

bilag 18 

Kompetencemål for SK2 

Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på 

baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. 

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 civil- 

samfund. 

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 problem- 

stillinger 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 
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  gældende retsgrundlag og varetage 

skriftlig kommunikation med relevante 

samarbejdspartnere. 

9. Analysere og vurdere videngrundlaget 

for pædagogisk praksis, herunder an- 

vende videnskabelige metoder til 

undersøgelse og udvikling af 

pædagogisk 

praksis. 

Studiemet

oder 

Studieaktiviteter og metoder er i høj grad de samme som i første kompetencemålsforløb. 

Ligeledes vil forløbets aktiviteter være præget af forventning om en høj grad af 

selvstændighed, herunder, at studerende formår at organisere feedback og 

studieaktivitet i studie- grupper og studiekredse. 

Prøver Prøve i andet kompetencemål: Jf. studieordningens pkt. 15.3.2. 
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22.6 Bilag 8: Dagtilbudspædagogik - 3. kompetencemålsforløb (SK3) 
2. praktikperiode 

Indhold Specialiseringsdelens tredje kompetenceområde: Relation og kommunikation udgøres af an- 

det praktikforløb. Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation 

i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige 

livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation. 

ECTS og 

placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 3. og 4. semester 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i 

at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, 

beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at 

kommunikere og indgå i relationer. 

Vidensmål 

1. Det 0-5-årige barns forudsætninger 

og udviklingsmuligheder, herunder 

børn med særlige behov. 

2. Samspil og interaktion samt 

relationernes betydning for det 0-5-

årige barns leg, læring, socialisering, 

trivsel og udvik ling. 

3. Dialog og professionel kommunikation. 

4. Leg, legeteorier og legekulturer. 

5. Kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læ- 

ring og udfoldelse i pædagogisk praksis. 

6. Omsorg, sundhedsfremmende og fore- 

byggende arbejde. 

Færdighedsmål 

1. Tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børns forudsætninger, 

interaktion og kommunikation. 

2. Skabe nærværende relationer og under- 

støtte det enkelte barns udfoldelses- og 

deltagelsesmuligheder i fællesskabet. 

3. Kommunikere nuanceret, præcist og 

forståeligt med børn, familier og kolleger. 

4. Rammesætte børns leg. 

5. Målsætte, tilrettelægge og evaluere 

pædagogiske aktiviteter og generelt 

motivere og understøtte børns leg og 

æstetiske, musiske og kropslige 

udfoldelse. 

6. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse. 

Studiemet
oder 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med praktikforløbet, 

er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. Jf. studieordningens pkt. 

15.3.3. 
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22.7 Bilag 9: Dagtilbudspædagogik - 4. kompetencemålsforløb (SK4) 
Tredje praktik 

Indhold Specialiseringens fjerde kompetenceforløb Samarbejde og udvikling retter sig mod 

systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i 

pædagogisk prak- 

sis. 

ECTS og 

placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere 

aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den 

forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, 

afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Vidensmål 

 
1. Samfundsmæssige og institutionelle pro- 

blemstillinger forbundet med 

pædagogisk arbejde i dagtilbud. 

2. Leg, bevægelse, natur- og 

kulturoplevelser, digitale medier samt 

skabende aktiviteters betydning for 0-5-

åriges dannelse, trivsel, læring og 

udvikling. 

3. Forandringsprocesser og innovation. 

4. Inddragelse af børn og forældres 

perspektiv i udviklings- og 

forandringsprocesser. 

5. Didaktiske og pædagogiske metoder til 

udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering. 

6. Førstehjælp 

Færdighedsmål 

 
1. Identificere, analysere og vurdere 

samfundsmæssige rammer og 

institutions- kulturens betydning for 

samarbejde, pædagogisk udvikling og 

kvalitet. 

2. Udvikle det fysiske, psykiske, sociale og 

æstetiske børnemiljø. 

3. Bidrage til udvikling af pædagogisk prak- 

sis gennem innovative og 

eksperimenterende tiltag. 

4. Inddrage børn og forældres ideer og 

kreativitet som en del af pædagogiske 

ud- viklings- og forandringsprocesser. 

5. Sætte mål, anvende dokumentations- og 

evalueringsmetoder og udvikle viden 

gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis 

6. Udføre grundlæggende førstehjælp. 

Studiemet
oder 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med praktikforløbet, 

er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i individuel skriftlig opgave. Jf. studieordningens pkt. 

15.3.4. 
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22.8 Bilag 10: Skole- og fritidspædagogik - 1. kompetencemålsforløb (SK1) 
Barndom, ungdom, didaktik og dannelse 

Indhold Barndom, ungdom, didaktik og dannelse er det første kompetencemålsforløb i 

specialiseringsretningen ”skole-og fritidspædagogik”. Forløbet retter sig mod børn og 

unges læring, dannelse, fællesskaber og udvikling, herunder inddragelse af børn og unges 

perspektiv i pædagogisk praksis. 

Kompetencemålsforløbet omhandler specialiseringsretningens primære målgrupper, 

institutionelle forhold/rammer/, handleperspektiver og professionsviden knyttet til 

specialiseringsfeltet. 

Det nationale modul ”Professionsviden og forskning i relation til skole- og 

fritidspædagogik” indgår som en integreret del af forløbet med 10 ECTS. Dette modul er 

nærmere beskrevet i studieplanen. 

Da forløbet påbegyndes før 2. praktik og færdiggøres efter 2. praktik, er der et særligt 

fokus på kobling til erfaringer og læringsmål fra praktikperioden. Ligeledes er der et særligt 

fokus på videnskabelige teorier og metoder i relation til kompetenceområdet, herunder 

udvikling af pædagogisk praksis, samt forholdet mellem teori og praksis samt integration af 

ny viden i praksisfeltet. 

ECTS og 

placering 

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

påbegyndes før 2. praktik og færdiggøres efter 2. praktik hvorved forløbet forbindes med 

prak- 

tikken. 

Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, 

gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- 

og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og 

dannelse fremmes. 
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22.8 Bilag 10: Skole- og fritidspædagogik - 1. kompetencemålsforløb (SK1) 
Barndom, ungdom, didaktik og dannelse 

Vidensmål 

 
1. 6–18-åriges kognitive, emotionelle, 

fysiske, motoriske og sansemæssige 

forud- sætninger og udvikling. 

2. Hvordan pædagogisk praksis kan under- 

støtte undervisning, udvikling og læring i 

skole og fritidstilbud. 

3. Læring, læringsmål og motivation. 

4. Børns og unges kropslige, kulturelle og 

musiskkreative udvikling og om 

aktivitetsmuligheder inden for 

bevægelse og æstetiske udtryksformer. 

5. Natur, matematisk opmærksomhed, 

teknik og udeliv samt pædagogiske 

aktiviteter inden for dette område 

målrettet børn og unge. 

Færdighedsmål 

 
1. Anvende viden om børn og unges ud- 

vikling og forudsætninger i 

pædagogisk praksis i skole og 

fritidstilbud. 

2. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere aktiviteter, der understøtter 

undervisning og læring i skole og 

fritids- tilbud, herunder varetage den 

under- støttende undervisning i 

skolen. 

3. Basere pædagogisk arbejde på indsigt i 

forskellige teorier om læring og 

motivation, herunder de forskellige 

teoriers potentialer, begrænsninger og 

menneskesyn. 

4. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere aktiviteter, der fremmer 

børns og 

unges nysgerrighed, interesse og 
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 6. Børn og unges mediebrug og mediekul- 

tur, om udviklingen af børns it- og 

mediekompetencer og mediedannelse 

samt om it og mediernes forskellige 

udtryks- former. 

7. Professionsetik og etiske dilemmaer i 

pædagogisk praksis for børn og unge. 

8. Pædagogiske og didaktiske teorier og 

metoder, der retter sig mod såvel fritids- 

som skoleområdet 

aktive deltagelse inden for de krops- 

lige, kreative og musiske områder. 

5. Udvikle, gennemføre og evaluere 

pædagogiske aktiviteter inden for 

natur, matematisk opmærksomhed, 

teknik og udeliv, herunder inddrage 

børn og unges perspektiv samt 

relevant pædagogisk viden. 

6. Vurdere og anvende forskellige it, 

medier og mediekritiske tilgange i 

pædagogisk praksis – både analoge og 

digitale. 

7. Analysere og vurdere etiske problem- 

stillinger på en måde, så det bidrager 

til kvalificering af pædagogisk praksis. 

8. Vurdere og anvende pædagogisk og 

didaktisk teori i pædagogisk praksis. 

Studiemeto

der 

De studerende arbejder på hold, storhold, i studiegrupper og individuelt med aktiviteter i 

studieaktivitetsmodellens fire kategorier jf. studieordningens pkt. 7.2. Da forløbet er det 

første forløb på specialiseringsdelen er der lagt vægt på, at studerende er aktive i 

etablering af et nyt fællesskab. 

Studiemetoderne omhandler primært følgende aktiviteter: 

• Aktivt samarbejde med underviser og medstuderende om etablering af nye lærings- 

fællesskaber. 

• 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. 

15.3.1. 
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22.9 Bilag 11: Skole- og fritidspædagogik - 2. kompetencemålsforløb (SK2) 
Identitet og fællesskab 

Indhold Specialiseringsdelens andet kompetencemålsforløb Identitet og fællesskab integrerer 

kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra SK2Kompetencemålsforløbet retter sig 

mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber. 

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. 

ECTS og 

placering 

10 ECTS. Forløbet er placeret på uddannelsens 5. og 6. semester 

Læringsmål 
 

 
Læringsmål 

for 

tværprofessi

onelt 

element er 

beskrevet i 

bilag 18 

Kompetencemål 

Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer 

børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

Vidensmål 

 
1. Børn og unges socialisering og identitets- 

dannelse, herunder krop og seksualitet. 

2. Grupperelationer, gruppeprocesser og 

gruppeledelse. 

3. Sprog, sproglige udtryksformer og sprog- 

tilegnelse. 

4. Leg, legeteorier og legekulturer i historisk 

og aktuel belysning. 

5. Etnicitet, kulturforståelse, kulturelle 

fællesskaber, to-sprogethed og 

integrationsprocesser. 

6. Forældresamarbejde og inddragelse af 

forældre i forhold til børn og unges ud- 

vikling. 

7. Gældende lovgivning på skole- og fri- 

tidsområdet, herunder internationale 

konventioner. 

8. Social mobilitet samt social- og special- 

pædagogiske metoder i en pædagogisk 

sammenhæng. 

9. Videnskabelige teorier og metoder i 

relation til pædagogisk praksis, 

herunder evidensbaserede metoder. 

Færdighedsmål 

 
1. Understøtte børns og unges 

socialisering, identitetsdannelse og 

perspektiver. 

2. Understøtte børne- og ungegruppers 

trivsel, inter- aktion, udvikling og 

normdannelse og fremme deres mu- 

ligheder for deltagelse og udfoldelse i 

inkluderende fællesskaber. 

3. Motivere og understøtte børns ud- 

vikling af et nuanceret og varieret 

sprog i alle typer af aktiviteter. 

4. Etablere inkluderende læringsmiljøer 

gennem motivering og understøttelse 

af legende processer. 

5. Identificere integrationsmuligheder 

blandt børn og unge og understøtte 

udviklingen af kulturelle 

fællesskaber. 

6. Tilrettelægge forældresamarbejde 

med udgangspunkt i det enkelte 

barn eller unges trivsel, læring og 

udvikling, 

7. Agere professionelt inden for det 

gældende retsgrundlag og varetage 

skriftlig kommunikation med 

offentlige myndigheder, 

8. Anvende differentierede metoder 

med henblik på understøttelse af 

børn og unges sociale mobilitet og 
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  chancelighed og 

9. Analysere og vurdere videngrundlaget 

for pædagogisk praksis, herunder an- 

vende videnskabelige metoder til 

undersøgelse og udvikling af 

pædagogisk praksis. 

Studiemet

oder 

Studieaktiviteter og metoder er i høj grad de samme som i første kompetencemålsforløb. 

Ligeledes vil forløbets aktiviteter være præget af forventning om en høj grad af 

selvstændighed, herunder, at studerende formår at organisere feedback og 

studieaktivitet i studie- grupper og studiekredse. 

Prøver Prøve i andet kompetencemål: Skriftlig gruppeprøve Jf. studieordningens pkt. 15.3.2. 
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22.10 Bilag 12: Skole-og fritidspædagogik - 3. kompetencemålsforløb (SK3) 
2. praktikperiode 

Indhold Specialiseringsdelens tredje kompetenceområde: Udviklings- og læringsrum udgøres af 

andet praktikforløb. Det retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og 

læringsrum dvs. skole – og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og 

gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

ECTS og 
placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 3. og 4. semester. 

Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum 

og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i 

professionel kommunikation herom. 

Vidensmål 

1. Professionsfaglig kommunikation, 

argumentation og samarbejde. 

2. Ledelse af udviklings- og læringsrum, 

herunder om klasserumsledelse. 

3. Didaktik og metodik knyttet til læring. 

4. Bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning for trivsel, læring og 

udvikling. 

5. Omsorg, sundhedsfremmende og 

forebyggende arbejde. 

6. 6-18-åriges forudsætninger og 

udviklingsmuligheder, herunder børn 

med  særlige behov. 

Færdighedsmål 

1. Kommunikere og samarbejde 

professionelt med forældre, kolleger, 

lærere og andre relevante aktører. 

2. Motivere, lede og samle børn og unge 

om konkret læring. 

3. Redegøre for sammenhængen mellem 

metodiske og didaktiske overvejelser 

og egen pædagogiske praksis. 

4. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere differentierede 

læreprocesser in- den for udvalgte 

områder, herunder inddrage børn og 

unges perspektiv. 

5. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere indsatser, der styrker 

forebyggelse samt børn og unges 

omsorg og sundhed. 

6. Tilrettelægge differentierede 

pædagogiske aktiviteter gennem 

analyse af børn og unges 

forudsætninger og 

udviklingsmuligheder. 

Studiemeto
der 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med 

praktikforløbet, er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i den studerendes portfolio. Jf. studieordningens 

pkt. 15.3.3. 
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22.11 Bilag 13: Skole- og fritidspædagogik - 4. kompetencemålsforløb (SK4) 
Tredje praktik 

Indhold Specialiseringsdelens fjerde kompetenceområde Samarbejde og udvikling retter sig mod 

tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for 

pædagogens ansvar og opgaver. 

ECTS og 

placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og 

fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

Vidensmål 

1. Institutionelle og organisatoriske 

rammer for det skole- og 

fritidspædagogiske arbejde. 

2. Tværprofessionelt samarbejde med 

lærere og andre faggrupper, herunder 

teamsamarbejde og kollaborative 

fællesskaber. 

3. Praktikstedets organisation i forhold til 

tværprofessionelt samarbejde. 

4. Forandringsprocesser og innovation. 

5. Didaktiske og pædagogiske metoder til 

udvikling af pædagogisk praksis, 

herunder dokumentation og 

evaluering. 

6. Førstehjælp. 

Færdighedsmål 

 
1. Agere professionelt inden for de givne 

institutionelle og organisatoriske 

rammer for området, 

2. Analysere, vurdere og agere på faglige 

udfordringer i samarbejdet med lærere 

og andre faggrupper, 

3. Indgå i samt analysere og vurdere 

praktikstedets tværprofessionelle 

samarbejdspraksis. 

4. Deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimenterende 

tiltag, 

5. Sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle vi- 

den gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis. 

6. Udføre grundlæggende førstehjælp. 
Studiemeto
der 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med 

praktikforløbet, er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i individuel skriftlig opgave. Jf. studieordningens pkt. 

15.3.4. 



62 
 

 
 

22.12 Bilag 14: Social- og specialpædagogik - 1. kompetencemålsforløb (SK1) 
Pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner 

Indhold Pædagogisk arbejde med mennesker i udsatte positioner er det første kompetencemålsfor- 

løb i specialiseringsretningen. Forløbet retter sig mod hele det socialpædagogiske område 

med fokus på tre overordnede målgrupper: A. Børn og unge med særlige behov. B. Menne- 

sker med sociale vanskeligheder. C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske 

funktionsnedsættelser. 

Kompetencemålsforløbet handler især om de tre målgruppers forudsætninger og 

udviklingsmuligheder samt de social- og specialpædagogiske lærings- udviklings- og 

omsorgsop gaver, der knytter sig hertil. 

Det nationale modul ’Professionsviden og forskning i relation til social- og 

specialpædagogik` indgår med 10 ECTS som en integreret del af forløbet. Dette modul er 

nærmere beskrevet i studieplanen. 

Da forløbet påbegyndes før 2. praktik og færdiggøres efter 2. praktik, er der et særligt 

fokus på kobling til erfaringer og læringsmål fra praktikperioden. Ligeledes er der et 

særligt fokus på videnskabelige teorier og metoder i relation til kompetenceområdet, 

herunder et fokus på forholdet mellem teori og praksis samt integration af ny viden i 

praksisfeltet. 

ECTS og 

placering 

Forløbet er på 20 ECTS som er placeret i uddannelsens 3. og 4. semester. Forløbet 
påbegyndes før 2. praktik og færdiggøres efter 2. praktik hvorved forløbet forbindes med 
prak- tikken. 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og 
perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende 
har ind sigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. 

Vidensmål 

1. Socialvidenskabelige og psykologiske 

teorier, der belyser vilkår og 

forudsætninger hos mennesker i 

almindelighed og mennesker i udsatte 

positioner i særdeleshed. 

2. Forandringer i synet på mennesker i ud- 

satte positioner og på de social- og 

specialpædagogiske opgaver over tid. 

3. Normer, værdier, konventioners 

funktioner og udbredelse og om 

normalitets- begrebers relativitet. 

4. Marginaliserings- og 

stigmatiseringsprocesser. 

5. Etiske og institutionelle dilemmaer ved- 

rørende det udsatte menneskes 

autonomi og mestring af eget liv. 

Færdighedsmål 

1. Identificere og understøtte muligheder i 

det social og specialpædagogiske 

arbejde med en specifik målgruppe. 

2. Basere pædagogisk praksis på analyser 

og vurderinger af aktuelle paradigmer i 

det social- og specialpædagogiske 

arbejde og i samfundet. 

3. Identificere og forholde sig kritisk til 

egne og andres normer, værdier, 

konventioner og normalitetsbegreber 

om en given målgruppe. 

4. Bidrage til at modvirke marginalisering 

og stigmatisering af mennesker i ud- 

satte positioner. 

5. Understøtte autonomi og mestring af 

eget liv for mennesker i udsatte 

positioner. 
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 6. Overordnede mål og værdier i social- og 

specialpædagogiske indsatser. 

7. Udvikling, læring og livsbetingelser hos 

mennesker inden for de tre 

målgrupper. 

8. Sundhedsfremmende og forebyggende 

arbejde, herunder kost, motion og 

seksualitet. 

9. Socialpsykiatri, psykiatriske 

behandlingsformer, fysiske og 

psykiske funktionsnedsættelser, 

diagnoser og medicinsk behandling. 

6. Anvende begreber som trivsel, 

udvikling, livskvalitet og deltagelse 

på en måde, der kvalificerer praksis. 

7. Basere en differentieret pædagogisk 

indsats på det enkelte menneskes 

situation, perspektiv og 

forudsætninger. 

8. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere 

sundhedspædagogiske og forebyggende 

indsatser og aktiviteter. 

9. Basere social- og specialpædagogiske 

indsatser og aktiviteter på indsigt i 

menneskers forudsætninger og deres 

perspektiver på egne 

udviklingsmuligheder. 

Studiemet

oder 

De studerende arbejder på hold, storhold, i studiegrupper og individuelt med aktiviteter i 

studieaktivitetsmodellens fire kategorier jf. studieordningens pkt. 7.2. Da forløbet er det 

første forløb på specialiseringsdelen er der lagt vægt på, at studerende er aktive i 

etablering af et nyt fællesskab. 

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. 

15.3.1. 
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22.13 Bilag 15: Social- og specialpædagogik - 2. kompetencemålsforløb (SK2) 
Identitet og fællesskab 
Indhold Specialiseringsdelens andet kompetencemålsforløb Identitet og fællesskab integrerer 

kompetencemål og videns- og færdighedsmål fra SK2 

Kompetencemålsforløbet retter sig mod den enkelte og fællesskabet, herunder relations- 

og netværksdannelse, social interaktion og inklusion. 

I forløbet tilegner de pædagogstuderende sig viden om betingelser for pædagogisk 

arbejde og forståelse for disse betingelser betydning, både i forhold til udmøntning af 

den pædagogiske faglighed og for samarbejdet med andre professioner. 

ECTS og 
placering 

10 ECTS. Forløbet er placeret på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Læringsmål 

 
Læringsmål 

for 

Kompetencemål 

Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske 
indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som 
understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. 
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22.13 Bilag 15: Social- og specialpædagogik - 2. kompetencemålsforløb (SK2) 
Identitet og fællesskab 
tværprofessi

onelt 

element er 

beskrevet i 

bilag 18. 

Vidensmål 

1. Forskellige kropslige, emotionelle, 

kognitive, sociale og kommunikative 

udviklingsmønstre hos mennesker 

inden for de tre målgrupper. 

2. Forholdet mellem individ og fællesskab 

og om deltagelsesfremmende social- 

og specialpædagogiske indsatser. 

3. Inklusions- og eksklusionsmekanismer, 

herunder om grupperelationer, 

gruppeprocesser og gruppeledelse. 

4. Rehabiliterende indsatser og 

centrale individuelle og sociale 

aspekter af menneskers 

mestringsprocesser. 

5. Krop, bevægelse, natur, kultur og 

æstetiske udtryks- og læringsformer. 

6. Forskellige rammebetingelser, 

herunder bo- og institutionsformer, 

hjælpe- midler og teknologi og digitale 

medier 

7. Etnicitet, kulturforståelse, kulturelle 

fællesskaber, tosprogethed og 

integrationsprocesser. 

8. Det socialpolitiske og retslige grundlag 

for udøvelsen af social- og specialpæ- 

dagogik samt om gældende 

internationale konventioner. 

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

Færdighedsmål 

1. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske indsatser og 

processer, som fremmer trivsel, 

udvikling, livskvalitet og deltagelse. 

2. Identificere potentialer og udfordringer 

i forholdet mellem individ og fælles- 

skab og understøtte udviklingen af det 

enkelte menneskes identitet og aktive 

deltagelse i fællesskaber, herunder ind- 

drage lokalsamfund, fritidsliv og 

skole/arbejde. 

3. Identificere og fremme 

inkluderende processer i konkrete 

fælles- skaber. 

4. Iværksætte rehabiliterende indsatser, 

der understøtter det enkelte menne- 

skes mestringsprocesser. 

5. Inddrage udvalgte dele af kropslige, 

bevægelsesmæssige, musikalske, 

dramatiske, naturmæssige og æstetiske 

udtryksformer i pædagogisk praksis. 

6. Analysere og vurdere forskellige 

institutionelle rammers og 

hjælpemidlers betydning for 

menneskers udvikling og for det social- 

og specialpædagogiske arbejde. 

7. Identificere integrationsmuligheder 

blandt børn og unge og understøtte 

ud- viklingen i kulturelle fællesskaber. 

8. Agere professionelt inden for 

gældende retsgrundlag og varetage 

skriftlig kommunikation med relevante 

samarbejdspartnere, herunder i 

forhold til udredning. 

9. Vurdere videngrundlaget for 

pædagogisk praksis, herunder anvende 

videnskabelige metoder til 

undersøgelse og 

10. udvikling af pædagogisk praksis. 
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Studiemeto

der 

Studieaktiviteter og metoder er i høj grad de samme som i første kompetencemålsforløb. 

Der vil dog være et særligt fokus på æstetiske læreprocesser. 

Ligeledes vil forløbets aktiviteter være præget af forventning om en høj grad af 

selvstændighed, herunder at studerende formår at organisere feedback og studieaktivitet 

i studie- grupper og studiekredse. 

Prøver Prøve i andet kompetencemål: Skriftlig gruppeprøve. Jf. studieordningens pkt. 15.3.2. 
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22.14 Bilag 16: Social- og specialpædagogik - 3. kompetencemålsforløb (SK3) 
2. praktikperiode 

Indhold Specialiseringsdelens tredje kompetenceområde Relation og kommunikation består af an- 

det praktikforløb. Det retter sig mod pædagogens relationer, professionelle 

kommunikation og pædagogiske aktiviteter og midler i pædagogisk praksis. 

ECTS og 
placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 3. og 4. semester. 

Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger og 

kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grund- 

lag. 

Vidensmål 

 
1. Kommunikationsformer og relations- 

dannelse, herunder om den 

professionelle samtale. 

2. Professionsetik og pædagogiske vær- 

dier. 

3. Konflikt- og voldsforebyggelse, 

konfliktnedtrapning og 

udadreagerende adfærd. 

4. Bevægelsesmæssige, musiske, 

æstetiske og kreative processers 

betydning i den socialpædagogiske 

praksis. 

5. Hjælpemidler og 

professionsteknologier i et lærings- og 

udviklingsperspektiv. 

Færdighedsmål 

 
1. Kommunikere professionelt, 

etablere og indgå i professionelle 

relationer til mennesker i udsatte 

positioner. 

2. Analysere og vurdere etik, magt og 

ligeværd i sin egen og andres tilgang til 

det enkelte menneske og til 

fællesskaber. 

3. Vurdere konflikter, forebygge og 

håndtere konflikter samt evaluere 

indgreb i konflikt- og voldsepisoder. 

4. Tilrettelægge, gennemføre og 

evaluere pædagogiske aktiviteter 

inden for udvalgte områder, herunder 

inddrage børn, unge og voksnes 

kreativitet og perspektiv. 

5. Vurdere og anvende hjælpemidler og 

professions-teknologier i samarbejde 

med mennesker med særlige behov 

med henblik på at understøtte 

udvikling og læring. 

Studiemeto
der 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med 

praktikforløbet, er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i den studerendes portfolio. Jf. studieordningens 

pkt. 15.3.3. 
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22.15 Bilag 17: Social- og specialpædagogik - 4. kompetencemålsforløb (SK4) 
Tredje praktik 

Indhold Specialiseringsdelens fjerde kompetencemålsforløb Samarbejde og udvikling retter sig 

mod samarbejdsrelationer i og udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i samspil 

med målgrupperne. 

ECTS og 

placering 

30 ECTS placeret på uddannelsens 5. og 6. semester. 

Lærings- 

mål 

Kompetencemål 

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre mål- 

gruppers lærings-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med 

relevante aktører. 

Vidensmål 

 
1. Institutionelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer for social- 

og specialpædagogiske indsatser, 

2. Forskellige social- og 

specialpædagogiske tilgange og 

metoder. 

3. Tilgrænsende fagligheder og 

rammerne for tværprofessionelt 

samar bejde. 

4. Opgave- og ansvarsfordeling mellem 

målgrupperne, professionelle, frivillige 

og pårørende. 

5. Forandringsprocesser og innovation. 

6. Didaktiske og pædagogiske metoder til 

udvikling af pædagogisk praksis, her- 

under dokumentation og evaluering. 

7. Førstehjælp. 

Færdighedsmål 

 
1. Agere professionelt inden for de givne 

institutionelle, organisatoriske og 

ledelsesmæssige rammer. 

2. Foretage en faglig vurdering af de 

metoder, som anvendes på 

praktikstedet. 

3. Indgå i tværprofessionelt samarbejde 

om løsningen af konkrete opgaver 

og/eller problemstillinger. 

4. Redegøre for egen faglighed, opgaver 

og ansvar i et mangefacetteret 

samarbejde. 

5. Deltage i udviklingen af den 

pædagogiske praksis gennem 

innovative og eksperimenterende 

tiltag. 

6. Sætte mål, anvende dokumentations- 

og evalueringsmetoder og udvikle vi- 

den gennem deltagelse, systematisk 

erfaringsopsamling og refleksion over 

pædagogisk praksis. 

7. Udføre grundlæggende førstehjælp. 

Studiemeto
der 

Studiemetoder, herunder produkter, der skal udarbejdes i forbindelse med 

praktikforløbet, er beskrevet i praktikhåndbogen. 

Prøve Individuel mundtlig prøve med afsæt i individuel skriftlig opgave. Jf. studieordningens 

pkt. 15.3.4. 
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22.16 Bilag 18: Fælles læringsmål for Det lange tværprofessionelle KP-forløb 
 

Forløbet er placeret på uddannelsens 5. og 6. semester 
 

Kompetence Den studerende kan med respekt for egen og andre professioners ansvar i 
arbejdet for og med borgeren*, agere i, facilitere og udvikle den 
tværprofessionelle opgaveløsning. 

Viden - den studerende kan: Færdighed - den studerende kan: 

Redegøre for og vurdere egen og andre 
professioners ansvar og opgaver i 
velfærdssamfundets for- skellige sektorer samt 
analysere tværprofessionelle og tværsektorielle 
dilemmaer på baggrund af praksis- og 
forskningsbaseret viden. 

Tage ansvar for og implementere den tvær- 
professionelle opgaveløsning ved at sætte 
egen og andres faglighed i spil for at skabe 
helhedsorienterede løsninger for og med 
borgeren/organisationen. 

Redegøre for og reflektere over lovgivning og 
politiske rammer samt etiske dilemmaer i det 
tvær- professionelle og tværsektorielle 
samarbejde. 

Samarbejde om den tværprofessionelle op- 
gaveløsning for og med borgeren med afsæt 
i analyse og vurdering af organisatoriske, 
juridiske og etiske forhold. 

Redegøre for og begrunde valg af kommunikative 
og relationelle metoder i det tværprofessionelle 
og tværsektorielle samarbejde, herunder lede og 
deltage i møder. 

Kommunikere med respekt for egen og 
andres faglighed for at fremme dialogen 
med andre professioner og borgeren. 

 
 

*Borgeren dækker over: Barn, elev, patient, bruger, klient, pårørende, organisation 
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23. Bilag 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. 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) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri. 

6) Social innovation og entreprenørskab. 

7) Kulturmøde og interkulturalitet. 
 
 

Studerende, som har valgt en profiluddannelse, kan være forpligtet på at vælge et bestemt valgfrit 

kompetenceområde. Jf. pkt. 12.1. 

Bilagene 19 - 24 uddyber læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie kompetenceområder. 
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23.1 Bilag 19: 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 5. 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, livs- 

kvalitet og dannelse, 

2. musisk og æstetisk produktion, 

æstetiske læreprocesser og kreative 

arbejds- former, 

3. kunstnerisk og håndværksmæssig 

produktion og skabende processers 

betydning for menneskets udvikling og 

livsmuligheder, herunder æstetiske 

læreprocesser, 

4. formsproglige teorier, metoder, grund- 

elementer og virkemidler og 

5. æstetisk virksomheds muligheder for 

at bidrage til udvikling og fornyelse af 

den pædagogiske praksis. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Færdighedsmål 

1. analysere og vurdere æstetiske lære- 

processer 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. 
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23.1 Bilag 19: Kreative udtryksformer 
Studiemeto

der 

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 tilrette- 

lægger, 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 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og litteraturliste. 

Jf. studieordningens pkt. 15.3.6. 
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23.2 Bilag 20: 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 5. 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 ud- 

vikle 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 fore- 

drag fra undervisere, studerende og gæstelærere. Der kan være deltagelse af forskel- 

lige aktører fra praksis. 

Som en del af undervisningen indgår aktiviteter og ekskursioner, som giver de stude- 

rende mulighed for at udforske, afprøve og styrke egne erfaringer med natur og ude- 

liv. 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 under- 

visningstid med bundne og selvstændigt initierede aktiviteter samt individuelt med 

forberedelse og udarbejdelse af portfolio. 



74 
 

 

Prøve Mundtlig prøve - individuelt eller i gruppe - med skriftlig disposition og litteraturliste. 

Jf. studieordningens pkt. 15.3.6. 

 
 
 

23.3 Bilag 21: 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 5. semester 

Læringsmål Kompetencemål 

Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og 

bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers 

sund- hed, 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 in- 

den for sundhedsfremme, idræt og 

bevægelse, herunder vurdere det 

dannelsesmæssige og kompetence- 

skabende 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 
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 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 under- 

visningstid 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. 15.3.6. 

 
 
 

 

23.4 Bilag 22: 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 5. 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 

sammen- hæng, 

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 
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 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 under- 

visningstid 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. 15.3.6. 
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23.5 Bilag 23: 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 kultur- liv, 

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 under- 

visningstid 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. 15.3.6. 
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23.6 Bilag 24: 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 entreprenør- 

skab inden for pædagogprofessionen, 

herunder projektdesign og 

projektledelse, 

2. evaluering af innovative processer og 

projekter, 

3. undersøgelsesmetoder til 

identifikation af udfordringer inden 

for pæda gogprofessionen 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, pro- 

jekter 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. 15.3.6. 
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23.7 Bilag 24: 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 for- holds betydning 

for individ, gruppe og samfund, 

2. forskellige kulturer samt sammen- 

hænge 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 res- 

source. 

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 stude- 

rende 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 under- 

visningstid 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. 15.3.6. 
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24. Bilag 25: Internationale forløb 
 

Alle kompetencemålsforløb bliver tilrettelagt med et internationalt orienteret curriculum. Herudover kan der 

være internationale aktiviteter i form af feltstudier eller institutionsbesøg i udlandet, studier af 

internationalisering inden for professionsområdet, deltagelse i Københavns Professionshøjskoles 

internationale dage/uge eller kontakt med internationale samarbejdspartnere via digitale platforme. Den 

generelle internationale orientering af curriculum modsvarer 10 ECTS og gælder alle studerende. 

 
Til studerende, som ønsker at arbejde yderligere med internationalisering, udbyder Københavns Professions- 

højskole – i samarbejde med udenlandske uddannelsesinstitutioner – praktikophold og længerevarende stu- 

dieophold samt internationale kurser. 

Studerende kan gennemføre 2. og 3. praktik i udlandet. Jf. studieordningens pkt. 9.1.4. En bestået praktik 

modsvarer 30 ECTS. 

Ud over praktik kan studerende i uddannelsens specialiseringsdel gennemføre studieaktiviteter i udlandet i 

et omfang op til 20 ECTS. 

Københavns Professionshøjskole udbyder egne internationale kurser i Danmark for danske og udenlandske 

studerende (20 ECTS for danske studerende). Kurserne foregår på engelsk. Nærmere beskrivelse af 

internationale kurser findes på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside: https://www.kp.dk/en/ 

Studerende fra pædagoguddannelsen kan deltage i studieophold i udlandet eller i et af Københavns 

Professionshøjskoles internationale kurser, når vedkommende går på 5. semester. Disse internationale 

aktiviteter modsvarer 20 ECTS. 

Københavns Professionshøjskole udbyder desuden korte studieaktiviteter i udlandet såsom ’summerschool’, 

internationale uger og short term-kurser. 

Når en studerende indgår aftale om deltagelse i internationale uddannelsesaktiviteter, oplyser uddannelses- 

institutionen samtidig, hvor mange ECTS, aktiviteten svare til. Den studerende får merit for internationale 

studieaktiviteter som vedkommende fuldfører med godkendelse/bestået prøve. Dog skal der aflægges 

praktikprøve i Danmark efter udlandspraktikken. 

Uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) og Bachelorforløbet kan ikke gennemføres i udlandet. 

Ved deltagelse i udbudte internationale aktiviteter er den studerende selv ansvar for at holde sig ajour med- 

undervisning eller andre studieaktiviteter, der er grundlag for efterfølgende prøver. 

 
 
 
  

https://www.kp.dk/en/
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Bilag 26: Det tværprofessionelle forløb for netbaseret uddannelse 
og merit 

 
SK 2 forløbet rummer for meritstuderende og netordinære studerende også det tværprofessionelle element, 
der retter sig mod kompetencemålet (fælles for alle tre specialiseringer): 
 
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.  
 
Dokumentationen for deltagelse på forløbet er studieaktivitet rettet mod TE-prøvegrundlag. 
 
Retningslinjer for udkast til TE-prøveforløb 

• Format: Skriftligt produkt på max 7200 tegn inkl. mellemrum + valgfri præsentation der tager max 5 
minutter at gennemføre 

• Indhold: Med udgangspunkt i situationsbeskrivelser fra praksis indkredses og afgrænses en fælles 
tværprofessionel problemstilling, som efterfølgende analyseres og diskuteres med henblik på udvikling 
af helhedsorienterede løsninger på tværs af faglige og sektorielle grænser. Problemstillingen skal 
formuleres skriftligt og godkendes af underviseren og er grundlaget for TE-eksamen. Studieaktiviteten 
har, foruden en skriftlig analyse, en valgfri præsentationsform fx et medieprodukt, et rollespil eller 
lignende, der kan bringe flere perspektiver på det tværprofessionelle samarbejde.  

 
Prøve i det tværprofessionelle element  
Ved den mundtlige gruppeprøve i det tværprofessionelle element præsenteres viden og erfaringer fra arbejdet 
med tværprofessionelle og tværsektorielle dilemmaer og potentialer gennem uddannelsen i specialiseringens 
andet kompetencemålsforløb. Prøveformen indeholder en faglig drøftelse af en tværprofessionel 
problemstilling og indeholder refleksioner over koordinering og ledelse af et tværprofessionelt og 
tværinstitutionelt samarbejde. 
 
Prøveform 
I første halvdel af specialiseringens andet kompetencemålsforløb udarbejder de studerende i grupper en 
tværprofessionel problemstilling inden for deres specialiseringsområde og det 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 kompetencemålsforløb og ved praksiserfaringer. 
Formalia og bestemmelser  
 
Adgang til TE-prøven:  

• For merit studerende gælder, at adgang til denne prøve forudsætter, at den studerende har bestået 
120 ECTS  

• For studerende på den ordinære netbaserede uddannelse gælder, at adgang til prøven forudsætter, at 
den studerende har bestået 180 ECTS.  

 
Prøvegrundlag  
 
De studerendes egen præsentation indeholder:  

• Præsentation af den identificerede pædagogiske problemstilling, som kræver en tværprofessionel 
indsats  

• Formidling af gruppens fagligt begrundede viden om det tværprofessionelle arbejde i relation til den 
pædagogiske problemstilling – herunder dilemmaer og potentialer  

• Redegørelse for hvordan gruppen vil indgå i, koordinere og lede det tværprofessionelle og 
tværsektorielle samarbejde som formuleret i problemstillinger samt angive mulige handlinger i 
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pædagogisk praksis.  
 
Studiegruppens godkendte skriftlige produkt (max 7.200 anslag) udgør prøvegrundlaget for prøven.  
Omfang af supplerende materiale fx film, billedmateriale, lyd Supplerende materiale må max tage 5 min. at 
gennemse. 
 
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  
 
Ca. ¼ af tidsrammen anvendes på de studerendes demonstration og præsentation. 
 
Bedømmelsesgrundlag  
Den mundtlige præstation.  
 
Bedømmelse  
Intern censur efter 7-trinsskalaen  
 
Ved prøven bedømmes det, i hvilken grad kompetencemålet er opfyldt (jfr. BEK 354 af 07/04/2017, § 18). I 
vurderingen indgår, at den studerende: 
 

1. kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer,  
2. kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger gennem anvendelse 

af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pædagogisk praksis og  
3. kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selvstændige 

vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. 
 
Det skriftlige produkt indgår ikke i bedømmelsen. 
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