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 Forord 1.

Denne studieordning gælder for professionsbacheloruddannelsen som pædagog ved Uni-

versity College Syddanmark. Uddannelsen udbydes ved campusserne Esbjerg, Aabenraa 

og Kolding. 

Studieordningen er styringsdokument for uddannelsen, således som denne tilrettelægges 

og tilbydes efter gældende regler og bestemmelser for professionsbacheloruddannelser i 

den danske kvalifikationsramme.  

Det er University College Syddanmarks målsætning:  

- at udbyde en professionsbacheloruddannelse som pædagog, som i særlig grad skaber 

grundlag for at den studerende erhverver sig viden, færdigheder og kompetencer, der 

anses som værende nødvendige for at kunne arbejde i professionen på et fagligt højt 

kvalificeret grundlag  

- at tilbyde studerende muligheden for at erhverve sig en professionsbacheloruddannel-

se som pædagog, der retter sig mod ansættelse i både den offentlige og private sek-

tor.  
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 Uddannelsens formål  2.

Formålet med pædagoguddannelsen er, at den studerende erhverver sig professionsrele-

vante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i samarbejde at udøve, ud-

vikle og formidle udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspek-

tiv. 

Pædagoguddannelsen (herefter uddannelsen) giver den uddannede ret til at anvende titlen 

professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel for den uddannede er Bachelor in 

Social Education. 

 Uddannelsens regelgrundlag  3.

Bekendtgørelse af lov om Statens uddannelsesstøtte LBK nr 39 af 15/01/2014 (SU loven).  

Lov bekendtgørelse nr 952 af 02/10/2009 om åben uddannelse (ÅU-loven). 

Lovbekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v., LBK nr 

880 af 19/09/2005. 

Bekendtgørelse nr 1521 af 16/12/2013 om erhvervsakademiuddannelser og professions-

bacheloruddannelser (LEP-loven). 

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog nr 211 af 

06/03/2014. 

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddan-

nelser, bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014. 

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Eksamensbe-

kendtgørelsen), nr 1519 af 16/12/2013. 

Bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og pro-

fessionsbacheloruddannelser mv. (Akkrediteringsbekendtgørelsen), nr. 745 af 

24/06/2013. 

Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og om vej-

ledning som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse, nr 876 af 

07/07/2010. 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 262 af 20/03/2007. 

L 188 - Universitetsloven – talent – bekendtgørelse udestår. 
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 Uddannelsens varighed 4.

Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderen-

des arbejde i 1 år.  

 Uddannelsens opbygning 5.

Uddannelsen består af en fællesdel ─ kaldet grundfagligheden – og en specialiseringsdel. 

Fællesdelen – som følges af alle studerende – svarer til 70 ECTS-point. 

I fællesdelen indgår: 

- Fælles moduler. 

- Praktik.  

Specialiseringsdelen – som skal vælges af den studerende – svarer til 140 ECTS-point.  

I specialiseringens del indgår: 

- Et specialiseringsområde (se beskrivelserne fra kapitel 7 og frem).  

- Et tværprofessionelt element.  

- Et bachelorprojekt. 

- Et valgfrit område, der vælges blandt syv mulige områder.  

UC Syddanmark har tilrettelagt uddannelsen således, at der i de 140 ECTS point indgår i 

alt 20 ECTS point til den studerendes særlige fordybelse. 10 ECTS point svarer til det valg-

frie område, og 10 ECTS point svarer til et modul med udviklingsarbejde. I udviklingsar-

bejde vælger den studerende sin egen tematisering relateret til specialiseringen og inden 

for modulbeskrivelsen; se denne ved hvert af de tre specialiseringsområder.  

De sammenlagt 20 ECTS point til henholdsvis valgfrit område og udviklingsarbejde place-

res i fortsættelse af hinanden i specialiseringsdelen (se bilag 1).  

Uddannelsen rummer i alt 4 praktikperioder. Kapitel 8 omhandler praktikken i uddannel-

sen. 

Uddannelsen udbydes i moduler tilrettelagt i henhold til uddannelsens kompetencemål. 

Uddannelsens kompetencemål beskriver den viden, de færdigheder og den refleksion, den 

studerende skal kunne demonstrere ved de afsluttende prøver for at have opfyldt målene, 

jf. bilagene 1-7 i bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014. Kompetencemålene angives ved 

hver af uddannelsens prøver.  

Kapitel 10 og 11 beskriver uddannelsens prøver og prøveregler. 

Uddannelsens tilrettelæggelse, moduler og prøver fremgår af bilag 1.  
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 Uddannelsens fællesdel - grundfagligheden 6.

Uddannelsens fællesdel – grundfagligheden - består af tre kompetenceområder:  

- Pædagogiske miljøer og aktiviteter. 

- Profession og samfund. 

- Pædagogens praksis – 1. praktik. 

Kompetenceområdernes videns- og færdighedsmål fremgår af bilag 1 i bekendtgørelse nr. 

211 af 06/03/2014.  

Fællesdelen har tre kompetencemål, heraf et kompetencemål for praktik. Den studerende 

prøves i grundfaglighedens 3 kompetencemål, der forkortes gK1, gK2 og gK3. 

 Grundfaglighedens moduler 6.1

De tre kompetenceområder fordeles på syv moduler. To af disse moduler er nationale, 

dvs. indhold og mål er identisk på alle udbud af pædagoguddannelsen. De syv moduler, 

som beskrives efterfølgende i dette kapitel er:  

Modul 1: Pædagogiske tilgange, metoder og processer.   

Modul 2: Køn, seksualitet og mangfoldighed (nationalt modul). 

Modul 3: Pædagogiske teorier, tilgange og processer.  

Modul 4: Praktik 1 – pædagogens praksis.  

Modul 5: Professionsidentitet, historik og demokrati.  

Modul 6: Professionsidentitet, samspil, etik og værdier.   

Modul 7: Pædagogen som myndighedsperson ( nationalt modul). 

 Evaluering af den studerendes udbytte i grundfagligheden 6.1.1

Hvert modul evalueres.  

Evaluering af den studerendes udbytte finder sted i samarbejde mellem den studerende, 

undervisere og studietovholder i overensstemmelse med UC Syddanmarks kvalitetssik-

ringskoncept. Evaluering af den studerendes udbytte i de nationale moduler er angivet ved 

de enkelte moduler. Evaluering af udbytte i øvrige moduler fremgår af studieplanen.  

Om kvalitetssikring og evaluering i øvrigt, se kapitel 19. 
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 Grundfagligheden, modul 1 6.1.2

Modulets titel Pædagogiske tilgange, metoder og processer 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Grundlæggende pædagogiske didaktiske tilgange, 
processer, handlemåder, udtryksformer og aktivite-
ter.  

 
Forudsætninger og menneskelig udvikling i forskel-
lige pædagogiske miljøer. 
 

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- etablere, facilitere og vurdere pædagogiske pro-

cesser, udtryksformer og aktiviteter  

- redegøre, anvende og vurdere pædagogisk didak-

tiske tilgange med henblik på menneskelig udvik-

ling og udvikling af pædagogiske miljøer.  

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og 

perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der 

understøtter børn, unge og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for 

faglige vurderinger og valg 
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 Grundfagligheden, modul 2, nationalt modul 6.1.3

Modulets titel Køn, seksualitet og mangfoldighed 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold  Modulet indeholder forskellige diskurser om og per-
spektiver på køn, seksualitet, ligestilling og familie-
former. Helt centralt står socialpsykologisk og socio-

logisk viden om, hvordan individuelle, sociale, insti-
tutionelle og kulturelle faktorer er med til at struk-
turere, muliggøre og reproducere menneskers iden-
titet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i 
en mangfoldig kultur.  
Denne viden belyser, hvordan køn og identitet ud-
foldes, forhandles og håndteres i pædagogisk prak-

sis.  
Denne viden indgår som et professionsvidens- og 

praksisbaseret bidrag til at håndtere og differentiere 
pædagogisk praksis i relation til børn, unge og 
voksnes udvikling, læring, identitet, dannelse og 
perspektiver herunder dilemmaer vedrørende sek-
sualitet og køn. 

Modulets læringsmål Den studerende: 
- har viden om og færdigheder i at anvende et 

tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk prak-

sisrettet perspektiv på relationerne mellem fakto-
rer, der generelt påvirker og muliggør børn, unge 
og voksnes udvikling, læring, identitet og dannel-
se og særligt har betydning for deres kønsidenti-
tet, seksualitet, familieformer 

- har viden om og færdigheder i at etablere udvik-
lende, lærerige og dannende pædagogiske miljøer 

og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk 
praksis baseret på børn, unge og voksnes per-

spektiver på ligestilling og mangfoldighed set i re-
lation deres familieformer og køn.  

 

Modulets evaluering Den studerende kan dokumentere et repertoire af 
professionskompetencer, viden og færdigheder fra 
læringsmålene, der dokumenterer et professionelt 
udgangspunkt for selvstændigt at kunne handle i og 
reflektere over pædagogisk praksis. Se studieplan. 
 

Kompetenceområde 1: Pædagogiske miljøer og aktiviteter  

 

Vidensmål. Den studerende har viden om: 

- hvordan forskellige individuelle, sociale og kulturelle faktorer kan påvirke udvikling og 

læring 

- kønsidentitet, seksualitet, ligestilling og familieformer 

 

Færdighedsmål. Den studerende kan:  

- differentiere omsorg og pædagogiske indsatser, så de tilgodeser børns, unges og voks-

nes dannelse 

- formulere faglige mål og midler til skabelse af rum for menneskers mangfoldighed og til 

understøttelse af kønnenes lige muligheder. 
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 Grundfagligheden, modul 3 6.1.4

Modulets titel Pædagogiske teorier, tilgange og processer  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Grundlæggende pædagogiske teorier og paradig-

mer, der kan begrunde pædagogens arbejde med 

dannelse, socialisering, menneskelig udvikling og 

interaktionsprocesser. 

Videnskabsbaserede tilgange og metoder til under-

søgelse, vurdering og udvikling af den pædagogiske 

praksis og pædagogiske miljøer.  

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- redegøre for og anvende grundlæggende pæda-

gogiske teorier, paradigmer og tilgange om men-

neskets dannelse, udvikling, socialisering og in-

teraktionsprocesser i pædagogiske processer 

- forklare, anvende og vurdere pædagogiske til-

gange og metoder til undersøgelse og udvikling af 

pædagogiske processer, pædagogisk praksis og 

pædagogiske miljøer. 

 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

 
Modulet leder frem til en prøve (gK1).  

 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og 

perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der 

understøtter børn, unge og voksnes udvikling, samt i relation til dette redegøre for 

faglige vurderinger og valg. 
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 Grundfagligheden, modul 4 6.1.5

Modulets titel Praktik 1 – pædagogens praksis  

Modulets omfang 10 ECTS-point  

Modulets indhold Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk 
praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde. 

 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

 
Modulet leder frem til en prøve (gK3). 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vur-

dere egne læreprocesser i praksis. 
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 Grundfagligheden, modul 5 6.1.6

Modulets titel Professionsidentitet - historik og demokrati  

Modulets omfang 10 ECTS-point  

Modulets indhold Grundlæggende træk ved pædagogprofessionens- 

og velfærdssamfundets udvikling og samspillet 

herimellem. 

Dannelse, medborgerskab og demokrati som be-

grundelse for den pædagogiske praksis.  

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- redegøre for pædagogprofessionens udvikling og 

historiske paradigmer 

- redegøre for velfærdssamfundets udvikling 

- anvende, begrunde og vurdere pædagogiske 

handlinger, processer og praksis i forhold til dan-

nelse, medborgerskab og demokrati. 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den sam-

fundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 
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 Grundfagligheden, modul 6 6.1.7

Modulets titel Professionsidentitet - samspil, etik og værdier 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Pædagogiske perspektiver, der belyser pædagog-

professionens etik og værdier.  

Kommunikation og samarbejde, der udspiller sig i 

professionen, i institutioner og i samfundet  

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- redegøre for og vurdere pædagogprofessionens 

etiske fordringer, dilemmaer og værdier i relatio-

nelle, institutionelle og offentlige forhold 

- bringe pædagogprofessionens identitet og etik i 

spil i samarbejdsrelationer i forhold til relationelle, 

institutionelle og offentlige forhold. 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den sam-

fundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 
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 Grundfagligheden, modul 7, nationalt modul 6.1.8

Modulets titel Pædagogen som myndighedsperson  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Modulet fokuserer på pædagogisk praksis’ ydre 

rammer, indre betingelser og de opgaver pædago-

gen skal håndtere som myndighedsperson.  

 

Ud fra et pædagogisk-sociologisk, pædagogisk-

psykologisk, socialfagligt-juridisk og sundhedspæ-

dagogisk perspektiv tematiseres pædagogens hånd-

tering af, refleksioner over og kommunikation af det 

pædagogiske ansvar overfor børn, unge og voksne.  

 

Helt centralt står viden om de politiske, 

organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer for 

myndighedsudøvelsen. Disse baserer pædagogisk 

praksis på et medborgerskabsperspektiv, 

konventioner og lovgivning.  

 

Der indgår viden om den myndighed pædagogen 

tildeles til – også ud fra et risikoperspektiv - at 

varetage opgaver i forhold til tidlig indsats, 

forebyggende arbejde samt tegn på mistrivsel. 

Denne viden skal kunne anvendes til at varetage 

professionel skriftlig, verbal, nonverbal, digital 

kommunikation med børn, unge, voksne, pårørende 

og myndigheder. 

 

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- redegøre for og reflektere over den myndighed 

pædagogen repræsenterer i pædagogisk praksis, 

herunder praksis’ juridiske grundlag i relation til 

tavshedspligt og underretning 

- identificere og fagligt begrunde gennemførelse af 

tidlig pædagogisk indsats, forebyggende- og 

sundhedsfremmende tiltag i pædagogisk praksis 

- varetage professionelle samtaler med børn, unge, 

voksne, pårørende og myndigheder, herunder  

- redegøre for og reflektere over indhold, virkemid-

ler og dilemmaer 

Modulets evaluering Den studerende skal vise et repertoire af praksis-

nære kompetencer, viden og færdigheder indenfor 
myndighedsudøvelse, sundhedsfremme og professi-
onel kommunikation. 

 
Modulet leder frem til en prøve (gK2).  
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Kompetenceområde 2: Profession og samfund 

 

Vidensmål  

Den studerende har viden om:  

- sundhedsfremme og forebyggelse, herunder tidlig opsporing, samt om gældende 
lovgivning inden for området, 

- risikofaktorer og signaler på mistrivsel hos børn, unge og voksne,  
- professionel kommunikation,  
- politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser for udøvelsen 

af pædagogisk arbejde. 
 

 

Færdighedsmål  

Den studerende kan:  

- identificere sundhedsmæssige og sociale problemstillinger samt formulere 
pædagogiske handlemuligheder i relation hertil, 

- identificere og reagere på børn, unge og voksne, der viser tegn på mistrivsel i 
pædagogisk praksis, 

- indgå i professionelle samtaler med børn, unge, voksne , pårørende og myndigheder, 
- identificere pædagogiske opgaver og udfordringer givet af de eksisterende rammer og 

vilkår, samt udpege handlemuligheder inden for disse rammer. 
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 Grundfagligheden, moduloversigt 6.1.9

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem kompetenceområde, kompetence-

mål og moduler i fællesdelen. 

Kompetenceområde Kompetencemål Moduler  

 

Pædagogiske miljøer og ak-
tiviteter 

Den studerende kan med udgangspunkt i 
børn, unge og voksnes forudsætninger og per-
spektiver etablere, vurdere og evaluere pæda-

gogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter 
børn, unge og voksnes udvikling, samt i relati-
on til dette redegøre for faglige vurderinger og 
valg (K1). 
 

 
1, 2, 3 

Profession og samfund Den studerende kan fagligt begrunde pæda-
gogisk arbejde i relation til den samfunds-
mæssige, historiske, institutionelle og profes-

sionelle sammenhæng (K2). 
 

 
5, 6, 7 

Pædagogens praksis – intro-
duktionspraktik 

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, 
gennemføre og evaluere pædagogiske aktivi-
teter gennem deltagelse i pædagogisk praksis 

på praktikstedet, herunder vurdere egne læ-
reprocesser i praksis (K3). 
 

 
4 
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 Uddannelsens specialiseringsdel  7.

Uddannelsens specialiseringsdel består af specialiseringsfag inden for hvert af tre speciali-

seringsområder. Den studerende skal påbegynde et af disse tre specialiseringsområder ef-

ter gennemførelse af fællesdelen.  

De tre områder er: 

- Dagtilbudspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med 0-5 årige børn. 

- Skole- og fritidspædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn 

og unge i alderen 6-18 år.  

- Social- og specialpædagogik, der retter sig mod pædagogisk arbejde med børn og 

unge med særlige behov og personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse 

eller sociale vanskeligheder. 

 Indhold af specialiseringsområderne  7.1

Hvert specialiseringsområde består af fire kompetenceområder, der udbydes i moduler, 

hvis indhold retter sig mod den pågældende specialiserings kompetencemål i uddannelsen.  

Specialiseringsdelen har følgende syv kompetencemål og den studerende prøves i alle syv. 

Fire kompetencemål inden for hvert af de tre specialiseringsområder. To af kompetence-

målene er for hver af de to lange praktikperioder.  

- Et kompetencemål for det tværprofessionelle element. 

- Et kompetencemål for bachelorprojektet.  

- Et kompetencemål for uddannelsens valgfri område.  

Kompetencemålene forkortes: 

- sK1(specialiseringens Kompetencemål 1) samt sK2, sK3, sK4  

- VK5 (Valgfrit Kompetencemål 5)  

- TPEK6 (Tværprofessionelt Element Kompetencemål 6) 

- BCPK7 (Bachelorprojektet Kompetencemål 7). 

Specialiseringsdelen er tilrettelagt med ni moduler; heraf er et modul nationalt. 

Modul 8  Område 1 inden for den valgte specialisering. 

Modul 9  Specialiseringspraktik, praktik 2.  

Modul 10 Professionsviden og forskning i relation til det valgte specialiserings-

område, (nationalt modul).  

Modul 11  Valgfrit område.  

Modul 12 Udviklingsarbejde.  

Modul 13 Specialiseringspraktik, praktik 3. 

Modul 14 Område 2 inden for den valgte specialisering. 
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Modul 15 Det tværprofessionelle element (forkortes TPE). * 

Modul 16 Bachelorprojekt og praktik 4. 

 

*UC Syddanmark har valgt at give modulet ’det tværprofessionelle element’ en undertitel; 

tværprofessionelt arbejde og samarbejde. 

 Adgang til specialiseringsområder  7.2

Adgang til specialiseringsområde finder sted i henhold til § 15 i bekendtgørelse nr 211 af 

06/03/2014, og ind til anden bestemmelse foreligger. 

Den studerende skal deltage i en tildelingsprocedure, hvor vedkommende ud fra en hel-

hedsvurdering findes egnet til at uddanne sig inden for den pågældende specialisering. 

Den studerende kan i studieplanen orientere sig nærmere om, hvad helhedsvurderingen 

består af og indebærer. 

Den studerende tildeles en af de tre specialiseringer i perioden omkring modul 5/6.  

Det bemærkes, at kriterierne og modellen for fordeling af specialisering er under udarbej-

delse. 

 Overgangsordninger, specialisering  7.2.1

For studerende på overgangsordning finder adgang til specialiseringsområde sted i hen-

hold til § 21 stk. 14 i bekendtgørelse nr 211 af 06/03/2014. For overgangsordninger i øv-

rigt henvises til kapitel 18. 
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 Dagtilbudspædagogik  7.3

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den 

del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5 årige. De vil i særlig grad 

have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på 

et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt 

børneliv 

Dagtilbudspædagogik forkortes DTP. 

Følgende områder indgår i DTP:  

- Barndom, kultur og læring. 

- Profession og organisation. 

- Relation og kommunikation – 2. praktikperiode. 

- Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode. 

 Dagtilbudspædagogik, moduler  7.3.1

Modul 8 Pædagogens praksis i forhold børns trivsel, leg, læring, udvikling og dannel-

se. 

Modul 9 Specialiseringspraktik 2: Relationsarbejde, kommunikation og refleksion.* 

Modul 10 Professionsviden og forskning i relation til DTP (nationalt modul).  

Modul 11  Valgfrit område.  

Modul 12 Udviklingsarbejde. 

Modul 13 Specialiseringspraktik 3: Samarbejde og udvikling.* 

Modul 14 Pædagogens opgaver og udfordringer set i et professionsperspektiv. 

Modul 15  Det tværprofessionelle element (TPE). 

Modul 16 Bachelorprojekt m/praktik 4.  

 

*Specialiseringspraktikkerne og praktikken i bachelorprojektet beskrives i kapitel 8. 

Sidst i afsnittet findes en samlet oversigt over moduler, områder og kompetencemål for 

DTP. 
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 Evaluering af den studerendes udbytte i specialiseringen  7.3.2

Hvert modul evalueres. 

Evaluering af den studerendes udbytte finder sted i samarbejde mellem den studerende, 

undervisere og studietovholder i overensstemmelse med UC Syddanmarks kvalitetssik-

ringskoncept.  

Evaluering af udbytte i det nationale modul er angivet ved dette og i studieplanen. Evalue-

ring af udbytte i øvrige moduler fremgår ligeledes af studieplanen.  

Om kvalitetssikring og evaluering i øvrigt se kapitel 19. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 8 7.3.3

Modulets titel Pædagogens praksis i forhold til børns 

trivsel, leg, læring, udvikling og dannelse 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Viden om børns levevilkår og trivsel samt forskellige 

perspektiver på barndom og børnesyn som begrun-

delse for pædagogisk arbejde med børns leg, læ-

ring, udvikling og dannelse. 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- redegøre for, analysere, reflektere over og an-
vende viden om barnets trivsel, leg, læring, ud-
vikling og dannelse i relation til dagtilbuddets 
pædagogiske praksis 

- undersøge børns perspektiver og reflektere over, 

hvordan disse kan inddrages i organiseringen og 
tilrettelæggelsen af den pædagogiske hverdag. 

- planlægge, gennemføre, dokumentere og evalue-
re pædagogiske processer og reflektere over pæ-
dagogiske problemstillinger i denne sammenhæng 

- undersøge børns forskellige opvækstvilkår og 
livsbetingelser og tage højde for disse i den pæ-

dagogiske praksis. 
 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende 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 perspek-

tiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 9 7.3.4

Modulets titel Specialiseringspraktik 2 – relation og kommuni-

kation  

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området 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 kommunika-

tion. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikperiodens moduler leder frem til en prøve 

(sK3).  

Modulet kvalificerer den studerende til følgende 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 kommunika-

tive kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine 

egne evner til at kommunikere og indgå i relationer 

 

  



 

29 

 

 Dagtilbudspædagogik, modul 10, nationalt modul  7.3.5

Modulets titel Professionsviden og forskning i relation til 

dagtilbudspædagogik 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold  

 

Modulet har et historisk, etisk og videnskabeligt 

perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk 

praksis.  

Viden om historiske og aktuelle udfordringer, etiske 

dilemmaer og opfattelser af pædagogisk arbejde og 

praksis med børn.  

Det historiske perspektiv kombineres med viden 

om, hvordan videnskabelige teorier og metoder - 

herunder evidensbaserede metoder – indgår i dag-

tilbudspædagogisk teori og praksis.  

Modulets læringsmål Den studerende kan:  
- redegøre for, analysere og håndtere barndoms-

begrebet og dagtilbuds aktuelle pædagogiske 
praksis ud fra et historisk og et inddragende per-
spektiv 

- kan vurdere og håndtere professionsetiske pro-

blemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk 
praksis ud fra et børneperspektiv 

- kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende 
forskellige undersøgelsesmetoder – herunder evi-
densbaserede metoder – der undersøger og ud-
vikler pædagogisk praksis’ vidensgrundlag 

 

Modulets evaluering Med udgangspunkt i forslag til kvalificering af dag-
tilbudspædagogisk praksis skal den studerende ud 
fra en aktuel problemstilling dokumentere professi-

onskompetencer om dagtilbuds-pædagogikkens hi-
storisk betingede og aktuelle værdier samt praksis’ 
vidensgrundlag.  
  
 

Modulet leder frem til en prøve (sK1). 
 

 

Kompetenceområde 1: Barndom, kultur og læring  

Kompetenceområde 2: Profession og organisation  

 

Vidensmål. Den studerende har viden om: 

- videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis - herunder 
evidensbaserede metoder, 

- professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for 0-5 årige. 
- historiske forandringer i pædagogisk arbejde med 0-5 årige samt professionens 

aktuelle opgaver og udfordringer, 
- barndom, historiske forandringer i synet på børn og på inddragelse af barnets 

perspektiv i pædagogisk praksis. 
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Færdighedsmål. Den studerende kan: 

- analysere og vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis – herunder an-
vende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk 
praksis, 

- analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til 

kvalificering af pædagogisk praksis, 
- forholde sig vurderende til opgaver og udfordringer inden for pædagogisk arbej-

de med 0-5 årige samt kvalificere pædagogisk praksis på den baggrund, 
- undersøge og inddrage børns perspektiver i organiseringen og tilrettelæggelsen 

af pædagogisk arbejde. 

 

 

 Dagtilbudspædagogik, valgfrit område, modul 11  7.3.6

Der henvises til beskrivelsen af de valgfrie områder samt prøve i det valgfrie områdes 

kompetencemål - VK5 - og procedure for valg af valgfrit område i afsnit 7.6 i nærværende 

studieordning. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 12 7.3.7

Modulets titel Udviklingsarbejde  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Udviklingsarbejde som systematisk tilgang til foran-
dring af pædagogisk praksis. 

Videnskabelige metoder til beskrivelse og analyse af 
pædagogisk praksis eller identificering af mulige 
pædagogiske indsatsområder. 

Forskellige dokumentations-, evaluerings- og for-
midlingsformer til anvendelse i udviklingsarbejde. 

Konkret udviklingsarbejde i samarbejde med det 
pædagogiske praksisfelt eller andre eksterne sam-
arbejdspartnere. 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- ud fra videnskabelige metoder, beskrive og ana-
lysere pædagogisk praksis med henblik at identi-
ficere udviklingsmuligheder 

- anvende didaktiske metoder og eksperimentere 
med udvikling af pædagogisk praksis 

- dokumentere, evaluere og formidle udviklingsar-
bejde. 

 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

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

organisatoriske og professionelle rammer  
- 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 samt bidrage til udvikling af pædago-
gisk praksis.  
 

Vidensmål  

Den studerende har viden om: 

- videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidens-
baserede metoder. 

- forandringsprocesser og innovation, 
- didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder do-

kumentation og evaluering 
 

Færdighedsmål  

Den studerende kan: 

- analysere og vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende vi-
denskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. 

- bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende 
tiltag, 
- sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gen-

nem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk 
praksis. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 13 7.3.8

Modulets titel Specialiseringspraktik 3 - samarbejde og udvik-

ling 

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området retter sig mod systematisk og videnbase-

ret refleksion over og bidrag til udvikling og innova-

tion i pædagogisk praksis. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikperiodens moduler leder frem til en prøve 

(sK4). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende 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 ud-

fordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til 

udvikling af pædagogisk praksis. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 14  7.3.9

Modulets titel Pædagogens opgaver og udfordringer set i et 

professionsperspektiv 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold - Professionelt samarbejde om barnets trivsel og 

udvikling 

- Love og konventioner. 

- Organisation, ledelse og kultur. 

- Udsathed, pædagogisk intervention og inklusion. 

- Professionsetik og etiske vurderinger. 

- Videnskabelige teorier og metoder. 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 
- Redegøre for, analysere, reflektere og anvende 

viden om kommunikation og samarbejde med an-

dre fagpersoner, kollegaer og forældre. 
- Analysere og reflektere over etiske problemstillin-

ger og dilemmaer på alle niveauer i den pædago-
giske praksis. 

- Reflektere over og omsætte gældende love og 
konventioner i forhold til pædagogisk praksis. 

- Understøtte læring og udvikling for børn i udsatte 
positioner gennem inkluderende praksis. 

- Undersøge og reflektere over institutionskultu-
rens, organisationens og ledelsens betydning for 

pædagogisk praksis. 
 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (sK2). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbej-

de på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 15  7.3.10

Undervisningen i modulet tilrettelægges under hensyntagen til de samhørende professi-

onsbacheloruddannelsers identiske moduler om tværprofessionalitet og således, at skrift-

lighed øves i et samarbejde mellem forskellige uddannelser. 

 

Modulets titel Det tværprofessionelle element – tværprofessi-

onelt arbejde og samarbejde 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

 Modulets indhold 

 

Samarbejde om indkredsning og udvikling af hel-
hedsorienterede løsninger på tværs af den offentli-

ge, private og frivillige sektor. 

Koordinering af velfærdsydelser og samarbejdet 
mellem professionerne som en del af ydelsen.  
Samarbejde på tværs af professionsgrænser, - 
tværprofessionel opgavevaretagelse samt koopera-
tivt og kollaborativt arbejde på tværs af professio-
ner og sektorer. 

Modulets læringsmål 

 

Den studerende kan:  

- opstille hypoteser over muligheder, begrænsnin-

ger/dilemmaer i egen pædagogisk faglighed, pro-
fessionsidentitet og -praksis set i forhold til bar-
nets situation samt kritisk reflektere over barnets 
tilknytning til og overgange mellem institutioner 
og sektorer  

- planlægge og koordinere et samarbejde og evalu-
ere samarbejdsprocesser, der involverer brugere, 
professionelle og frivilliges netværk og ressourcer  

- identificere etiske dilemmaer i det tværprofessio-

nelle samarbejde med/om borgeren, 
samt teoretisere over og konkludere på disse eti-
ske dilemmaer 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet leder frem til en prøve (TPEK5). 

 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og 

tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede hel-

hedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser. 
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 Dagtilbudspædagogik, modul 16, bachelorprojektet  7.3.11

Bachelorprojektet svarer til 15 ECTS point. Som en del af bachelorprojektet skal den stu-

derende i fire ugers praktik. Praktikken i tilknytning til bachelorprojektet svarer til 5 ECTS 

point. 

Kompetencemålet for bachelorprojektet – herunder den 4. praktikperiode – er, at den stu-

derende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problem-

stillinger. 

Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og udspringer af den studerendes specialiserings-

område. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teore-

tisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. 

Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professions-

relevant problemstilling.  

Praktikperiode 4 er nærmere beskrevet i kapitel 8. For prøve i bachelorprojektets kompe-

tencemål – BCPK7- henvises til kapitel 11 om uddannelsens prøver. 
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 Dagtilbudspædagogik, moduloversigt 7.3.12

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem kompetenceområde, kompetence-

mål og moduler.  

 

Kompetenceområde 
 

 

Kompetencemål 

 

Moduler  

 
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 pædago-
giske aktiviteter. 
 

 
8, 10  

 

Profession og organisation 

 

Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og 
kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de 
organisatoriske og professionelle rammer. 
 

 

10, 12, 
14 

 
2. praktikperiode  

Relation og kommunikati-
on  

 
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. 
 

 

9 

 
3. praktikperiode 
Samarbejde og udvikling  

 
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. 
 

 
13 

   

Valgfrit område  
 

Den studerende erhverver kompetencer til at kunne 
deltage i og lede udviklingsprocesser inden for det 
valgte kompetenceområde. 
 

11 

Det tværprofessionelle 

element - tværprofessio-
nelt arbejde og samarbej-
de 

Den studerende kan identificere, analysere og reflek-

tere over tværprofessionelle og tværsektorielle di-
lemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere 
og lede helhedsorienterede og tværgående samar-
bejdsprocesser. 
 

15 

Bachelorprojektet og 4. 

praktikperiode 
 

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle 

og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger. 
 

16 
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 Skole- og fritidspædagogik  7.4

Skole- og fritidspædagogik retter sig mod pædagogisk arbejde med skolebørn og unge i 

alderen 6-18 år. Den uddannede pædagog har særlige kompetencer til at arbejde med 

børns og unges udvikling, læring, didaktik og dannelse samt har kompetencer til at indgå i 

skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisning og på det fritidspædagogiske 

område.  

Skole- og fritidspædagogik forkortes SFP. 

Følgende hovedområder indgår i skole- og fritidspædagogik:  

- Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. 

- Identitet og fællesskab. 

- Udviklings- og læringsrum – 2. praktik. 

- Samarbejde og udvikling – 3. praktik. 

 Skole- og fritidspædagogik, moduler  7.4.1

Modul 8 Udvikling, didaktik og dannelse. 

Modul 9 Specialiseringspraktik 2: Udviklings – og læringsrum.*  

Modul 10 Professionsviden og forskning i relation til SFP (nationalt modul).  

Modul 11  Valgfrit område.  

Modul 12 Udviklingsarbejde. 

Modul 13 Specialiseringspraktik 3: Samarbejde og udvikling.*  

Modul 14 Inkluderende fællesskaber. 

Modul 15 Det tværprofessionelle element. 

Modul 16 Bachelorprojekt m/praktik 4.  

 

*Specialiseringspraktikkerne og praktikken i bachelorprojektet beskrives i kapitel 8. 

Sidst i afsnittet findes en samlet oversigt over moduler, områder og kompetencemål for 

skole- og fritidspædagogik. 
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 Evaluering af den studerendes udbytte i specialiseringen  7.4.2

Hvert modul evalueres. 

Evaluering af den studerendes udbytte finder sted i samarbejde mellem den studerende, 

undervisere og modulansvarlige i overensstemmelse med UC Syddanmarks kvalitetssik-

ringskoncept.  

Evaluering af udbytte i det nationale modul er angivet ved dette. Evaluering af udbytte i 

øvrige moduler fremgår af studie- og uddannelsesplaner.  

Om kvalitetssikring og evaluering i øvrigt se kapitel 19. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 8 7.4.3

Modulets titel Udvikling, didaktik og dannelse 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Pædagogiske teorier om didaktik og dannelse. 

Viden om børn og unges generelle udvikling og for-

udsætninger.  

Tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af 

pædagogiske aktiviteter, der understøtter dannelse 

og læring i skole og fritidstilbud.  

Modulets læringsmål Den studerende  
- har viden om 6 – 18 åriges generelle udvikling 
- kan planlægge, gennemføre og evaluere pædago-

gisk arbejde i forhold til en målgruppe. 
- kan reflektere og diskutere udvikling og læring i 

et dannelsesteoretisk perspektiv 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrette-

lægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmil-

jøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læ-

ring, udvikling og dannelse fremmes. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 9 7.4.4

Modulets titel Specialiseringspraktik 2 - udviklings- og lærings-

rum 

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området retter sig mod pædagogisk arbejde i for-

skellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og 

fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og 

gennemførelse af og kommunikation om pædagogi-

ske aktiviteter i pædagogisk praksis. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikperiodens moduler leder frem til en prøve 

(sK3). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læ-

ringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole 

samt indgå i professionel kommunikation herom. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 10, nationalt modul  7.4.5

Modulets titel Professionsviden og forskning i relation til 

skole- og fritidspædagogik  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Modulet fokuserer analytisk og praktisk på videns-

grundlaget i skole- og fritidspædagogisk praksis.  

I modulet indgår viden om, hvordan pædagogisk 

forskning, didaktiske og pædagogiske metoder in-

denfor skole- og fritidspædagogik designes, udfor-

drer, dokumenterer og kvalificerer pædagogisk 

praksis og pædagogers vidensgrundlag herunder 

etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til 

dette.  

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- anvende andres og egen systematiske vidensind-
samling med henblik på at kvalificere videns-
grundlaget i pædagogisk praksis 

- anvende systematisk indsamlet viden i målrettet 

didaktisk planlægning, gennemførelse, dokumen-
tation og evaluering af pædagogisk praksis her-
under professionsetiske problemstillinger knyttet 
til dette 

 
- reflektere over og etisk ansvarligt anvende for-

skellige undersøgelsesmetoder, der undersøger 

og udvikler pædagogisk praksis’ vidensgrundlag. 
 

Modulets evaluering Den studerende skal gennemføre eller tage ud-

gangspunkt i en empirisk baseret undersøgelse af 
en aktuel problemstilling inden for det skole- og fri-
tidspædagogiske område og kan der igennem pege 

på kvalificering af pædagogisk praksis’ vidensgrund-
lag. Se endvidere studieplanen.  

Modulet leder frem til en prøve (sK1). 
 

 
Kompetenceområde 1: Barndom, kultur og læring  
 
Kompetenceområde 2: Profession og organisation 
 
Kompetenceområde 4: Samarbejde og udvikling 

 

 
Vidensmål  

 
Den studerende har viden om: 
- videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis – herunder evi-

densbaserede metoder 
- professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for børn og unge, 
- didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder do-

kumentation og evaluering 

 

 
Færdighedsmål  
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Den studerende kan: 
- analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende vi-

denskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis 
- analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalifi-

cering af pædagogisk praksis 
- sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gen-

nem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk prak-
sis. 

 

 

 Skole- og fritidspædagogik, valgfrit område, modul 11 7.4.6

Der henvises til beskrivelsen af de valgfrie områder samt prøve i det valgfrie områdes 

kompetencemål - VK5 - og procedure for valg af valgfrit område i afsnit 7.6 i nærværende 

studieordning. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 12 7.4.7

Modulets titel Udviklingsarbejde  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold  
 
 

Udviklingsarbejde som systematisk tilgang til foran-

dring af pædagogisk praksis. 

Videnskabelige metoder til beskrivelse og analyse af 

pædagogisk praksis eller identificering af mulige 

pædagogiske indsatsområder. 

Forskellige dokumentations-, evaluerings- og for-

midlingsformer til anvendelse i udviklingsarbejde. 

Konkret udviklingsarbejde i samarbejde med det 

pædagogiske praksisfelt eller andre eksterne sam-

arbejdspartnere. 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- ud fra videnskabelige metoder, beskrive og ana-

lysere pædagogisk praksis med henblik at identi-

ficere udviklingsmuligheder. 

- anvende didaktiske metoder og eksperimentere 
med udvikling af pædagogisk praksis. 

- dokumentere, evaluere og formidle udviklingsar-
bejde. 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

 
Kompetencemål  
Den studerende kan: 

- varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læ-
ring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

- arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og un-
ges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

 
Vidensmål  

Den studerende har viden om: 
- videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evi-

densbaserede metoder. 
- forandringsprocesser og innovation, 
- didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder do-

kumentation og evaluering. 

 
Færdighedsmål  
Den studerende kan: 
- analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende vi-

denskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. 
- deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimen-

terende tiltag sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle 
viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pæda-
gogisk praksis. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 13 7.4.8

Modulets titel Specialiseringspraktik 3 - samarbejde og udvik-

ling 

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området retter sig mod tværprofessionelt samar-

bejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske 

grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikperiodens moduler leder frem til prøve 

(sK4). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspæ-

dagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 14  7.4.9

Modulets titel Pædagogisk arbejde i inkluderende fæl-

lesskaber 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Pædagogiske tiltag, der understøtter inklusion og 
social mobilitet. 

Institutionelle rammer og betingelser.  
Kulturmøder.  
Inklusions- og eksklusionsprocesser. 
Social- og specialpædagogiske metoder. 
Børn og unges socialisering og identitetsdannelse. 
Børne- og ungdomskultur – sprog og leg. 

Modulets læringsmål Den studerende:  

- har viden om inkluderende og ekskluderende pro-

cesser, og de institutionelle rammer og betingel-
ser disse udspiller sig i. 

- kan identificere børn og unges socialiserings- og 

identitetsdannelsesprocesser, herunder anvende 
social- og specialpædagogiske metoder. 

- kan agere fagligt og sagligt i kulturmøder 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (sK2). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faci-

literer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 15 7.4.10

Undervisningen i modulet tilrettelægges under hensyntagen til de samhørende professi-

onsbacheloruddannelsers identiske moduler om tværprofessionalitet og således, at skrift-

lighed øves i et samarbejde mellem forskellige uddannelser. 

 

Modulets titel Det tværprofessionelle element – tværprofessi-

onelt arbejde og samarbejde 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Samarbejde om indkredsning og udvikling af hel-
hedsorienterede løsninger på tværs af den offentli-
ge, private og frivillige sektor. 
Koordinering af velfærdsydelser og samarbejdet 

mellem professionerne som en del af ydelsen.  
Samarbejde på tværs af professionsgrænser, - 

tværprofessionel opgavevaretagelse samt koopera-

tivt og kollaborativt arbejde på tværs af professio-

ner og sektorer. 

Modulets læringsmål 

 

Den studerende kan:  

- opstille hypoteser over muligheder, begrænsnin-
ger/dilemmaer i egen pædagogisk faglighed, pro-
fessionsidentitet og -praksis set i forhold til bar-
nets/den unges situation samt kritisk reflektere 

over barnets/den unges tilknytning til og over-
gange mellem institutioner og sektorer  

- planlægge og koordinere et samarbejde og evalu-
ere samarbejdsprocesser, der involverer brugere, 

professionelle og frivilliges netværk og ressourcer 

- identificere etiske dilemmaer i det tværprofessio-
nelle samarbejde med/om borgeren, 
samt teoretisere over og konkludere på disse eti-
ske dilemmaer 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (TPEK6). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og 

tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede hel-

hedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser. 
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 Skole- og fritidspædagogik, modul 16, bachelorprojektet  7.4.11

Bachelorprojektet svarer til 15 ECTS point. Som en del af bachelorprojektet skal den stu-

derende i fire ugers praktik. Praktikken i tilknytning til bachelorprojektet svarer til 5 ECTS 

point. 

Kompetencemålet for bachelorprojektet – herunder den 4. praktikperiode – er, at den stu-

derende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problem-

stillinger. 

Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og udspringer af den studerendes specialiserings-

område. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teore-

tisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. 

Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professions-

relevant problemstilling.  

Praktikperiode 4 er nærmere beskrevet i kapitel 8 om praktikuddannelsen. For prøve i ba-

chelorprojektets kompetencemål - BCPK7 – henvises til kapitel 11 om uddannelsens prø-

ver. 
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 Skole- og fritidspædagogik, moduloversigt 7.4.12

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem kompetenceområde, kompe-

tencemål og moduler.  

 

Kompetenceområde 
 

 

Kompetencemål  

 

Moduler  

Barndom, ungdom, didaktik 

og dannelse 

Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske 

og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og 

analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læ-

ringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med 

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

og dannelse fremmes. 

8, 10  

Identitet og fællesskab Den studerende kan varetage og analysere pædago-

gisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges 

læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

10, 12, 

14 

Udviklings- og læringsrum – 

2. praktik 

Den studerende kan skabe sammenhænge mellem 

forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pæ-

dagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole 

samt indgå i professionel kommunikation herom. 

9 

Samarbejde og udvikling – 3. 

praktik. 

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med 

udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og 

unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 

13 

   

Valgfrie områder Den studerende erhverver kompetencer til at kunne 
deltage i og lede udviklingsprocesser inden for det 
valgte kompetenceområde. 

 

11 

Det tværprofessionelle ele-

ment - tværprofessionelt ar-

bejde og samarbejde 

Den studerende kan identificere, analysere og reflekte-
re over tværprofessionelle og tværsektorielle dilem-
maer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede 
helhedsorienterede og tværgående samarbejdsproces-
ser. 

 

15 

Bachelorprojektet og 4. prak-

tikperiode 

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

16 
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 Social- og specialpædagogik  7.5

Social- og specialpædagogik - retter sig mod pædagogisk arbejde med børn og unge med 

særlige behov og personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse eller sociale van-

skeligheder. Den uddannede pædagog har særlige kompetencer til at indgå i social- og 

specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre overordnede målgrupper: 

- Børn og unge med særlige behov. 

- Mennesker med sociale vanskeligheder. 

- Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser. 

Social- og specialpædagogik forkortes SSP. 

Følgende hovedområder indgår i social – og specialpædagogik:  

- Mennesker i udsatte positioner. 

- Identitet og fællesskab. 

- Relation og kommunikation, 2. praktikperiode. 

- Samarbejde og udvikling, 3. praktikperiode. 

 Social- og specialpædagogik, moduler  7.5.1

Modul 8 Pædagogens praksis i forhold til mennesker i udsatte i positioner. 

Modul 9 Specialiseringspraktik 2: Relation og kommunikation.* 

Modul 10 Professionsviden og forskning i relation til SSP (nationalt modul). 

Modul 11  Valgfrit område. 

Modul 12 Udviklingsarbejde.  

Modul 13 Specialiseringspraktik 3: Samarbejde og udvikling.*  

Modul 14 Udviklingsprocesser og deltagelse i fællesskaber.  

Modul 15 Det tværprofessionelle element (TPE). 

Modul 16 Bachelorprojekt m/praktik 4.  

 

*Specialiseringspraktikkerne og praktikken i bachelorprojektet beskrives i kapitel 8. 

Allersidst i afsnittet findes en samlet oversigt over moduler, områder og kompetencemål 

for social- og specialpædagogik. 
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 Evaluering af den studerendes udbytte i specialiseringen  7.5.2

Hvert modul evalueres.  

Evaluering af den studerendes udbytte finder sted i samarbejde mellem den studerende, 

undervisere og studietovholder i overensstemmelse med UC Syddanmarks kvalitetssik-

ringskoncept.  

Evaluering af udbytte i det nationale modul er angivet ved dette. Evaluering af udbytte i 

øvrige moduler fremgår af studieplanen.  

Om kvalitetssikring og evaluering i øvrigt se kapitel 19. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 8 7.5.3

Modulets titel Pædagogens praksis i forhold til menne-

sker i udsatte i positioner 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Social- og specialpædagogiske diskurser og para-
digmer. 
Etiske og institutionelle dilemmaer. 
Autonomi og mestring. 
Læring, udvikling og livsbetingelser i udsatte positi-
oner. 

Modulets læringsmål Den studerende:  
- har viden om og kan identificere de forskellige 

målgruppers forudsætninger og udviklingsmulig-
heder 

- kan med udgangspunkt i analyse og vurdering af 

borgerens udviklingsmuligheder understøtte bor-
gerens autonomi og mestringskompetence 

- kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere pæda-

gogiske indsatser i forhold til en udvalgt målgrup-

pe 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

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. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 9 7.5.4

Modulets titel Specialiseringspraktik 2, relation og kommunika-

tion 

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området retter sig mod pædagogens relationer, 

professionelle kommunikation og pædagogiske akti-

viteter og midler i pædagogisk praksis. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikmodulerne leder frem til en prøve (sK3).  

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen og kolleger 

og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt 

grundlag. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 10, nationalt modul 7.5.5

Modulets titel Professionsviden og forskning i relation til so-

cial- og specialpædagogik  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold  

 

Modulet tager et historisk, etisk og videnskabeligt 

udgangspunkt i social- og specialpædagogisk prak-

sis.  

I modulet fokuseres på viden om social- og special-

pædagogikkens historiske og aktuelle udfordringer, 

etiske dilemmaer og aktuelle paradigmer i relation 

til social- og specialpædagogisk arbejde og praksis 

med mennesker i udsatte positioner.  

Modulets læringsmål Den studerende kan:  

- redegøre for, analysere og håndtere social- og 

specialpædagogisk aktuel praksis ud fra et histo-

risk perspektiv 

- anvende forskningsbaseret viden i analyser og 

vurderinger, der understøtter udvikling, læring og 

livsbetingelser blandt mennesker i udsatte positi-

oner  

- udvikle social- og specialpædagogisk praksis gen-

nem håndtering af professionsetik i relation til 

egne og andres undersøgelser af social- og speci-

alpædagogisk praksis 

Modulets evaluering Med udgangspunkt i en problemstilling fra social- og 

specialpædagogisk praksis skal den studerende tage 

udgangspunkt i en undersøgelse eller udfærdige et 

projekt, der undersøger praksis.  

I projektet skal der redegøres for den eller de an-

vendte metoder, den analytiske tilgang, og de 

forskningsetiske implikationer. 

Form: Synopsis, med mundtlig fremlæggelse, evt. 

med deltagelse af aftagerfeltet.  

Modulet leder frem til en prøve (sK1). 

 
Kompetenceområde 1: Mennesker i udsatte positioner. 
Kompetenceområde 2: Identitet og fællesskab. 

 

 
Vidensmål. Den studerende har viden om:  
- teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis – herunder evidensbaserede me-

toder, 
- forandringer i synet på mennesker i udsatte positioner og på de social- og specialpæ-

dagogiske opgaver over tid, 
- etiske og institutionelle dilemmaer vedrørende det udsatte menneskes autonomi og 

mestring af eget liv, 
- udvikling, læring og livsbetingelser hos mennesker inden for de tre målgrupper. 
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Færdighedsmål. Den studerende kan: 

- vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis – herunder anvende videnskabelige 
metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis, 

- basere pædagogisk praksis på analyser og vurderinger af aktuelle paradigmer i det 
social- og specialpædagogiske arbejde og i samfundet, 

- understøtte autonomi og mestring af eget liv for mennesker i udsatte positioner, 
- basere en differentieret pædagogisk indsats på det enkelte menneskes situation, per-

spektiv og forudsætninger. 

 

 Social- og specialpædagogik, valgfrit område, modul 11 7.5.6

Der henvises til beskrivelsen af de valgfrie områder samt prøve i det valgfrie områdes 

kompetencemål – VK5 – og procedure for valg af valgfrit område i afsnit 7.6 i nærværen-

de studieordning. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 12 7.5.7

Modulets titel Udviklingsarbejde  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Udviklingsarbejde som systematisk tilgang til foran-

dring af pædagogisk praksis. 

Videnskabelige metoder til beskrivelse og analyse af 

pædagogisk praksis eller identificering af mulige 

pædagogiske indsatsområder. 

Forskellige dokumentations-, evaluerings- og for-

midlingsformer til anvendelse i udviklingsarbejde. 

Konkret udviklingsarbejde i samarbejde med det 

pædagogiske praksisfelt eller andre eksterne sam-

arbejdspartnere. 

 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- ud fra videnskabelige metoder, beskrive og ana-

lysere pædagogisk praksis med henblik på at 

identificere udviklingsmuligheder 

- anvende didaktiske metoder og eksperimentere 
med udvikling af pædagogisk praksis 

- dokumentere, evaluere og formidle udviklingsar-
bejde. 

 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Kompetencemål. Den studerende kan:  

- tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og ak-

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

målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber 

- gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, ud-

viklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante aktører. 

Vidensmål. Den studerende har viden om: 

- teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede meto-

der 
- forandringsprocesser og innovation 
- didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder do-

kumentation og evaluering. 

Færdighedsmål. Den studerende kan: 

- vurdere vidensgrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige 

metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis 
- deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimente-

rende tiltag 
- sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem 

deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis. 
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 Social- og specialpædagogik - modul 13 7.5.8

Modulets titel Specialiseringspraktik 3, samarbejde og udvik-

ling 

Modulets omfang 30 ECTS-point 

Modulets indhold Området retter sig mod samarbejdsrelationer i og 

udvikling af social- og specialpædagogisk praksis i 

samspil med målgrupperne. 

Modulets læringsmål Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Modulets evaluering Der henvises til kapitel 8 om praktik. 

Praktikmodulerne leder frem til prøve (sK4). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

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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 Social- og specialpædagogik, modul 14 7.5.9

Modulets titel Udviklingsprocesser og deltagelse i fæl-

lesskaber  

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Aktør og deltagelsesperspektiver. 

Rehabilitering og mestring  

Kulturelle og kommunikative fællesskaber. 

Socialpolitikkens rammebetingelser. 

Modulets læringsmål Den studerende:  

- kan redegøre for individuelle, sociale og sam-

fundsmæssige forudsætninger, betingelser og 
metodiske indsatser for at fremme integration- og 
inklusionsprocesser. 

- kan analysere og vurdere det social- og special-

pædagogiske arbejde. 
- kan indgå i samspilsbaserede aktiviteter og/eller 

forløb. 
- kan tilrettelægge, udføre og evaluere mestrings- 

og deltagelsesfremmende interventionsformer. 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til prøve (sK2).  

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

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.  

Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpæda-

gogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og 

som understøtter de tre målgruppers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fæl-

lesskaber. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 15 7.5.10

Undervisningen i modulet tilrettelægges under hensyntagen til de samhørende professi-

onsbacheloruddannelsers identiske moduler om tværprofessionalitet og således, at skrift-

lighed øves i et samarbejde mellem forskellige uddannelser. 

 

Modulets titel Det tværprofessionelle element – tværprofessi-

onelt arbejde og samarbejde 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Samarbejde om indkredsning og udvikling af hel-
hedsorienterede løsninger på tværs af den offentli-
ge, private og frivillige sektor. 
Koordinering af velfærdsydelser og samarbejdet 

mellem professionerne som en del af ydelsen.  
Samarbejde på tværs af professionsgrænser, - 

tværprofessionel opgavevaretagelse samt koopera-

tivt og kollaborativt arbejde på tværs af professio-

ner og sektorer. 

Modulets læringsmål 

 

Den studerende kan:  

- opstille hypoteser over muligheder, begrænsnin-

ger/dilemmaer i egen pædagogisk faglighed, pro-
fessionsidentitet og -praksis set i forhold til bar-
nets/unges/voksnes situation samt kritisk reflek-
tere over borgerens tilknytning til og overgange 
mellem institutioner og sektorer  

- planlægge og koordinere et samarbejde og evalu-

ere samarbejdsprocesser, der involverer brugere, 
professionelle og frivilliges netværk og ressourcer 

- identificere etiske dilemmaer i det tværprofessio-
nelle samarbejde med/om borgeren, 
samt teoretisere over og konkludere på disse eti-
ske dilemmaer 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (TPEK6). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og 

tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede hel-

hedsorienterede og tværgående samarbejdsprocesser. 
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 Social- og specialpædagogik, modul 16, bachelorprojektet  7.5.11

Bachelorprojektet svarer til 15 ECTS point. Som en del af bachelorprojektet skal den stu-

derende i fire ugers praktik. Praktikken i tilknytning til bachelorprojektet svarer til 5 ECTS 

point. 

Kompetencemålet for bachelorprojektet – herunder den 4. praktikperiode – er, at den stu-

derende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problem-

stillinger. 

Bachelorprojektet afslutter uddannelsen og udspringer af den studerendes specialiserings-

område. Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teore-

tisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis. 

Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professions-

relevant problemstilling.  

For prøve i bachelorprojektets kompetencemål - BCPK7 – henvises til kapitel 11 om ud-

dannelsens prøver. 
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 Social- og specialpædagogik, moduloversigt 7.5.12

Nedenstående figur illustrerer sammenhængen mellem kompetenceområde, kompetence-

mål og moduler.  

Kompetenceområde 

 

Kompetencemål  Moduler  

Mennesker i udsatte posi-

tioner 

 
 

Den studerende kan med udgangspunkt i de tre mål-
gruppers forudsætninger og perspektiver identificere og 
varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den 
studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske 

paradigmer, videnformer og metoder. 

 
8, 10 

Identitet og fællesskab 

 

Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og eva-
luere social- og specialpædagogiske indsatser og aktivi-
teter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, 
og som understøtter de tre målgruppers udvikling, læ-
reprocesser og deltagelse i fællesskaber. 

 

 
10, 12, 14 

Relation og kommunikati-

on – 2. praktikperiode 

 

Den studerende kan kommunikere professionelt i relati-
on til målgruppen og kolleger og kan på den baggrund 
gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvar-
ligt grundlag. 

9 

Samarbejde og udvikling – 

3. praktikperiode 

Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk 
praksis understøtte de tre målgruppers lærings-, udvik-
lings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde 
med relevante aktører. 

 

13 

Valgmodul Den studerende erhverver kompetencer til at kunne del-
tage i og lede udviklingsprocesser inden for det valgte 
kompetenceområde. 
 

11 

Det tværprofessionelle 

element - tværprofessio-

nelt arbejde og samarbej-

de 

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. 

15 

Bachelorprojektet og 4. 

praktikperiode 

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

16 
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 Valgfrie områder 7.6

Den studerende skal vælge 1 blandt 7 mulige valgfrie områder. UC Syddanmark udbyder 

alle 7 valgfrie områder. Hvert område udbydes i moduler, der svarer til 10 ECTS point.  

Den studerende erhverver kompetencer til at kunne deltage i og lede udviklingsprocesser 

inden for det valgte område og hvert af de syv valgfrie områder har sit særlige kompeten-

cemål, som den studerende prøves i.  

 Om valgfri områder i øvrigt 7.6.1

Der er i undervisningsforløbet fokus på temaet teori/praksis og undervisningen tilrette-

lægges med mulighederne for at øve formidling og didaktik.  

Den studerende kan almindeligvis ikke skifte sit valgfrie område. Et skift af valgfrit områ-

de kan dog finde sted inden for første uge af modulet ’det valgfrie område’, hvis der fore-

ligger en skriftlig begrundelse og det kan efterkommes af uddannelsesstedet. Et ønske om 

at skifte valgfrit område ledsages af en samtale med en studietovholder. 

 Modultitler 7.6.2

Af nedenstående skema fremgår titlen på modulerne, som de tilrettelægges og udbydes 

på UC Syddanmark:  

De syv valgfrie områder er i henhold til 

bekendtgørelsen: 

Modulernes titel på UC Syddanmark er:  

Kreative udtryksformer 

Natur og udeliv  

Sundhedsfremme og bevægelse   

Medier og digital kultur 

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri  

Social innovation og entreprenørskab 

Kulturmøde og interkulturalitet  

Kunstneriske og musiske udtryksformer 

Natur - miljø og udeliv 

Idræt og sundhedsfremme 

Mediekultur og mediepædagogik 

Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 

Innovation i den pædagogiske profession 

Pædagogen i det flerkulturelle samfund 

 Evaluering af den studerendes udbytte 7.6.3

Det valgfri område evalueres ved afslutningen, forinden prøven. Evaluering af den stude-

rendes udbytte finder sted i samarbejde mellem den studerende, undervisere og studie-

tovholder i overensstemmelse med UC Syddanmarks kvalitetssikringskoncept og fremgår 

af studieplanen.  
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 Valgfrit område 1 7.6.4

Modulets titel Kunstneriske og musiske udtryksformer 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Æstetik og æstetiske dannelses- og læreprocesser. 

Kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsmeto-

der. 

Skabende processers betydning for menneskers Ud-

vikling og livsmuligheder. 

Udvikling og fornyelse af pædagogisk praksis. 

 

Modulets læringsmål Den studerende: 

- har viden om æstetiske læreprocesser og ud-

tryksformer 
- udvikler og kan demonstrere håndværksmæssige 

færdigheder 
- kan begrundet planlægge, gennemføre og evalue-

re æstetiske processer under hensyn til menne-
skers varierede forudsætninger 

- kan understøtte, inspirere og motivere mennesker 
til at arbejde med æstetiske udtryksformer 

-  

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

 
Modulet leder frem til en prøve (VK5).  
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og lære-

processer, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med 

musiske og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed. 
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 Valgfrit område 2 7.6.5

Modulets titel Natur – miljø og udeliv 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold 

 

Udelivet med forskellige brugergrupper i det pæda-

gogiske arbejde.  

Teoretisk og praktisk tilgang til udeliv.  

Viden om aktiviteter fra natur- miljø- og friluftlivs-

pædagogik, som kan understøtte, udvikle og kvalifi-

cere den pædagogiske praksis i uderummet.  

Viden om aktiviteter fra natur- miljø- og friluftlivs-

pædagogik der kan bidrage til aktivitetsglæde. 

Modulets læringsmål Den studerende har  

- viden om og færdigheder i at kunne planlægge, 

skabe rammer for, igangsætte, evaluere og vur-

dere natur-, miljø- og friluftsaktiviteter i pædago-

gisk arbejde 

- viden om og erfaring med natur- og miljøforhold 

og kan vurdere og reflektere over, hvilken betyd-

ning dette kan have i pædagogiske arbejde 

- har praktiske og håndværksmæssige færdighe-

der, der er relevante for friluftsliv og udeliv 

- har kendskab til den naturvidenskabelige tilgang 

til viden og aktiviteter 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (VK5).  

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et 

naturvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturop-

levelser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø 
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 Valgfrit område 3 7.6.6

Modulets titel Idræt og sundhedsfremme 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

 Modulets indhold  

 
 

 
Som pædagog kunne motivere og engagere samt 

skabe bevægelsesglæde som grobund for sund-

hedsfremmende forandringsprocesser. 

Opleve, opøve og anvende alsidige idræt og bevæ-

gelsesmæssige færdigheder/aktiviteter. 

Fokus på fysiske, psykiske og sociale handlekompe-

tencer i sundhedsfremmeøjemed. 

Didaktik i et idræts- og sundhedsfremmende per-

spektiv 

Idræt og sundhedsfremme i et kulturelt perspektiv.  

Modulets læringsmål Den studerende har:  

- har viden om idræt, sundhedsfremme, motivation 

og aktivitetsmuligheder i forhold til at kunne støt-

te mennesker til kropslig udfoldelse med fokus på 

trivsel, udvikling og læring. 

- kan tilrettelægge, udvikle, gennemføre, analysere 

og evaluere idræts- og sundhedsfremmende akti-

viteter og processer under hensyntagen til men-

neskers fysiske, psykiske og sociale forudsætnin-

ger og potentialer.  

- kan igangsætte og motivere til idrætslige aktivite-

ter og processer samt reflektere over praksis i et 

sundhedsfremmende perspektiv 

Modulets evaluering 

 

 

Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet leder frem til en prøve (VK5).  

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og be-

vægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers 

sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse. 
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 Valgfrit område 4 7.6.7

Modulets titel Mediekultur og mediepædagogik 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Mediers etiske, kulturelle og samfundsmæssige be-

tydning i et historisk og aktuelt perspektiv. 

Medieæstetik, medieleg og medieproduktion.  

Medialisering af kommunikation, relationer og fæl-

lesskaber. 

Mediekompetencer og digital dannelse. 

Dokumentation af pædagogisk praksis ved hjælp af 

digitale medier. 

 

Modulets læringsmål Den studerende kan  
- analysere og vurdere mediers betydning for 

børn, unge og voksnes kulturelle liv 

- anvende medier til kommunikation, produktion 

og dokumentation 

- tilrettelægge mediepædagogiske processer der 

understøtter udviklingen af børn, unge og voks-

nes mediekompetencer  

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet leder frem til en prøve (VK5). 
 

 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktio-

ner ved anvendelse af digitale medier. 
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 Valgfrit område 5 7.6.8

Modulets titel Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Kulturbegreber. 

Kulturliv, demokrati og dannelse. 

Kulturinstitutioner i pædagogisk arbejde. 

Kulturprojekt med selvvalgt målgruppe. 

Modulets læringsmål Den studerende kan: 

- redegøre for og anvende aktuelle teorier og be-

greber om kultur 

- gennemføre et feltarbejde med henblik på at be-

skrive en målgruppes kulturproduktion  

- arbejde med idégenerering til udvikling af et kul-

turprojekt  

- afvikle et kulturprojekt 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (VK5). 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod 

menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv. 
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 Valgfrit område 6 7.6.9

Modulets titel Innovation i den pædagogiske profession 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Metoder og praksisnært arbejde i processer, rettet 

mod fornyelse og udvikling af kvalitet, produkter og 

velfærdsydelser inden for det pædagogiske område. 

Innovations betydning i et samfundsmæssigt per-

spektiv. 

Praksisnært arbejde og relevante metoder til identi-

fikation af aktuelle problemstillinger og behov inden 

for professionen. 

Opøvelse af viden og færdigheder i forhold til idége-

nerering. 

Designprocesser.  

Realisering og implementering af udviklede ideer, 

samt videreformidling af disse.  

Evaluering og justeringer af innovationsprocesser. 

Modulets læringsmål Den studerende kan  

- identificere behov og problemstillinger inden for 
det pædagogiske område 

- redegøre for og anvende teorier og metoder til at 
fremme innovative processer inden for professio-

nen 
- evaluere og løbende justere innovative processer 

og projekter 
- demonstrere idéer, projekter og resultater til re-

levante interessenter på baggrund af forskellige 
formidlingsmetoder. 

 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 

Modulet leder frem til en prøve (VK5). 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser 

og organiseringsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning in-

den for pædagogprofessionen 

 

  



 

68 

 

 Valgfrit område 7 7.6.10

Modulets titel Pædagogen i det flerkulturelle samfund 

Modulets omfang 10 ECTS-point 

Modulets indhold Feltarbejde.  
Kulturel diversitet. 
Identitet. 
Med udgangspunkt i analyse tilrettelægges, udføres 

og evalueres pædagogiske aktiviteter med fokus på 

kulturel diversitet som ressource. 

Modulets læringsmål Den studerende:  

- har viden om kulturbegreber og feltarbejdsmeto-

der  

- kan afdække kulturelle forhold i pædagogisk 

praksis i ind- eller udland. 

- kan - på baggrund af feltstudier - analysere og 

vurdere kulturelle processers betydning for pæ-

dagogisk praksis. 

Modulets evaluering Evaluering af modulet fremgår af studieplanen. 
 

Modulet leder frem til en prøve (VK5). 
 

Modulet kvalificerer den studerende til følgende kompetencemål: 

Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmø-

der og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og 

en ressource i pædagogisk praksis 
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 Uddannelsens praktik 8.

Praktikuddannelsens moduler adskiller sig fra den øvrige del af uddannelsens moduler 

ved, at den varetages af professionens praksisfelt i samarbejde med professionshøjskolen, 

og at den studerende deltager i og varetager arbejdsopgaver indenfor professionens prak-

sisområde.  

Uddannelsen er tilrettelagt med 4 praktikperioder, en (ulønnet) introduktionspraktik, to 

(lønnede) specialiseringspraktikker og en (ulønnet) praktik i tilknytning til bachelorprojek-

tet.  

Praktikperioderne skal afvikles i numerisk rækkefølge. 

Dette kapitel indeholder information om uddannelsens praktikperioder og beskriver:  

- Praktikpladser 

- Praktikbeskrivelser, herunder uddannelsesplan for praktikperioderne 

- Praktikportfolio 

- Studiedage 

- Mødepligt 

- Vejledning i praktikperioderne 

- Kompetencemål i praktik  

- International praktik 

 Praktikpladser  8.1

De samarbejdende kommuner og regionen tildeler uddannelsen kvalificerede praktikinsti-

tutioner i forhold til den aftalte dimensionering. Derudover kan private/selvejende institu-

tioner godkendes af UC Syddanmark som praktiksted.  

Praktikstederne udgør rammen for de studerendes praktikuddannelse.  

Praktikpladsen i fjerde praktik baseres på samarbejdsaftalen mellem de tilknyttede kom-

muner og regionen, men den studerende har også mulighed for selv at finde et praktik-

sted – eventuelt flere steder - til sine undersøgelser. Praktikstedet skal dog være god-

kendt af pædagoguddannelsen ved UC Syddanmark.  

 Praktikbeskrivelse 8.2

Praktikstedet udarbejder en praktikbeskrivelse, der skal indeholde følgende: 

- Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og ar-

bejdsmetoder. 

- Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende (se 

herefter). 

Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med uddannelsesinstitutionen i overens-

stemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af re-

levant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til uddannelsesinstitutio-

nen.  
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Praktikbeskrivelser med uddannelsesplaner gøres tilgængelige på den landsdækkende 

praktikportal. Dette er praktikinstitutionernes ansvar. I overgangsperioden til lancering og 

drift af praktikportalen sikrer uddannelsesinstitutionen at informationerne er tilgængelige 

for den studerende.  

For skabelon til praktikstedernes praktikbeskrivelse henvises til studieplanen. 

 Dokumentation i praktikken, praktikportfolio 8.2.1

Den studerendes dokumentation af praktikerfaringer (praktikportfolio) og praktikstedets 

praktikudtalelse inddrages i den efterfølgende undervisning, på studiedagene samt i vej-

ledning af den studerende, jf. §§ 8 og 10 i bekendtgørelse nr. 211 af 06/03 2014.  

  Studiedage i praktik 8.2.2

I løbet af første, anden og tredje praktikperiode modtager den studerende undervisning og 

vejledning på studiedage på uddannelsesinstitutionen. Studiedagenes formål er at under-

støtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål.  

Uddannelsesinstitutionen tilrettelægger studiedagene med udgangspunkt i de studerendes 

læring i den konkrete praktik gennem undersøgelse og udvikling af forholdet mellem teori 

og praksis. 

  Mødepligt i praktik 8.2.3

Den studerende har mødepligt til alle dele af praktikuddannelsen, herunder studiedagene 

og uddannelsesforløbet i 1.hjælp. 

  Vejledning i praktik 8.2.4

I tilknytning til 1., 2. og 3. praktikperiode har den studerende tilknyttet en vejleder fra 

praktikstedet og en underviser fra uddannelsesinstitutionen. 

 Praktikstedets vejledningsansvar 8.2.4.1

Praktikstedet har ansvaret for, at den studerende modtager vejledning i overensstemmel-

se med kompetencemålene for praktikuddannelsens 1., 2. og 3. periode. Aftaler om vej-

ledning, form og hyppighed fremgår af uddannelsesplanerne i praktikbeskrivelsen og 

fremgår indtil praktikportalens drift af praktikstedernes hjemmesider. 

 Uddannelsesinstitutionens vejledningsansvar  8.2.4.2

Uddannelsesinstitutionen har ansvaret for at den studerende forberedes til praktikperio-

derne, modtager vejledning i praktikkens studiedage (om studiedage se herunder) samt 

vejledning forud for praktikkens prøver. 

  



 

71 

 

 Kompetencemål i praktik og opfyldelse heraf 8.2.5

Undervejs i, men senest når 2/3 af praktikperioden er forløbet - i første, anden og tredje 

praktikperiode - skal praktikstedet, jf. § 9 i bekendtgørelsen, efter møde med UC Syd-

danmark og den studerende, udtale sig om, hvordan den studerende kan opfylde kompe-

tencemålene for den pågældende periode. 

 Praktikperioderne  8.3

Uddannelsesinstitutionen forbereder forud for hver praktikperiode de studerende på ud-

dannelsen i praktikken, herunder på studiemetoder og på periodens kompetencemål. Der 

henvises endvidere til studieplanen.  

 Praktik 1 8.3.1

Praktik 1 – pædagogens praksis - svarende til 10 ECTS-point – tilrettelægges som ulønnet 

praktik. Første praktik er placeret i fællesdelen.  

Der henvises til modulbeskrivelserne i og om grundfagligheden. 

 Arbejdsdage og timetal 8.3.1.1

Praktikkens varighed er 32 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer pr. dag. 

 Studiedage  8.3.1.2

Der er 3 studiedage i førstepraktik. Studiedagene finder sted på uddannelsesinstitutionen. 

 Praktik 2 og 3 8.3.2

Praktik 2 og 3 er placeret i specialiseringsdelen. Praktikperioderne svarer til hver 30 ECTS 

point og er tilrettelagt som lønnede praktikker. 

Praktik 2 påbegyndes i 2. studieår, og praktik 3 påbegyndes i 3. studieår. 

Der henvises endvidere til de enkelte specialiseringers modulbeskrivelser. 

 Arbejdsdage og timetal 8.3.2.1

De to praktikperioder i specialiseringsdelen tilrettelægges hver over 6 måneder med et 

gennemsnitligt ugentligt timetal på 32,5 timer. 

 Studiedage  8.3.2.2

I hver af de to 6-måneders praktikperioder indgår 10 studiedage. Studiedagene finder 

sted på uddannelsesinstitutionen. 

 Kursus i 1.hjælp 8.3.2.3

I forbindelse med praktik 3 gennemføres et forløb på uddannelsesinstitutionen over 2 da-

ge i 1.hjælp varetaget af en formelt anerkendt instruktør. 
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 Praktik 4 8.3.3

Praktik 4, svarende til 5 ECTS-point, tilrettelægges som ulønnet praktik på 7. semester i 

sammenhæng med bachelorprojektet. Praktikken kan gennemføres på et praktiksted – 

eventuelt flere praktiksteder - i tilknytning til specialiseringen.  

Praktikken indeholder den studerendes opsamling af empiri. 

I praktik 4 tildeles den studerende ikke en vejleder på praktikstedet eller praktikstederne, 

men praktikstedet/praktikstederne udpeger en kontaktperson. 

 Arbejdsdage og timetal 8.3.3.1

Praktik 4 fordeles over 16 arbejdsdage med et gennemsnitligt timetal på 6 timer. Disse 

dage kan afholdes enkeltvis eller i sammenhængende perioder i forhold til projektets ka-

rakter og institutionens rammer.  

Der er ingen studiedage i fjerde praktik. 

 Praktikkens evaluering 8.4

Efter praktikperioderne sikrer uddannelsesinstitutionen at såvel den studerendes praktik-

erfaringer som den studerendes udbytte evalueres i henhold til målformuleringerne for de 

enkelte perioder, som disse fremgår af bekendtgørelsen. Der foretages derudover løbende 

evalueringer af og med praktikstederne. Alle evalueringer varetages i overensstemmelse 

med UC Syddanmarks kvalitetssikringskoncept.  

 Praktikkens prøver 8.5

Der er tre prøver i praktikdelen af uddannelsen, der bedømmes bestået/ikke bestået. For 

at indstille sig til prøve skal den studerende have deltaget i 50 % af praktikken. For prø-

ver, andre prøvekrav m.v., se kapitlerne 10 og 11.  

For prøver ved international praktik, se afsnit 8.6.2. 

 Prøve i praktik - ’ikke bestået’  8.5.1

Bedømmes en praktikprøve til »Ikke bestået« afholder uddannelsesinstitutionen en samta-

le om det videre forløb med den studerende. Uddannelsesinstitutionen indkalder den stu-

derende til samtalen, der finder sted på uddannelsesinstitutionen. I samtalen deltager en 

repræsentant fra UC Syddanmark og praktikkoordinator (den praktikansvarlige) for det 

pågældende uddannelsesudbud. Som resultat af samtalen kan den studerende i særlige 

tilfælde tilbydes at gå praktikperioden om én gang. Praktikansvarlig for det pågældende 

uddannelsesudbud vil i samarbejde med studietovholder søge at tilbyde den studerende et 

nyt praktiksted. Aftalen om gentaget praktik udformes som en ’kontrakt om gentaget 

praktikperiode’ og underskrives af den studerende, af studietovholderen, af (det nye) 

praktiksted og af uddannelsens leder.  

Såfremt den studerende ønsker at søge optagelse på/overflytning til anden uddannelse 

vejleder uddannelsesinstitutionen den studerende i henhold hertil.  
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Såfremt den studerende erklærer sig interesseret i at afslutte uddannelsen med det til da-

to opnåede resultat, gør uddannelsesinstitutionen et studieadministrativt notat om dette 

og udsteder ’andet end bevis’ til den studerende. 

 International praktik  8.6

Det er regeringens og Uddannelses- og Forskningsministeriets erklærede målsætninger, at 

studerende skal erhverve øget indsigt gennem globalt udsyn ved for eksempel at tage på 

studieophold i udlandet og derigennem forbedre sine fremmedsprogskompetencer. 

Det er tilsvarende muligt at tage praktikophold i udlandet. I forbindelse med et internatio-

nalt praktikophold er det målet for UC Syddanmark, at den studerende kan formidle egne 

pædagogiske værdier og reflektere kritisk over pædagogiske tænke- og handlemåder ud 

fra en viden om: 

 Den institutionelle og samfundsmæssige organisering af pædagogisk arbejde i andre 

lande 

 Andre kulturers praksisforståelse og syn på læring, udvikling og dannelse 

 Processer i sprog- og kulturmøder.  

Efter ansøgning kan UC Syddanmark tillade en studerende at gennemføre praktik 2 

og/eller praktik 3 i udlandet, når praktikopholdet er et led i et formaliseret uddannelses-

samarbejde mellem UC Syddanmark og en uddannelsesinstitution i udlandet.  

Praktikforløb i udlandet kan også foregå som free-mover, hvor den studerende selv etab-

lerer kontakt med et praktiksted i udlandet. Praktikstedet skal godkendes af UC Syddan-

mark. Aftalen mellem de to uddannelsesinstitutioner om modtagelse af studerende i prak-

tik skal være indgået senest 2 måneder før praktikperiodens begyndelse og udarbejdes i 

overensstemmelse med kompetencemålene for perioden.  

Senest når 2/3-del af praktikperioden er forløbet, skal praktikstedet udtale sig om, hvor-

dan den studerende kan opfylde kompetencemålene for den pågældende periode. 

Kravet om, at praktikken skal være lønnet, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 3, kan fraviges, 

hvis det udenlandske praktiksted skriftligt erklærer, at lønnede praktikforhold ikke er 

sædvane i det pågældende land, og at det i øvrigt ikke er muligt at yde den studerende 

løn i praktikken.  

I forbindelse med tilladelse til praktik i udlandet kan UC Syddanmark fravige reglen om 

studiedage, når de hensyn, der ligger til grund for reglen, tilgodeses på anden måde.  

Det timetal, der er fastsat ved den studerendes deltagelse i de danske praktikperioder, er 

gældende for praktik i udlandet. 

 International praktik, betingelser  8.6.1

Den studerende har mulighed for praktik i udlandet hvis følgende betingelser er opfyldt: 

- Den studerende har et tilfredsstillende fagligt niveau, og hidtidige undervisningsforløb 

er gennemført tilfredsstillende og uden væsentlige vanskeligheder undervejs. 
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- Gældende kriterier for studieaktivitet er opfyldt frem til tidspunktet for ansøgningen. 

Det er UC Syddanmarks opgave: 

- At forberede den studerende til praktikophold i udlandet. 

- I samarbejde med den studerende at udarbejde en kontrakt inden praktikforløbet på-

begyndes med hensyn til, hvor ofte den studerende og UC Syddanmarks vejleder skal 

have kontakt under forløbet, samt hvilke faglige opgaver der skal løses (tilrettelæggel-

se af praktikken). 

- I et komparativt perspektiv, løbende at inddrage den studerendes erfaringer fra ud-

landspraktikophold i undervisningen. 

Det er den udenlandske uddannelsesinstitutions opgave:  

- Forud for den studerendes praktikophold at udarbejde en praktikbeskrivelse, indehol-

dende praktikstedets formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 

- At vejlede den studerende i overensstemmelse med kompetencemålene for den enkel-

te periode på engelsk, eller det pågældende lands sprog, forudsat den studerende har 

kompetencer indenfor det pågældende lands sprog. 

 Prøve i international praktik 2 8.6.2

Prøven afvikles efter hjemkomst til uddannelsesinstitutionen. I prøven deltager en under-

viser udpeget af UC Syddanmark samt en censor. 

 Prøveform- individuel 8.6.2.1

Mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio samt vurdering fra praktikstedet. Prø-

ven foregår på engelsk. 

 Produktkrav 8.6.2.2

Arbejdsportfolien består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumen-

terer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer. 

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien skal indeholde skriftlige refleksioner, der beskriver og be-

grunder indholdet i portfolien.  

 Eksamensgrundlag  8.6.2.3

Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner, maks. 24.000 anslag samt bilag 

(billede, lyd mv.). Bilag består maksimalt af 2 siders tekst, 10 minutter film og 5 di-

as/billeder.  Præsentationsportfolien skal indeholde 5 min. samtale med praktikvejlederen 

med refleksioner over kompetencemålene. Praktikvejlederen vurderer inden afslutningen 

af praktikken om den studerende har opfyldt kompetencemålene. Vurderingen skal fremgå 

af et skema fra professionshøjskolerne. Der kan vurderes opfyldt/delvist opfyldt/ikke op-

fyldt. Ved ’delvist opfyldt’ og ’ikke opfyldt’ gives en begrundelse. 
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 Bedømmelsesgrundlag 8.6.2.4

En helhedsvurdering af vurdering fra praktiksted, præsentationsportfolio og mundtlig præ-

sentation.    

 Prøvetid  8.6.2.5

Udestår 

 Bedømmelse  8.6.2.6

Bestået – ikke bestået. 

 Praktik i international praktik 3 8.6.3

Prøven afvikles efter hjemkomst til professionshøjskolen. I prøven deltager en underviser 

udpeget af UC Syddanmark samt en censor. 

 Prøveform- individuel 8.6.3.1

Mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio samt vurdering fra praktikstedet. 

 Produktkrav 8.6.3.2

Arbejdsportfolien består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumen-

terer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer. 

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien skal indeholde skriftlige refleksioner, der beskriver og be-

grunder indholdet i portfolien.  

 Eksamensgrundlag 8.6.3.3

Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner, maks. 24.000 anslag samt bilag 

(billede, lyd mv.). Bilag består maksimalt af 2 siders tekst, 10 minutter film og 5 di-

as/billeder.  Præsentationsportfolien skal indeholde 5 min. samtale med praktikvejlederen 

med refleksioner over kompetencemålene. Praktikvejlederen vurderer inden afslutningen 

af praktikken om den studerende har opfyldt kompetencemålene. Vurderingen skal fremgå 

af et skema fra professionshøjskolerne. Der kan vurderes opfyldt/delvist opfyldt/ikke op-

fyldt. Ved ’delvist opfyldt’ og ’ikke opfyldt’ gives en begrundelse. 

 Prøvetid 8.6.3.4

Udestår  

 Bedømmelsesgrundlag 8.6.3.5

En helhedsvurdering af vurdering fra praktiksted, præsentationsportfolio og mundtlig præ-

sentation.    

 Bedømmelse 8.6.3.6
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Bestået – ikke bestået. 

 Undervisnings- og arbejdsformer  9.

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med mange forskellige undervisnings- og arbejdsfor-

mer; under ét kaldet studieaktiviteter. Professionshøjskolerne har udviklet en model, der 

viser studieaktiviteterne, samt tilføjet en mere nuanceret beskrivelse. Modellen udfolder 

de krav, som stilles til den studerendes arbejdsindsats, og de forventninger der er fra ud-

dannelsesinstitutionen til den studerede.  

 

 

Nedenfor følger en mere detaljeret indholdsbeskrivelse af de fire kategorier i studieaktivi-

tetsmodellen, inspireret af Danske Professionshøjskoler. 

Studieaktiviteterne – herunder omfang – er endvidere nærmere beskrevet i studieplanen. 
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 Studieaktivitetsmodel, kategori 1  9.1

Deltagelse af undervisere og studerende – initieret af underviser  

Studieaktiviteterne kan være forelæsninger, holdundervisning, workshop, studievejledning 

etc. Den studerende forventes aktivt at tage medansvar for at tilegne sig viden om faglige 

begreber, teorier og metoder gennem sin deltagelse samt at medvirke til at skabe et pro-

duktivt læringsmiljø for alle deltagere. 

 Studieaktivitetsmodel, kategori 2  9.2

Deltagelse af studerende – initieret af underviser  

Studieaktiviteter kan være holdmøder uden underviser, studiedage, studiebesøg etc. Den 

studerende forventes aktivt at tage medansvar for at tilegne sig viden og færdigheder 

gennem forberedelse, træning af konkrete professions- og erhvervsfærdigheder og løsning 

af studieopgaver; fysisk eller virtuelt. Træning sker bl.a. gennem deltagelse i samarbejds-

processer der medvirker til at skabe et produktivt læringsmiljø for alle deltagere herunder 

på tværs af professioner og erhverv.  

 Studieaktivitetsmodel, kategori 3 9.3

Deltagelse af studerende – initieret af studerende 

Studieaktiviteter kan være forumtimer, fremlæggelse af studieprodukter - projekter, te-

madage etc. Den studerende forventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig viden og 

færdigheder om faglige begreber, teorier, metoder og informationssøgning gennem selv-

stændig arbejdstilrettelæggelse alene og i grupper. Den studerende skal kunne dokumen-

tere resultater af studieprocesser gennem skriftlige og ikke-skriftlige produkter.  

 Studieaktivitetsmodel, kategori 4 9.4

Deltagelse af studerende – initieret af studerende  

Studieaktiviteter kan være selvstændige studier alene eller i samarbejde med andre stu-

derende, herunder forberedelse, udarbejdelse af studieprodukter etc. Den studerende for-

ventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig studie- og professionskompetencer gennem 

sin deltagelse i de studenterinitierede aktiviteter og medvirke til at skabe et produktivt læ-

ringsmiljø for alle deltagere.  
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 Uddannelsens prøver og prøveregler 10.

Det er UC Syddanmarks ønske – og i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsen - 

at tilbyde forskellige prøveformer med henblik på at studerende kan demonstrere opnåel-

se af de krævede professionskompetencer i forhold til en praksisnær problemstilling. 

 Læsevejledning 10.1

I dette kapitel kan den studerende orientere sig om forhold vedrørende prøver og prøvers 

tilrettelæggelse samt prøveregler. Kapitlet indeholder:  

- Bekendtgørelser vedrørende prøver. 

- Om prøveformer. 

- Eksamensgrundlag. 

- Bedømmelse af prøver. 

- Adgang til prøver. 

- Information om prøver.  

- Til- og framelding til prøver. 

- Sygdom. 

- Krav til formuleringsevne. 

- Elektroniske hjælpemidler. 

- Skriftlige arbejder. 

- Antal tegn i skriftlige arbejder. 

- Referencesystem i skriftlige arbejder – redaktionelle retningslinjer. 

- Bilag til skriftlige arbejder. 

- Formkrav. 

- Vejledning. 

- Figuranter og deltagere – etiske retningslinjer og tilladelser.  

- Offentlighed ved prøver, ophavsret og UC Viden. 

- Prøveresultater. 

- Disciplinære regler ved snyd. 

- Klage, ankemuligheder og fejl ved prøver.  

 Bekendtgørelser vedrørende prøver 10.2

Prøver ved pædagoguddannelsen på UC Syddanmark er tilrettelagt og reguleret i henhold 

til bekendtgørelse nr 211 af 06/03 2014 og bekendtgørelse nr 1519 af 16. december 2013 

om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (eksamensbekendtgørelsen).  

Øvrige bekendtgørelser som regulerer prøver i denne studieordning er: 

- Bekendtgørelse nr 1521 af 16/12/2013 om erhvervsakademiuddannelser og professi-

onsbacheloruddannelser (LEP-loven). 

- Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelorud-

dannelser, bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014. 

- Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, nr. 262 af 20/03/2007. 
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 Prøveformer 10.3

Det fremgår af studieordningen om den pågældende prøve er en individuel prøve eller en 

gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve.  

UC Syddanmark fastsætter - under hensyntagen til nationalt fastlagte bestemmelser for 

visse af uddannelsens prøver - hvor mange studerende der højst kan deltage, såfremt der 

er tale om en gruppeprøve.  

 Individuel prøve  10.3.1.1

Den studerende besvarer, og/eller udfører, og/eller afleverer samt prøves og bedømmes 

individuelt. Eksempel er prøve i grundfaglighedens kompetencemål 1 (gK1). 

 Gruppeprøve  10.3.1.2

De studerende (2, 3 eller 4 studerende) besvarer, og/eller udfører, og/eller afleverer samt 

prøves samtidigt. Eksempel er prøve i dagtilbudspædagogik kompetencemål 1 (sK1).  

Hvis studerende eksamineres individuelt på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må 

de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksa-

mineres.  

 Prøvegrundlag  10.4

Prøvegrundlaget kan udgøres af flere dele, fx et skriftligt produkt og en mundtlig præsen-

tation, hvor kun den mundtlige præstation bedømmes. Det skriftlige produkt er imidlertid 

en del af forudsætningen for prøven. 

Prøvegrundlaget kan udgøres af flere dele/elementer, hvor alle dele tæller i bedømmelsen 

(samlet bedømmelse). En eventuel vægtning af dele/elementer fremgår af studieordnin-

gen.  

 Bedømmelse af prøver 10.5

Ved prøverne bedømmes i hvilken grad kompetencemålene for uddannelsen er opfyldt. I 

vurderingen af, i hvilken grad den studerende har opfyldt kompetencemålene, indgår, at 

den studerende: 

- kan gøre rede for kendt viden, færdigheder og grundlæggende processer 

- kan fremstille sammenhænge og analysere kendte situationer og problemstillinger 

gennem anvendelse af tilegnet viden og færdigheder og på den baggrund handle i pæ-

dagogisk praksis og 

- kan reflektere over og vurdere nye situationer og problemstillinger, som kræver selv-

stændige vurderinger og alternative måder at handle på i pædagogisk praksis. 

Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve foretages en individuel bedømmelse af 

de studerendes præstationer, jf. eksamensbekendtgørelsen § 11 Stk. 2.  
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Der kan kun gives en selvstændig og individuel bedømmelse af skriftlige opgavebesvarel-

ser, som er udarbejdet af flere studerende, hvis den enkelte studerendes bidrag kan kon-

stateres, jf. § 12 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen.  

Prøverne bedømmes med anvendelse af 7-trins skalaen eller bestået/ikke bestået.  

 Adgang til prøver 10.6

UC Syddanmark fastlægger i henhold eksamensbekendtgørelsens § 5 stk. 2 adgangskrav 

til prøvedeltagelse og bekendtgørelsen nr. 211 af 6.marts 2014, § 21 stk. 2 nr. 3. Disse 

adgangskrav omfatter deltagelses- og mødepligt (se studieordningen om dette) samt ret-

tidig og fyldestgørende aflevering af opgaver, projekter m.v.  

Derudover er adgangskravet til prøvedeltagelse bestemt af et minimumsomfang ECTS-

point. Eksempel: Den studerende ønsker at indstille sig til prøve i grundfaglighedens kom-

petencemål 2 (gK2). Minimumsomfang er 70 ECTS-point.  

 

 
Prøve 

Minimumsomfang 

ECTS point 

Fællesdelen kompetenceområde 1 30 

Fællesdelen kompetenceområde 2 70 

Fællesdelen kompetenceområde 3 (Praktik 1) 40 

Specialiseringsdelen kompetenceområde 1 120 

Specialiseringsdelen kompetenceområde 2 180 

Specialiseringsdelen kompetenceområde 3 

(Praktik 2) 
110 

Specialiseringsdelen kompetenceområde 4 

(Praktik 3) 
170 

Det tværprofessionelle element  190 

Valgfrit kompetenceområde 130 

Bachelorprojektet med praktik 4 210 
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 Information om prøver 10.7

Den studerende informeres i så god tid som muligt om prøver af underviserne på holdene, 

ved opslag, samt på Blackboard. 

 Til- og afmelding til prøver 10.8

Et påbegyndt modul betragtes som samtidig tilmelding til modulets eventuelle prøve, jf. 

eksamensbekendtgørelsen § 5, og tæller som en prøvegang. Den studerende kan være 

tilmeldt 3 gange til samme prøve, jf. § 6 stk. i eksamensbekendtgørelsen.  

Afmelding til prøve skal foretages til uddannelsesinstitutionens studiekontor. Afmelding til 

prøve betragtes som et forsøg. Dokumenteret sygdom eller barsel tæller ikke som et prø-

veforsøg.  

 Sygdom 10.9

En studerende, der har været forhindret i at gennemføre en prøve på grund af dokumen-

teret sygdom eller af anden dokumenteret grund, skal have mulighed for at aflægge prø-

ven snarest muligt.  

Er det en prøve, der er placeret i uddannelsens sidste eksamenstermin, skal den stude-

rende have mulighed for at aflægge prøven i samme eksamenstermin eller i umiddelbar 

forlængelse heraf, jf. eksamensbekendtgørelsen. Der henvises i øvrigt til § 7 stk. 1, 2 og 3 

i denne bekendtgørelse og afsnittet forud herfor. 

 Krav til formulerings- og staveevner 10.10

Ved bedømmelsen af skriftlige arbejder, samt i bedømmelsen af professionsbachelorpro-

jektet lægges vægt på den studerendes formulerings- og staveevne, idet formulerings- og 

staveevne kan trække ned i karakter (bedømmelsen). Det faglige indhold af det skriftlige 

arbejde vægtes altid tungest. 

Der dispenseres fra kravet for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funkti-

onsnedsættelse.  

 Elektroniske hjælpemidler 10.11

Anvendelse af elektroniske hjælpemidler er tilladt under prøverne, medmindre der i nær-

værende studieordning fastsættes begrænsninger i anvendelsen, således som det af kapa-

citetsmæssige grunde og jf. § 15 stk. 2 i bekendtgørelse nr 1519 af 16/12/2013 kan afgø-

res af uddannelsesinstitutionen.  
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 Skriftlige arbejder 10.12

Den studerende vil møde forskellige former for og krav om produktion af skriftlige arbej-

der. Det fremgår af studieplanen og i vejledningen hvilke produkter og hvornår skriftlige 

arbejder og fremstillingsformer anvendes i undervisningen og eventuelt senere i prøver.  

 Antal tegn i skriftlige arbejder 10.13

Ved angivelsen af maksimum antal tegn i skriftlige opgaver forstås ’anslag med mellem-

rum’. Eksempel: Maksimum 10 sider á 2400 tegn svarer til samlet 24.000 anslag med 

mellemrum. En normalside er således 2400 anslag med mellemrum. 

 Referencesystem - redaktionelle retningslinjer 10.14

UC Syddanmark anbefaler studerende at udarbejde deres skriftlige arbejder med anven-

delse af referencesystemet og de redaktionelle retningslinjer i APA standarden, der om-

handler hvordan teksthenvisninger, citater og litteratur anføres i skriftlige opgaver. 

 Bilag 10.15

Hvis en prøves skiftlige arbejde kan suppleres med bilag, fremgår dette af studieordnin-

gen. For retningslinjer vedrørende udformning af bilag henvises også til studieplanen.  

 Formkrav  10.16

I henhold til eksamensbekendtgørelsen kan uddannelsesinstitutionen afvise en besvarelse, 

hvis den ikke opfylder de fastsatte formkrav. Hvis besvarelsen afvises, gives ikke en be-

dømmelse, og den studerende har brugt et prøveforsøg. 

 Lokaler og udstyr ved prøver 10.17

UC Syddanmark anvender sine ordinære lokaler til prøvers afholdelse. Såfremt prøvens 

karakter tilsiger, at der er behov for særlige faciliteter, fx udearealer skal dette aftales 

forud for prøven. Hvis prøven fordrer anvendelse af særligt udstyr og dette almindeligvis 

ikke forefindes i det pågældende prøvelokale aftales et eventuelt lån heraf forud for prø-

ven.  

UC Syddanmark er ikke forpligtet til at stille særlige materialer, faciliteter eller lign. til rå-

dighed, udover det som anvendes i undervisningen på uddannelsesinstitutionen. 

 Prøvetid – voteringstid 10.18

Varigheden af den/de studerendes fremlæggelse og/eller præsentation samt efterfølgende 

drøftelse/diskussion under ledelse af eksaminator - prøvetiden - fremgår ved hver prøve-

beskrivelse. Tiderne kan ikke forlænges. 
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Når den afsatte tid til fremlæggelse og diskussion er anvendt forlader den/de studerende 

prøvelokalet og eksaminator og censor voterer. Tidsrammen for votering fremgår alminde-

ligvis af studieplanen. 

 Vejledning  10.19

Vejledning til prøver knyttes an til undervisningen i de respektive moduler og aftales i 

henhold hertil og til prøveformen.  

 Etiske retningslinjer og tilladelser  10.20

Såfremt den studerende i forbindelse med en prøve og som en del af en mundtlig fremstil-

ling ønsker at præsentere eller fremlægge med deltageres medvirken, skal dette være af-

talt med en vejleder og UC Syddanmark forud for prøvens afholdelse. Eventuelle deltagere 

skal følge UC Syddanmarks anvisninger og i øvrigt af den studerende gøres bekendt med 

offentlighed ved mundtlige prøver og følge eksaminators anvisninger under prøvens afhol-

delse. 

Det påhviler den studerende at indhente de nødvendige tilladelser fra de pågældende del-

tagere og eventuelt disses pårørende og tilsvarende, hvis der er tale om hel eller delvis 

videofremvisning. 

 Offentlighed ved mundtlige prøver 10.21

Eksaminationer med mundtlig og praktisk besvarelse er i udgangspunktet offentlige. UC 

Syddanmark/uddannelsesinstitutionen kan fravige bestemmelsen, hvis der foreligger sær-

lige omstændigheder, herunder hensynet til eksaminanden.  

Uddannelsesinstitutionen skal tilsikre den fornødne ro og orden i forbindelse med prøven 

og træffe de nødvendige foranstaltninger herunder en mulig begrænsning i adgangen til 

prøvelokalerne af pladsmæssige hensyn. 

 Offentliggørelse af prøveresultater 10.22

Prøveresultater meddeles alene ved opslag, brev eller personlig henvendelse. Oplysning 

om prøveresultater gives alene til den pågældende eksaminand medmindre en anden 

fremviser fuldmagt til at indhente oplysningen udstedt af eksaminanden. Ved prøver, hvor 

bedømmelsen ikke meddeles eksaminanden umiddelbart efter prøven, fastsætter uddan-

nelsesinstitutionen en dato, hvor bedømmelsen vil blive bekendtgjort. Datoen meddeles 

samtidig med meddelelsen om prøvens afholdelse ved opslag og på intranettet. 

 Ophavsret og ejendomsret  10.23

Den studerende har ophavsretten til produkter, der fremkommer som resultat af en prøve, 

i henhold til reglerne i lov om ophavsret. Se også afsnittet ’UC Viden’. 
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Den studerende har ejendomsretten til disse produkter mod betaling af eventuelle udgifter 

til materialer, som er anvendt ved prøven. Hvis den studerende ikke gør ejendomsretten 

gældende inden for 2 måneder, efter at resultatet af bedømmelsen er meddelt, overgår 

ejendomsretten til uddannelsesinstitutionen. 

Hvis prøveforløbet inddrager parter uden for uddannelsesinstitutionen, aftales det forud 

for prøven mellem uddannelsen, den studerende og tredjepart, i hvilket omfang det under 

respekt af gældende ophavsretlige regler er berettiget at anvende resultater, som et led i 

prøveforløbet, herunder offentliggøres af eventuelle oplysninger om tredjepartens forhold.  

 UC viden 10.24

Professionshøjskolerne har en national hjemmeside, UC Viden, hvor alle udgivelser på pro-

fessionshøjskolerne gøres tilgængelige og uploades på en overskuelig måde. For nærvæ-

rende studieordning omhandler bestemmelsen om upload af bachelorprojekter. Der henvi-

ses i øvrigt til Blackboard om vejledning i upload til UC Viden. 

Det nuværende system med upload til UC viden forventes erstattet af systemet WISE-

FLOW. I overgangsperioden og efterfølgende informeres de studerende via studieplanen, 

hvorfor den nugældende bestemmelse er et tillæg til studieordningen, tillæg 1.  

 Disciplinære regler; snyd og forstyrrelser  10.25

I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal den studerende (de studerende) ved afleve-

ring af en skriftlig besvarelse bekræfte med egen underskrift, der kan være digital, at be-

svarelsen er udfærdiget uden uretmæssig hjælp og er eget arbejde.  

Ved upload af materiale til UC Viden foretages en plagieringskontrol. Er der tale om plagiat 

træder eksamensbekendtgørelsens regler om uretmæssig brug af andres materiale i kraft. 

Uddannelsesinstitutionen bortviser en studerende fra en prøve, hvis der opstår formodning 

om, at en studerende uretmæssigt har udgivet en andens arbejde for sit eget eller an-

vendt eget tidligere bedømt arbejde uden henvisning (snyd). 

Uddannelsesinstitutionen bortviser en studerende, der under en prøve skaffer sig eller gi-

ver en anden studerende uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke 

tilladte hjælpemidler (snyd).  

Opstår formodningen efter prøvens afholdelse indberettes dette til uddannelsesinstitutio-

nen. Bliver formodningen bekræftet, og handlingen har fået eller ville kunne få betydning 

for bedømmelsen, bortviser institutionen den studerende fra prøven. 

Uddannelsesinstitutionen bortviser en studerende fra en prøve, hvis den studerende for-

styrrer prøvens afholdelse, dog kan der gives en advarsel først. Under skærpende om-

stændigheder kan en studerendes forstyrrelse af en prøve medføre længevarende eller 

fuldstændig bortvisning fra uddannelsen. Der gives en i begge tilfælde en forudgående 

skriftlig advarsel. 

Hvis en studerende bortvises som følge af snyd eller forstyrrende adfærd bortfalder en 

eventuel karakter for prøven, og den studerende har brugt en prøvegang. 
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Der henvises i øvrigt til eksamensbekendtgørelsen kapitel 5, § 19, stk. 1 til 6. 

 Fejl og mangler ved prøver 10.26

Hvis uddannelsesinstitutionen i forbindelse med en prøve bliver opmærksom på fejl og 

mangler, der kan udbedres, træffer institutionen, eventuelt efter drøftelse med bedøm-

merne eller opgavestillerne, afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. 

Ved væsentlige fejl og mangler tilbyder institutionen ombedømmelse eller omprøve til alle 

eksaminander omfattet af den fejlbehæftede prøve, jf. dog reglerne om at Styrelsen for 

Videregående Uddannelser skal inddrages, såfremt det er Styrelsen, der har stillet prøven. 

En omprøve eller ombedømmelse udløst af væsentlige fejl eller mangler ved prøven, kan 

ikke resultere i en lavere karakter. 

Ved grove fejl kan uddannelsesinstitutionen bestemme at en afholdt prøve annulleres helt 

og iværksætte omprøve. En omprøve, der følger en annulleret prøve, kan resultere i lave-

re karakter. 

Der henvises til kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen. 

 Klage over prøver, forløb og bedømmelse 10.27

I henhold til § 40 i eksamensbekendtgørelsen kan en studerende klage over forhold ved 

prøver. Klagen indgives individuelt af den studerende til uddannelsesinstitutionen. Klagen 

skal være skriftlig og begrundet. Klagen indgives senest 2 uger efter, at bedømmelsen af 

prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Institutionen kan dispensere fra fristen, når 

usædvanlige forhold begrunder det. 

Til brug for klagesagen skal den studerende anmode om en kopi af den stillede opgave og 

ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af sin egen opgavebesvarelse. 

 

Den studerendes klage kan vedrøre: 

- Eksaminationsgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt dets 

forhold til uddannelsens mål og krav. 

- Prøveforløbet. 

- Bedømmelsen. 

Uddannelsesinstitutionen forelægger straks klagen for bedømmerne af prøven. Bedøm-

merne har normalt en frist på 2 uger til at afgive en udtalelse, der vedrører de faglige 

spørgsmål i klagen. Den studerende skal have lejlighed til at kommentere udtalelserne in-

den for en frist af normalt 1 uge.  

Uddannelsesinstitutionen træffer en afgørelse og gør denne skriftlig og begrundet.  

Baseret på afgørelsen kan den studerende tilbydes:  

- Ombedømmelse (gælder ikke mundtlige prøver). 
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- Ny prøve (omprøve) – eller 

- Den studerende får ikke medhold. 

Kun hvis bedømmerne er enige kan afgørelsen blive, at klager ikke får medhold. 

Uddannelsesinstitutionen skal straks give den studerende og bedømmerne meddelelse om 

afgørelsen. Den studerende informeres om, at såfremt afgørelsen medfører tilbud om om-

bedømmelsen eller omprøve kan resultatet blive en lavere karakter, jf. § 45 stk. 4. 

Den studerende skal senest 2 uger efter modtaget meddelelse acceptere tilbud om ombe-

dømmelse eller omprøve. Hvis den studerende allerede har modtaget et uddannelsesbevis 

inddrages dette indtil en ny bedømmelse foreligger med henblik på et eventuelt nyt bevis. 

Til ombedømmelse eller omprøve allokeres nye bedømmere der modtager opgaven, be-

svarelsen, klagen, den oprindelige bedømmelse med bemærkninger fra den studerende 

samt uddannelsesinstitutionen afgørelse. 

De nye bedømmere afleverer et begrundet skriftligt resultatet af ombedømmelsen. 

Der henvises i øvrigt til eksamensbekendtgørelsen, kapitel 10 § 40 FF. 

 Anke 10.28

I henhold til eksamensbekendtgørelsen § 46 kan den studerende indbringe uddannelses 

institutionens afgørelse vedrørende faglige spørgsmål, jf. § 43, stk. 1, for et af institutio-

nen nedsat ankenævn, jf. § 47, der træffer afgørelse. 

Den studerende indgiver anken til institutionen, nærmere bestemt studielederen for ud-

dannelsen for den campus, hvor den studerende er indskrevet. Anken skal være skriftlig 

og begrundet. Anken skal indgives senest 2 uger efter, at den studerende er gjort bekendt 

med institutionens afgørelse. Institutionen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige 

forhold begrunder det. 

Uddannelsesinstitutionen nedsætter et ankenævn og afholder udgiften til dette nævns ar-

bejde. Nævnet består af to beskikkede censorer – udpeget af censorformandskabet - en 

eksaminationsberettiget lærer og en studerende inden for fagområdet – udpeget af ud-

dannelsesinstitutionen. 

Ankenævnets virksomhed er omfattet af forvaltningsloven og dennes regler om inhabilitet, 

tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger. 

Nævnets beslutningsdygtighed baseres på alle medlemmers deltagelse – eventuelt elek-

tronisk – og at alle akter er kommet deltagerne til kendskab. 

Hvis nævnets drøftelser fremdeles leder til uenighed skal alle medlemmer give møde. Så-

fremt drøftelserne ved dette møde leder til afstemning er formandens stemme udslagsgi-

vende ved stemmelighed.  

Ankenævnets afgørelse skal være skriftlig og begrundet. Afgørelsen kan få tre udfald: 
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- Tilbud om ombedømmelse ved nye bedømmere (dog ikke mundtlige prøver). 

- Tilbud om omprøve med nye bedømmere. 

- Klageren får ikke medhold i anken. 

Ankenævnet meddeler snarest afgørelsen til uddannelsesinstitutionen. Ved vintereksamen 

senest 2 måneder efter – ved sommereksamen senest 3 måneder efter at anken er indgi-

vet til uddannelsesinstitutionen. Eventuelle forskydninger i disse tidsfrister meddeles sna-

rest til klageren med begrundelse og anslået tidspunkt for meddelelsen. 

Den studerende modtager snarest muligt meddelelse om og kopi af ankenævnets afgørel-

se og såfremt der er tale om omprøve eller ombedømmelse information om at dette kan 

medføre en lavere karakter.  

Omprøve og ombedømmelse finder sted efter reglerne i § 45, se også afsnit om klage. 

Ankenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog § 

51, der hjemler, at klager over retlige spørgsmål i afgørelser, der er truffet af bedømmer-

ne i henhold til § 45, stk. 3, og ankenævnet i henhold til § 49, stk. 1 kan indbringes for 

Styrelsen for Videregående Uddannelser.  
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 Prøver i fællesdelen - grundfagligheden 11.

Den studerende prøves i grundfaglighedens tre kompetencemål. Ved afslutningen af Fæl-

lesdelen (grundfagligheden) skal den studerende prøves i det sidste kompetencemål. 

Denne prøve skal være bestået inden udgangen af den studerendes 2. studieår, for at den 

studerende kan fortsætte på uddannelsen.  

 Prøve, grundfagligheden, gK1 11.1.1

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. 

 Prøveform og eksamensgrundlag – individuel prøve 11.1.1.1

Mundtlig prøve med afsæt i en præsentationsportfolio. 

 Produktkrav 11.1.1.2

Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan den studerende har 

arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan den studerendes udvikling og læ-

ring frem mod målet er forløbet.  

Den studerende skal sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetencemå-

lets videns- og færdighedsområder, og den studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor 

præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger.  

Præsentationsportfolien må være på maks. 10 sider á 2400 tegn. Bilagsmateriale må ud-

gøre 20 % af portfolien. Filmmateriale må have en varighed af maks. 5 minutter. Billed-

materiale må svare til maks. 5 PowerPoint slides. 

 Bedømmelsesgrundlag  11.1.1.3

Mundtlig præstation og præsentationsportfolio. Der gives en samlet bedømmelse. 

 Bedømmelse  11.1.1.4

7-trinskalaen. 

 Prøvetid  11.1.1.5

Tidsramme: 5 minutters præsentation og 15 minutters diskussion. 

 Censur  11.1.1.6

Intern censur. 
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 Prøve, grundfagligheden, gK2 11.1.2

Kompetencemål:  

Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfunds-

mæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 

 Prøveform og eksamensgrundlag – individuel prøve og gruppeprøve 11.1.2.1

Skriftlig og mundtlig prøve – kombinationsprøve. 

Delprøve 1: Individuel MCQ forud for mundtlig prøve.* 

Delprøve 2: Mundtlig prøve med afsæt i synopsis eller andet produkt godkendt af uddan-

nelsesinstitutionen med udgangspunkt i selvvalgt emne, der udarbejdes i grupper på højst 

4 studerende. ** 

 

*Afvikling af delprøve 1, MCQ multiple-choice questions, beskrives nærmere i studiepla-

nen. 

**Mulige skriftlige produkter, delprøve 2, fremgår af studieplanen. 

 Produktkrav - synopsis eller andet produkt godkendt af uddannelsesinstitutio-11.1.2.2

nen  

Hver enkelt studerendes bidrag til det samlede produkt skal angives tydeligt med sidean-

givelse. 

Antal  Sider  

2 studerende 6 sider á 2400 tegn 

3 studerende 6 sider á 2400 tegn 

4 studerende 10 sider á 2400 tegn 

 Bedømmelsesgrundlag  11.1.2.3

MCQ test, skriftlig opgave og mundtlig præstation.  

 Vægtning i bedømmelsen 11.1.2.4

Resultatet af MCQ prøven vægtes med en fjerdedel af den samlede bedømmelse. 

 Bedømmelse  11.1.2.5

7-trinskalaen 
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 Prøvetid mundtlig prøve 11.1.2.6

Antal studerende  Præsentation Samtale/prøve 

2 studerende 10 minutter  20 minutter 

3 studerende 15 minutter 25 minutter 

4 studerende 20 minutter 30 minutter 

 Censur  11.1.2.7

Intern censur. 
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 Prøve, grundfagligheden, gK3 - praktik 1 11.1.3

Kompetencemål:  

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske 

aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurde-

re egne læreprocesser i praksis. 

 Prøveform og eksamensgrundlag – individuel prøve 11.1.3.1

Mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

 Produktkrav 11.1.3.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 14.400 tegn (6 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. Bilag tæller ikke med i antal anslag. 

 Bedømmelsesgrundlag  11.1.3.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation.  

 Prøvetid 11.1.3.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

 Bedømmelse  11.1.3.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelsen ’ikke bestået’ gives, når både praktikvejleder og underviser fra professions-

højskolen bedømmer ”ikke bestået”. 

 Censur 11.1.3.6

Intern censur. 
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 Prøver i specialiseringsdelen 11.2

Der tilrettelæggelses prøver for hver af de tre specialiseringers 4 kompetenceområder. 

 Prøver i Dagtilbudspædagogik 11.2.1

1) Barndom, kultur og læring.   

2) Profession og organisation.   

3) Relation og kommunikation – praktik 2.  

4) Samarbejde og udvikling – praktik 3.  

 

 Prøver i Skole- og fritidspædagogik  11.2.2

1) Barndom, ungdom, didaktik og dannelse.  

2) Identitet og fællesskab. 

3) Udviklings- og læringsrum – praktik 2. 

4) Samarbejde og udvikling – praktik 3. 

   

 Prøver i social- og specialpædagogik 11.2.3

1) Mennesker i udsatte positioner.   

2) Identitet og fællesskab. 

3) Relation og kommunikation – praktik 2. 

4) Samarbejde og udvikling – praktik 3. 

   

 Øvrige prøver 11.2.4

Prøver for hvert af følgende kompetenceområder: 

Det tværprofessionelle element – tværprofessionelt arbejde og samarbejde. 

Det valgfrie område. 

Bachelorprojektet. 
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 Prøve, dagtilbudspædagogik, sK1 11.2.5

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 perspek-

tiv, deres kreativitet og leg i pædagogiske aktiviteter. 

 Prøveform - gruppeprøve 11.2.5.1

Mundtlig prøve med afsæt i fællesgjort præsentationsportfolio i grupper på højst 4 stude-

rende. Forud for den mundtlige prøve indleveres et resumé på maks. 2400 tegn inklusive 

mellemrum (1 side) pr. studerende. Resumeet skal beskrive og begrunde indholdet i den 

fællesgjorte præsentationsportfolio. 

 Eksamensgrundlag  11.2.5.2

Resumé og den mundtlige præsentation. 

 Produktkrav 11.2.5.3

Gruppen udarbejder på basis af individuelle arbejdsportfolier en fællesgjort præsen-

tationsportfolio.  

Arbejdsportfolien består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumen-

terer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer.  

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien skal indeholde skriftlige refleksioner, der beskriver og be-

grunder indholdet i portfolien. 

Hver enkelt studerendes bidrag til resuméet skal angives tydeligt med sideangivelse. 

 Tidsramme forud for prøven 11.2.5.4

Gruppen har 4 arbejdsdage til at udarbejde resumé og fælles præsentationsportfolio. 

 Prøvens gennemførelse 11.2.5.5

Der må præsenteres diverse materialer, som kan støtte demonstrationen af kompetencer, 

fx analyser, videopræsentationer, foto, lydoptagelser eller lignende. 
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 Prøvetid  11.2.5.6

Antal studerende  Oplæg Samtale/prøve 

2 studerende 10 15 

3 studerende 12 25 

4 studerende 15 35 

 

 Bedømmelsesgrundlag  11.2.5.7

Den mundtlige præstation. 

 Bedømmelse 11.2.5.8

7-trinskalaen. 

 Censur  11.2.5.9

Ekstern censur. 
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 Prøve, dagtilbudspædagogik, sK2  11.2.6

Kompetencemål:  

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

på baggrund af de organisatoriske og professionelle rammer. 

 Prøveform – individuel prøve eller gruppeprøve 11.2.6.1

Skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling i grupper på højst 4 studerende.  

 Produktkrav 11.2.6.2

Skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling.  

Såfremt projektopgaven udarbejdes af 2 eller flere studerende skal hver enkelt studeren-

des bidrag til det samlede produkt angives tydeligt med sideangivelse. 

Omfang af projektopgaven: 

Antal studerende  Omfang 

1 studerende 24.000 anslag (10 sider) 

2 studerende Maks. 36.000 anslag (15 sider) 

3 studerende Maks. 48.000 anslag (20 sider)  

4 studerende Maks. 60.000 anslag (25 sider) 

 

 Bedømmelsesgrundlag  11.2.6.3

Den skriftlige projektopgave. 

 Bedømmelse 11.2.6.4

7–trinskalaen. 

 Censur  11.2.6.5

Ekstern censur. 
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 Prøve, dagtilbudspædagogik, sK3, praktik 2 11.2.7

Kompetencemål:  

Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte bør-

nene 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. 

 Prøveform- individuel prøve 11.2.7.1

Mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

 Produktkrav 11.2.7.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn (10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

 Bedømmelsesgrundlag  11.2.7.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation. 

 Prøvetid 11.2.7.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

 Bedømmelse  11.2.7.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelsen ’ikke bestået’ gives, når både praktikvejleder og underviser fra professions-

højskolen bedømmer ”ikke bestået”. 

 Censur 11.2.7.6

Intern bedømmelse ved praktikvejleder og underviser fra uddannelsen (intern censur). 
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 Prøve, dagtilbudspædagogik, sK4, praktik 3 11.2.8

Kompetencemål:  

Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og eva-

luere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og ud-

vikling. 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. 

 Prøveform- individuel prøve 11.2.8.1

Mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

 Produktkrav 11.2.8.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn (10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

 Bedømmelsesgrundlag  11.2.8.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation.  

 Prøvetid 11.2.8.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

 Bedømmelse og censur 11.2.8.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelse ved praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser fra uddannelsen samt en 

censor (ekstern censur). 

Hvis der er uenighed om, hvorvidt den studerendes præstation skal bedømmes til ’bestået’ 

eller ’ikke bestået’, er censors bedømmelse afgørende, jf. bekendtgørelse nr 262 af 

20/03/2007 (karakterskalabekendtgørelsen) §§ 14 og 15 stk. 3.  
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 Prøve, skole- og fritidspædagogik, sK1 11.2.9

Kompetencemål:  

Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelæg-

ge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, 

lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, ud-

vikling og dannelse fremmes. 

 Prøveform og eksamensgrundlag - gruppeprøve 11.2.9.1

Mundtlig prøve med afsæt i fællesgjort præsentationsportfolio i grupper på højst 4 stude-

rende.  

Forud for den mundtlige prøve indleveres et resumé på maks. 2400 tegn inklusive mel-

lemrum (1 normalside) pr. studerende. Resumeet skal beskrive og begrunde indholdet i 

den fællesgjorte præsentationsportfolio. 

Eksamensgrundlag er et resumé og den mundtlige præsentation. 

 Produktkrav 11.2.9.2

Gruppen udarbejder på basis af individuelle arbejdsportfolier en fællesgjort præsen-

tationsportfolio.  

Arbejdsportfolien består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumen-

terer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer.  

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien skal indeholde skriftlige refleksioner, der beskriver og be-

grunder indholdet i portfolien. 

Hver enkelt studerendes bidrag til resuméet skal angives tydeligt med sideangivelse. 

 Tidsramme forud for prøven 11.2.9.3

Gruppen har 4 arbejdsdage til at udarbejde resumé og fællesgjort præsentationsportfolio.  

 Prøvens gennemførelse 11.2.9.4

Der må præsenteres diverse materialer, som kan støtte demonstrationen af kompetencer, 

fx analyser, videopræsentationer, foto, lydoptagelser eller lignende. 
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 Prøvetid 11.2.9.5

Antal studerende  Oplæg Diskussion  

2 studerende 10 min. 15 min. 

3 studerende 12 min. 25 min. 

4 studerende 15 min. 35 min. 

 

 Bedømmelsesgrundlag  11.2.9.6

Den mundtlige præstation. 

 Bedømmelse  11.2.9.7

7-trinsskalaen. 

 Censur 11.2.9.8

Ekstern censur.  
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 Prøve, skole- og fritidspædagogik, sK2  11.2.10

Kompetencemål:  

Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og facilite-

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

  Prøveform – individuel prøve eller gruppeprøve 11.2.10.1

Skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling i grupper på højst 4 studerende.  

  Produktkrav 11.2.10.2

Hver enkelt studerendes bidrag til det samlede produkt skal angives tydeligt med sidean-

givelse. 

Den skriftlige projektopgave må have et omfang på:  

Antal studerende  Omfang 

1 studerende 24.000 anslag (10 sider) 

2 studerende Maks. 36.000 anslag (15 sider) 

3 studerende Maks. 48.000 anslag (20 sider)  

4 studerende Maks. 60.000 anslag (25 sider) 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.10.3

Den skriftlige projektopgave. 

  Bedømmelse 11.2.10.4

7-trinskalaen. 

  Censur 11.2.10.5

Ekstern censur. 
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 Prøve, skole- og fritidspædagogik, sK3, praktik 2 11.2.11

Kompetencemål:  

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. 

  Prøveform – individuel prøve 11.2.11.1

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

  Produktkrav 11.2.11.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn (10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.11.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation.  

  Prøvetid 11.2.11.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

  Bedømmelse  11.2.11.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelsen ’ikke bestået’ gives, når både praktikvejleder og underviser fra professions-

højskolen bedømmer ’ikke bestået’. 

  Censur 11.2.11.6

Intern bedømmelse ved praktikvejleder og underviser fra uddannelsen (intern censur). 
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 Prøve, skole- og fritidspædagogik, sK4, praktik 3 11.2.12

Kompetencemål:  

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspæda-

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

  Prøveform – individuel prøve 11.2.12.1

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

  Produktkrav 11.2.12.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn ( 10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.12.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation. 

  Prøvetid 11.2.12.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

  Bedømmelse og censur 11.2.12.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelse ved praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser fra uddannelsen samt en 

censor (ekstern censur). 

Hvis der er uenighed om, hvorvidt den studerendes præstation skal bedømmes til ’bestået’ 

eller ’ikke bestået’, er censors bedømmelse afgørende, jf. bekendtgørelse nr 262 af 

20/03/2007 (karakterskalabekendtgørelsen) §§ 14 og 15 stk. 3.  
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 Prøve, social- og specialpædagogik, sK1 11.2.13

Kompetencemål:  

Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og per-

spektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den stude-

rende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradigmer, videnformer og meto-

der. 

  Prøveform- individuel prøve eller gruppeprøve 11.2.13.1

Skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling i grupper på højst 4 studerende.  

  Produktkrav 11.2.13.2

Såfremt projektopgaven udarbejdes af 2 eller flere studerende skal hver enkelt studeren-

des bidrag til det samlede produkt angives tydeligt med sideangivelse. 

Omfang af den skriftlige projektopgave: 

Antal studerende  Omfang 

1 studerende 24.000 anslag (10 sider) 

2 studerende Maks. 36.000 anslag (15 sider) 

3 studerende Maks. 48.000 anslag (20 sider)  

4 studerende Maks. 60.000 anslag (25 sider) 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.13.3

Skriftlig projektopgave. 

  Bedømmelse  11.2.13.4

7-trinskalaen. 

  Censur 11.2.13.5

Ekstern censur. 
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 Prøve, social- og specialpædagogik, sK2 11.2.14

Kompetencemål:  

Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædago-

giske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som 

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

  Prøveform og eksamensgrundlag - gruppeprøve 11.2.14.1

Mundtlig prøve med afsæt i fællesgjort præsentationsportfolio i grupper på højst 4 stude-

rende. Forud for den mundtlige prøve indleveres et resumé på maks. 2400 tegn inklusive 

mellemrum (1 normalside) pr. studerende. Resumeet skal beskrive og begrunde indholdet 

i den fællesgjorte præsentationsportfolio. 

Eksamensgrundlag er et resumé og den mundtlige præsentation. 

  Produktkrav 11.2.14.2

Gruppen udarbejder på basis af individuelle arbejdsportfolier en fællesgjort præsentati-

onsportfolio.  

Arbejdsportfolien består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumen-

terer den studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer.  

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien skal indeholde skriftlige refleksioner, der beskriver og be-

grunder indholdet i portfolien. 

Hver enkelt studerendes bidrag til resuméet skal angives tydeligt med sideangivelse. 

  Tidsramme forud for prøven 11.2.14.3

Gruppen har 4 arbejdsdage til at udarbejde resumé og fællesgjort præsentationsportfolio.  

 Prøvens gennemførelse 11.2.14.4

Der må præsenteres diverse materialer, som kan støtte demonstrationen af kompetencer, 

fx analyser, videopræsentationer, foto, lydoptagelser eller lignende. 

  Prøvetid 11.2.14.5

Antal studerende  Oplæg Diskussion  

2 studerende 10 min. 15 min. 

3 studerende 12 min. 25 min. 

4 studerende 15 min. 35 min. 
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 Bedømmelsesgrundlag  11.2.14.6

Den mundtlige præstation. 

  Bedømmelse  11.2.14.7

7-trinsskalaen. 

 Censur 11.2.14.8

Ekstern censur.  
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 Prøve, social- og specialpædagogik, sK3, praktik 2 11.2.15

Kompetencemål:  

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 prøve 11.2.15.1

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

  Produktkrav 11.2.15.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn (10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.15.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation. 

  Prøvetid 11.2.15.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

  Bedømmelse  11.2.15.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelsen ’ikke bestået’ gives, når både praktikvejleder og underviser fra professions-

højskolen bedømmer ’ikke bestået’. 

  Censur 11.2.15.6

Intern bedømmelse ved praktikvejleder og underviser fra uddannelsen (intern censur). 
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 Prøve, social- og specialpædagogik, sK4, praktik 3 11.2.16

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. 

  Prøveform- individuel prøve 11.2.16.1

Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio.  

  Produktkrav 11.2.16.2

Præsentationsportfolien består af udvalgte produkter samt dokumentation, der viser den 

studerendes arbejde med kompetencemålet herunder tilhørende videns- og færdigheds-

mål. Præsentationsportfolien består af skriftlige refleksioner over udvalgte produk-

ter/elementer, som understøtter praktikkens kompetencemål.  

Portfolien må være på maks. 24.000 tegn (10 sider) samt bilag, herunder evt. billede, lyd 

mv. 

  Bedømmelsesgrundlag  11.2.16.3

Præsentationsportfolien og den mundtlige præstation. 

  Prøvetid 11.2.16.4

5 min. præsentation og 20 min. diskussion. 

  Bedømmelse og censur  11.2.16.5

Bestået / ikke bestået. 

Bedømmelse ved praktikvejleder fra praktikstedet, en underviser fra uddannelsen samt en 

censor (ekstern censur). 

Hvis der er uenighed om, hvorvidt den studerendes præstation skal bedømmes til ’bestået’ 

eller ’ikke bestået’, er censors bedømmelse afgørende, jf. bekendtgørelse nr 262 af 

20/03/2007 (karakterskalabekendtgørelsen) §§ 14 og 15 stk. 3.  
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 Øvrige prøver 11.3

Prøven i det tværprofessionelle element – tværprofessionelt arbejde og samarbejde, prøve 

i et valgfrit område samt prøven i det afsluttende bachelorprojekt er fælles for alle tre 

specialiseringsområder.  

 Prøve i det tværprofessionelle element - tværprofessionelt arbejde 11.3.1

og samarbejde, TPEK5 
 

Kompetencemål:  

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. 

  Prøveform – gruppeprøve  11.3.1.1

Skriftlig prøve i form af en artikel, der udarbejdes af grupper på højst 4 studerende.  

  Prøvegrundlag  11.3.1.2

Dokumentation af et tværprofessionelt samarbejde, der beskriver en case, et forløb eller 

et produkt, der er udviklet i et tværprofessionelt samarbejde samt beskriver processerne 

for og ledelse af samarbejdet.  

  Produktkrav 11.3.1.3

På baggrund af en denne dokumentation udarbejdes en artikel, der med udgangspunkt i 

en selvvalgt problemstilling indeholder en redegørelse, analyse og refleksion over det 

tværprofessionelle samarbejde.  

Hver enkelt studerendes bidrag til artiklen angives tydeligt med sideangivelse.  

 

Antal studerende  Omfang, inklusiv forside, eventuelle illustrationer og figurer 

samt referencer 

2 studerende Maks. 24.000 anslag (10 normalsider) 

3 studerende Maks. 36.000 anslag (15 normalsider) 

4 studerende Maks. 48.000 anslag (20 normalsider) 

  Bedømmelsesgrundlag 11.3.1.4

En artikel.  

  Tidsramme  11.3.1.5

14 dage.  
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  Bedømmelse  11.3.1.6

7-trinsskalaen.  

  Censur 11.3.1.7

Intern censur.  
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 Prøve i valgfrie områder  11.3.2

Der afholdes prøve i hvert af de syv valgfrie områders særskilte kompetencemål. Prøven 

afvikles som beskrevet herunder. De syv valgfrie områder er:  

 Kunstneriske og musiske udtryksformer 11.3.3

Kompetencemål:  

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle kreative erfarings- og lærepro-

cesser, som understøtter og inspirerer mennesker til at arbejde kreativt med musiske 

og æstetiske udtryksformer og kulturskabende virksomhed. 

 Natur - miljø og udeliv 11.3.4

Kompetencemål:  

Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et na-

turvidenskabeligt udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevel-

ser, naturforståelse med uderummet som læringsmiljø. 

 Idræt og sundhedsfremme 11.3.5

Kompetencemål:  

Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevæ-

gelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sund-

hed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig udfoldelse. 

 Mediekultur og mediepædagogik 11.3.6

Kompetencemål: 

Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produktioner 

ved anvendelse af digitale medier. 

 Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 11.3.7

Kompetencemål:  

Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod 

menneskers inddragelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv. 
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 Innovation i den pædagogiske profession 11.3.8

Kompetencemål:  

Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og 

organiseringsformer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for 

pædagogprofessionen 

 Pædagogen i det flerkulturelle samfund 11.3.9

Kompetencemål:  

Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder 

og kulturkonflikter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en res-

source i pædagogisk praksis. 

 

 Prøveform - gruppeprøve 11.3.9.1

Prøven er en gruppeprøve i grupper på højst 4 studerende og består af to dele:  

- En praktisk del hvor den studerende udfører en/flere pædagogisk(e) aktivitet(er) uden 

for uddannelsesstedet. Denne del danner afsæt for den mundtlige præsentation og kan 

dokumenteres ved brug af multimodale teknologier, cases, didaktiske modeller eller 

andre metoder der anses som relevante i forhold til det valgfrie område og kompeten-

cemålet for dette område.  

- En mundtlig præsentation med afsæt i de(n) praktiske, pædagogiske aktivitet(er).  

Den praktiske del kan involvere figuranter/deltagere.  

 Bedømmelsesgrundlag 11.3.9.2

I bedømmelsesgrundlaget indgår de(n) praktiske, pædagogiske aktivitet(er) samt den ef-

terfølgende diskussion. Der gives en samlet bedømmelse. 

 Prøvetid  11.3.9.3

 

Antal studerende  Fremlæggelse af aktivitet 

eller video 

Diskussion  Votering  

2 studerende 15 min. 10 min. 5 min. 

3 studerende 20 min. 20 min. 10 min. 

4 studerende 25 min. 30 min. 10 min. 
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 Bedømmelse  11.3.9.4

7-trinsskalaen.  

 Censur 11.3.9.5

Ekstern censur 
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 Prøve i professionsbachelorprojektet 11.3.10

  Prøveform – individuel prøve eller gruppeprøve 11.3.10.1

Mundtlig prøve baseret på et skriftligt produkt.  

  Produktkrav  11.3.10.2

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 indeholde en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling samt en 

perspektivering af analysen i forhold til sociale, institutionelle og samfundsmæssige for-

hold, jf. uddannelsesbekendtgørelsens bilag 6.  

Derudover skal projektet indeholde overvejelser over, hvad det vil sige at undersøge 

/udvikle en pædagogisk praksis, som man selv er en del af som studerende 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. 

Såfremt der inddrages andre dokumentationsformer skal disse være beskrevet i det skrift-

lige produkt. 

  Produktkrav 2 11.3.10.3

- Titel (på dansk og engelsk). 

- Resume (på dansk og eventuelt engelsk). 

- Indledning med en begrundet problemformulering. 

- Metodeovervejelser, herunder  

o undersøgelses/udviklingsdesign 

o 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 sam-

fundsmæssige forholds betydning for den valgte problemformulering, herunder 

o beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser 

o beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet 

o relatering til forsknings- og udviklingsresultater. 

- Konklusion. 

- Referenceliste. 

 Det skriftlige produkts omfang 11.3.10.4

Antal studerende Antal anslag Antal sider  

1 studerende 60.000 anslag  25 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og bilag 

2 studerende 72.000 anslag  30 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og bilag 

3 studerende 84.000 anslag  35 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og bilag 

4 studerende 96.000 anslag  40 normalsider, ekskl. forside, litteraturliste og bilag 
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  Prøvetid  11.3.10.5

Antal studerende  Oplæg Drøftelse 

1 studerende 8 min. 20 min. 

2 studerende 9 min. 25 min.  

3 studerende 12 min. 30 min. 

4 studerende 15 min. 40 min. 

  Prøven  11.3.10.6

Bachelorprojektets mundtlige prøve tager afsæt i det skriftlige produkt og eventuelle an-

dre dokumentationsformer. Den/de studerende råder over den første 1/3 del af tiden, 

hvor den/de studerende kan præsentere, udfolde, diskutere og perspektivere problemstil-

linger med afsæt i det skriftlige projekt. Dette efterfølges af en uddybende faglig drøftelse 

mellem den/de studerende, eksaminator og censor. Drøftelsen kan koncentrere sig om 

udvalgte dele af det præsenterede eller kan sigte på at placere det præsenterede i en pro-

fessionsfaglig sammenhæng. Drøftelsens grundlag er såvel den skriftlige som mundtlige 

præsentation af bachelorprojektet. Eksaminator leder samtalen. 

  Bedømmelsesgrundlag  11.3.10.7

Der gives en samlet bedømmelse. 

  Bedømmelse 11.3.10.8

7-trinskalaen 

  Censur 11.3.10.9

Ekstern censur. 
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 Deltagelsespligt og mødepligt 12.

Den studerende skal deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af pædagoguddannel-

sen ved UC Syddanmark; det vil sige den studerende har deltagelsespligt. 

Den studerende har mødepligt i alle dele af praktikuddannelsen, se kapitel 8. 

Deltagelsespligten omfatter de undervisnings- og arbejdsformer som er skitseret i studie-

aktivitetsmodellen (se denne). Eksempler er undervisning, oplæg, forelæsninger, gruppe-

arbejder, fremlæggelser, vejledning og selvstudium.  

Deltagelsespligt betyder også, at man som studerende har ansvar for at indgå i lærepro-

cesserne i det synlige samarbejde mellem undervisere, medstuderende og praktiksteder-

ne, viser vilje til konstruktivt samarbejde og nye måder at tænke og arbejde på i lærings-

rummene samt vilje til at byde ind med selvstændige indspil og initiativ. 

Opfyldelse af deltagelsespligt og aflevering af opgaver og projekter m.v. er en forudsæt-

ning for deltagelse i prøver, således som uddannelsesinstitutionen kan fastlægge dette i 

henhold til bekendtgørelsen om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser § 5 

stk. 2.  

Hvis uddannelsesinstitutionen bemærker, at en studerende udebliver – ikke deltager, ikke 

giver møde eller gentagne gange er fraværende uden redegørelse herfor – tilbydes den 

studerende en samtale og/eller særlig rådgivning og støtte med henblik på at støtte ved-

kommende til at genoptage studiet og genindtræde som fuldtidsstuderende. 
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 Vejledning i studietilrettelæggelse  13.

Uddannelsesinstitutionen tilbyder rådgivning og vejledning om gennemførelse af uddan-

nelsen, herunder vejledning i studieformer og aktivitet, vejledning i den studerendes valg 

af specialisering og valg af valgfrie moduler. 

Vejledning finder sted under hensyntagen til den studerendes ønskede faglige profil og til 

arbejdsmarkedets behov. 

Den studerende assisteres udover det fastsatte i henhold til studieordningen og studiepla-

ner i egen tilrettelæggelse af studiet. 

 Særlig rådgivning - SPS 13.1

Studerende med en varig funktionsnedsættelse kan, hvis de indskrevet på en fuldtidsud-

dannelse, søge om Specialpædagogisk Støtte (SPS). Støtten gives efter bevilling fra Un-

dervisningsministeriet, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, http://www.spsu.dk/ 

På SPSU-hjemmesiden er det muligt at finde frem til hvilken støtte, der typisk bevilges til 

studerende med forskellige funktionsnedsættelser. Den konkrete støtte afhænger af funk-

tionsnedsættelsen, men kan være forskellige hjælpemidler og støttetimer.  

Det er uddannelsesinstitutionen, der søger om støtten på den studerendes vegne. Den 

studerende, der ønsker at gøre brug af muligheden, skal henvende sig til SPS-vejlederen 

på den uddannelsesinstitution, hvor han/hun er indskrevet. 

Der skal foreligge dokumentation for funktionsnedsættelsen – eksempelvis i form af en 

lægeerklæring fra egen læge, speciallæge eller anden lægefaglig person – for at kunne 

opnå støtte. Det er den studerendes eget ansvar at indhente den nødvendige dokumenta-

tion. 

Der kan ikke bevilges støtte på en udtalelse fra en sagsbehandler, sociolog eller fysiotera-

peut, men en sådan udtalelse kan i flere tilfælde være supplerende dokumentation. 
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 Internationale aktiviteter 14.

I dette afsnit kan den studerende orientere sig om muligheden for at tage et internationalt 

studieophold som led i uddannelsen. Endvidere orienteres om de internationale aktiviteter, 

som uddannelsesinstitutionen er engageret i med henblik på at kvalificere og udvikle ud-

dannelsen og leve op til målene om øget internationalisering i professionsbacheloruddan-

nelserne (international praktik, se kapitel 8).  

 Internationalt studieophold 14.1

UC Syddanmark stræber efter at fremme internationalisering og derved støtte studerende, 

der ønsker at gennemføre internationale aktiviteter i form af studieophold i udlandet ved 

en anerkendt uddannelsesinstitution, som dette er muligt i henhold til bekendtgørelse nr. 

211 af 03/06/2014.  

UC Syddanmark samarbejder med en række universiteter og University Colleges, primært 

i Europa. Flere af disse uddannelsesinstitutioner tilbyder uddannelser, hvorfra moduler og 

elementer kan gennemføres af udenlandske studerende i afrundede forløb.  

Det modul eller studieelement, som en studerende vil gennemføre ved en uddannelse på 

en udenlandsk uddannelsesinstitution, skal godkendes af UC Syddanmark forinden ophol-

det påbegyndes.  

Godkendelse af et internationalt modul eller studieelement som selvstændigt modul og 

derved en del af den studerendes samlede uddannelse har følgende mindstekrav:  

 Uddannelsens placering på ISCED niveau. Det vil sige, at uddannelsen ved den uden-

landske uddannelsesinstitution skal være på identisk niveau med eller på et niveau hø-

jere end professionsbachelor. Hvis dette er tilfældet vil det ønskede modul eller studie-

element opfylde kravet om at være sideordnet. UC Syddanmark skal kunne ækvivalere 

mål og indhold for studieelementer på den udenlandske institution med kompetence-

målene for de moduler i uddannelsen, der ønskes meriteret gennem udlandsopholdet. 

Merit for studieophold i udlandet forudsætter desuden, at: 

 Der er indgået en kontrakt (Learning agreement) for den enkelte studerende mellem 

den udenlandske institution og UC Syddanmark  

 Studieelementerne på den udenlandske institution har en arbejdsbelastning, der målt i 

ECTS svarer til de moduler i uddannelsen, der meriteres gennem udlandsopholdet. 

Efter ansøgning kan den studerende meritere dele af uddannelsen gennem et ophold på 

en videregående uddannelsesinstitution i udlandet. Begrundet i optagelseskravene på den 

udenlandske institution vil et studieophold normalt kun kunne finde sted efter afslutningen 

af første studieår. Et sammenhængende studieophold i udlandet kan have en varighed 

svarende til 1, 2 eller 3 moduler.  
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Henvendelse om vejledning vedrørende et muligt studieophold som en del af en specifik 

uddannelse og dermed et konkret modul, modulniveau samt ECTS-point skal ske til den 

stedlige internationale koordinator; så vidt det er muligt mindst 3 måneder før opholdet 

ønskes påbegyndt. 

 Gæstelærere og gæstestuderende 14.2

UC Syddanmark indbyder gæsteundervisere på fagspecifikke områder eller tager imod til-

bud om forelæsninger fra internationale forskere, når dette kan arrangeres og passe ind i 

studieplaner. 

UC Syddanmark og den enkelte uddannelsesudbud modtager jævnligt besøg af studeren-

de fra samarbejdspartnere, primært fra Europa. Ansvaret for disse studerende hviler hos 

de internationale koordinatorer, der tilrettelægger opholdet således at der er møder, dis-

kussioner og studierelaterede oplevelser mellem danske og gæstestuderende.  

Gennem deltagelse i sådanne internationale aktiviteter vil den studerende kunne tilegne 

sig viden om pædagogisk arbejde i et internationalt perspektiv. 

Herudover kan den studerende: 

- Fungere som mentor for udenlandske studerende 

- Deltage i netbaserede samarbejdsprojekter med studerende på udenlandske uddannel-

sesinstitutioner. 

- Deltage i internationale udviklingsprojekter. 

Ønsker om deltagelse i internationale aktiviteter rettes til den stedlige internationale koor-

dinator. 
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 Talentforløb 15.

Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog muliggør tilrette-

læggelse af særlige studietilbud i forbindelse med uddannelsen, benævnt talent-forløb1. 

Disse omfatter: 

1) Udmærkelse – på eksamensbeviset.  

2) Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter.  

3) Ekstra ECTS-point (se note 1). 

I UC Syddanmark arbejdes der med talentperspektivet ud fra en vision om attraktive ud-

dannelsesmæssige tilbud, som medvirkende til at tiltrække og uddanne særligt dygtige 

professionsbachelorer, der igen medvirker til at kvalificere såvel uddannelsen som profes-

sionerne. 

Talentforløbene tager derudover afsæt i en uddannelsesmæssig tanke om, at den enkelte 

studerende på pædagoguddannelsen bliver så dygtig i forbindelse med sin uddannelse 

som den enkelte studerende kan blive, det vil sige udnytter sine særlige potentialer og 

ressourcer til gavn for den pædagogiske profession. 

Talentforløbene henvender sig til studerende, der søger og har lyst til ekstra faglige udfor-

dringer og kan tilrettelægges i samarbejde med aftagerfeltet og samarbejdspartnere i 

form af fx andre uddannelsesinstitutioner.  

Talentforløb betragtes som ekstra curriculære aktiviteter og må ikke gribe ind i den ordi-

nære uddannelse og den studerendes deltagelses- og mødepligt til denne. 

Studerende der færdiggør et særligt tilbud om talentforløb modtager dokumentation for de 

ekstra curriculære aktiviteter. 

Talentforløbene tilbydes ved de enkelte udbud af uddannelsen, og der er særlige betingel-

ser knyttet til optagelse/deltagelse. Der henvises endvidere til studieplanen på den enkelte 

campus eller til en studievejleder. 

  

                                           

1 Nærværende studieordning afventer bekendtgørelse om talentforløb, udformning, muligheder og retningslinjer, 

således som denne skal foreligge i henhold til Lov 188 – Universitetsloven.  
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 Meritpædagoguddannelsen 16.

Uddannelsen til meritpædagog, udbydes som en særlig tilrettelagt deltidsuddannelse efter 

reglerne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.) og i henhold 

til bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014. Uddannelsen svarer til den ordinære pæda-

goguddannelse, men der er særlige betingelser tilknyttet for optagelse på merituddannel-

sen.  

 Betingelser for optagelse 16.1

Meritpædagoguddannelsen er kendetegnet ved, at ansøgere på baggrund af en individuel 

vurdering meriterer dele af uddannelsen. Ansøgere, der har kvalifikationer svarende til he-

le eller dele af en eller flere af uddannelsens elementer, moduler og dele får merit for dis-

se dele. Optagelse på meritpædagoguddannelsen er således betinget af, at ansøgeren ud 

over de almindelige adgangskrav til uddannelsen har erfaring fra pædagogisk eller tilsva-

rende arbejde i et omfang, der svarer til mindst 5 års fuldtidsbeskæftigelse og mindst 1 år 

inden for det ønskede specialiseringsområde og kan dokumentere dette.  

 Betingelser for merit – pligt og ret 16.2

I henhold til bekendtgørelse nr 1521 af 16/12/2013 har den studerende, jf. § 18, stk. 2. 

pligt, til at oplyse ... om beskæftigelse, der må antages at kunne give merit.  

Det er UC Syddanmark der afgør i hvilket omfang beskæftigelsen må anses for meritgi-

vende, jf. bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014, § 19 stk. 2. 

1 års beskæftigelse inden for det ønskede specialiseringsområde svarer til de to praktikpe-

rioder af 6 måneder (praktik 2 og praktik 3) i den ordinære pædagoguddannelse, og udgør 

i alt 60 ECTS-point. 

Ansøgere, der vurderes kvalificerede til optagelse på meritpædagoguddannelsen har såle-

des altid forud for påbegyndt uddannelse opnået merit svarende til 60 ECTS-point. Der gi-

ves ikke merit for bachelorprojektet. 

 Uddannelsens tilrettelæggelse 16.3

Uddannelsen tilrettelægges af UC Syddanmark inden for en ramme svarende til 150 ECTS-

point. Uddannelsen kan tilrettelægges på heltid eller deltid, dog kan højst 60 ECTS-point 

tilrettelægges på heltid for den enkelte studerende. 

Placeringen af første og fjerde praktikperiode i uddannelsen placeres i henholdsvis uddan-

nelsens fællesdel - grundfagligheden og uddannelsens specialiseringsdel i forbindelse med 

udarbejdelse af bachelorprojektet. Dette er identisk med den ordinære pædagoguddannel-

se.  
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 Den netbaserede pædagoguddannelse 17.

Uddannelsen til pædagog udbydes som en særlig tilrettelagt delvis netbaseret uddannelse 

efter reglerne i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse m.v.) og kal-

des den netbaserede pædagoguddannelse. 

Den netbaserede uddannelse adskiller sig fra den ordinære uddannelse og dennes under-

visningstilrettelæggelse i henhold til studieaktivitetsmodellen ved at have mindre fysisk 

tilstedeværelse i undervisningen, men indhold og omfang er identisk med den ordinære 

pædagoguddannelse, se denne i nærværende studieordning.  

Som i den ordinære pædagoguddannelse er der mødepligt til de aktiviteter, der fremgår af 

den studerendes aktivitetskalender (jf. studieplanen). Hertil skal netundervisningsstude-

rende være aktive i det netbaserede e- læringssystem hver dag. Som hovedregel skal 

studerende deltage i mindst 80 % af seminarer i et undervisningsår. 

Den delvis netbaserede uddannelse adskiller sig fra den ordinære pædagoguddannelse og 

merituddannelsen i følgende forhold:  

- Studerende skal arbejde i studiegrupper i både undervisnings-, projekt- og praktikpe-

rioder.  

- Skriftlige opgaver skal godkendes for at man kan gå til prøve i modulerne. 
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 Overgangsordning 18.

Alle studerende, der har påbegyndt pædagoguddannelsen den 1. september 2013 og den 

1. februar 2014, overføres til den nye pædagoguddannelse, som reguleres af bekendtgø-

relse nr 211 af 06/03/2014.  

Tilbud om overgangsordning afsluttes den 31.august 2015.  

Studerende, der er optaget på pædagoguddannelsen, før 31.august 2014 overføres ikke til 

den nye uddannelse.  

Studerende på pædagoguddannelsen, der reguleres af bekendtgørelse nr 220 af 13/03 

2007 (’den gamle uddannelse’) skal have færdiggjort deres uddannelse under denne be-

kendtgørelse senest 31. januar 2017.  
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 Kvalitetssikring  19.

En professionshøjskole skal have et kvalitetssikringssystem med veldefinerede målsætnin-

ger for kvaliteten i og resultater af institutionens aktiviteter. Aktiviteter er i denne sam-

menhæng uddannelser og for studieordningen her - pædagoguddannelsen. Kvalitetssik-

ringssystemet skal dokumentere, at institutionen lever op til sine målsætninger, og der 

skal være løbende og systematisk inddragelse af interne og eksterne interessenter til at 

udvikle aktiviteternes kvalitet. Interne interessenter er blandt andre de studerende på ud-

dannelsen – eksterne interessenter er blandt andet praktikinstitutioner.  

Kvalitetssikringsbestemmelser reguleres efter bekendtgørelse om akkreditering og god-

kendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. (Akkre-

diteringsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 745 af 24/06/2013. 

 Forbemærkning  19.1

Kapitlet orienterer om videngrundlag og det faglige miljø som pædagoguddannelsen ud-

bydes i, hvorledes uddannelsen tilrettelægges med henblik på den studerendes lærings-

udbytte, om kontakt til praksis og interessenter, samt relevante institutionelle udviklings- 

og forskningssamarbejder. 

 En uddannelse med høj faglig kvalitet  19.1.1

Det er UC Syddanmarks mål at tilbyde en pædagoguddannelse af høj faglig kvalitet, med 

en klar faglig profil samt med en tværprofessionel orientering. Et element til opfyldelse af 

dette mål er undervisernes forudsætninger for at virkeliggøre uddannelsen på bedste må-

de, det vil sige undervisernes faglige kvalifikationer og kompetencer. 

 Undervisere på uddannelsen 19.1.2

Samtlige undervisere har relevante akademiske uddannelser, der kvalificerer dem til at 

undervise bredt i pædagoguddannelsens mange og forskelligartede kompetenceområder 

og skabe grundlaget for et aktivt og udfordrende studiemiljø.  

Størsteparten af underviserne er samtidig tilknyttet forskellige projekter og aktiviteter i 

University College Syddanmarks Udvikling & Forskning. Projekterne er hovedsagligt udvik-

let i samarbejde med aftager- og interessentområdet for pædagoguddannelsen og genere-

rer værdifuld og aktuel viden om det arbejdsfelt, de studerende møder i praktikperioder 

og i en efterfølgende ansættelse. Denne viden omsættes og medinddrages i undervisnin-

gen og for interesserede studerende i disses specifikke opgaver, fx bachelorprojekter og 

igennem tilbud om talentforløb. 

Underviserne på uddannelsen deltager i interessenetværk, fx med kommunale repræsen-

tanter og faglige fora, ligesom undervisning på efter- og videreuddannelser på det pæda-

gogiske område (diplomuddannelser) er en kilde til vidensgenerering, drøftelse af aktuelle, 

institutionelle udfordringer og løbende faglig inspiration.  
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På den enkelte campus og på tværs af campusser kan underviserne sparre med hinanden 

om temaer, indhold og materialer og gennem medinddragelse af de studerende sikre im-

plementering af den nyeste praksisviden. Praksisviden forstået som reflekteret viden, som 

beskæftigelsesområdet udvikler, tester og bruger i deres hverdagsvirkelighed. Disse snit- 

og kontaktflader medvirker til at styrke undervisernes brede indsigt i, viden om og kend-

skab til pædagoguddannelsens arenaer, som disse implicerer alle borger- og brugergrup-

per  

Alle undervisere har en efter- eller videreuddannelse, fx på Masterniveau og en ikke ube-

tydelig gruppe af underviserne har en grunduddannelse som pædagog, ligesom en mindre 

andel af underviserne er forskeruddannede eller i uddannelse som forskere. 

For kontakten til væsentlig og relevant forskning gælder det, at denne ikke er reserveret 

de forskeruddannede eller forskerstuderende, men omfatter undervisergrupperne både på 

den enkelte campus, på tværs af campus og dermed det pædagogiske institut. Herigen-

nem optimeres, deles og videreformidles forskningsviden i betydningen teoribaseret viden 

og en generaliseret del af det videnskabelige system med dets indbyggede relevanskriteri-

er.  

 Læringsudbytte for uddannelsen  19.1.3

Formålet med pædagoguddannelsen fremgår af bekendtgørelse § 1 og lyder i 1. del: At 

den studerende erhverver sig professionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder. 

Den teoretiske side af uddannelsen forbereder den studerende til dette arbejde og tilsva-

rende korresponderer praktikken med formålskravet.  

Formålsbeskrivelsen og de efterfølgende modulbeskrivelser på først grundfagligheden og 

siden de tre specialiseringsområder viser, at tilrettelæggelsen af såvel fællesdel som spe-

cialiseringsdel – og dermed tilrettelæggelsen af den studerendes samlede uddannelse – 

kan indfri formålskravet… om selvstændigt og i samarbejde at udøve, udvikle og formidle 

udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv, som dette 

fremgår af § 1, formålsbeskrivelsens 2.del. 

Det er væsentligt at betone at indfrielse af læringsmål på det enkelte modul og måling af 

viden, færdigheder og kompetencer på specifikke kompetenceområder er anker-punkter 

for opgørelse af den studerendes samlede læringsudbytte. Dette viser sig i studieordnin-

gen som en udmøntning af bekendtgørelsens kompetencemål i læringsmål for moduler - i 

såvel fællesdel som på specialisering.  

 Tilrettelæggelse af uddannelsen 19.1.4

Uddannelsen er et fuldtidsstudium med en arbejdsbelastning svarende til 60 ECTS point 

pr. år. 

Uddannelsens karakter – teori og praktikforløb – betyder, at denne tilrettelægges i hen-

hold til studieaktivitetsmodellen (se kapitel 9) og inddrager den studerendes erfaringer fra 

praktikforløb, både på uddannelsens studiedage og efterfølgende i undervisning og øvrig 

opgaveudførelse.  
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Uddannelsesinstitutionen tilbyder studerende studievejledning løbende gennem hele ud-

dannelsen og efter aftale med udenlandske samarbejdspartnere også vejledning via fx 

Skype eller Face Time, når den studerende gennemfører et af uddannelsesinstitutionen 

godkendt studie- eller praktikophold i udlandet. 

 Kontakt til praksis – evalueringer  19.1.5

Såvel praktikinstitutioner (aftagere) som interessenter (ansættende myndigheder) og den 

studerende vil møde forskellige kvalitetsmålinger og evalueringer, som UC Syddanmark 

anvender til at udvikle og forbedre kvaliteten af pædagoguddannelsen. Eksempler på så-

danne målinger og undersøgelser er beskrevet kort herunder. 

 Beskæftigelsesundersøgelsen (den studerendes beskæftigelsesmuligheder) 19.1.5.1

UC Syddanmark ønsker og er forpligtet til at danne sig et overblik over hvor stor en andel 

af de færdiguddannede, der finder relevant beskæftigelse. Relevant beskæftigelse kan fx 

beskrive relevante områder.  

For pædagoguddannelsen er relevante områder dag- døgn- og specialtilbud, sygehuse, 

plejeordninger, biblioteker, ungdomsarbejde, ældrepleje m.v.  

Det er tilsvarende betydningsfuldt at afdække niveauer for beskæftigelse. Ved niveau for-

stås beskæftigelse, der svarer til uddannelsens kvalifikationsniveau som professionsbache-

lor.  

 Undervisningsevaluering (den studerendes læringsudbytte) 19.1.5.2

Uddannelsesinstitutionen har organiseret pædagoguddannelsen med ansvarlige modultov-

holdere og studietovholdere. 

En modultovholder er ansvarlig for (eventuelt flere) moduler på uddannelsen. Det er mo-

dultovholdernes ansvar at evaluere og analysere resultatmaterialet for derigennem at 

skabe grundlaget for udvikling og understøtte uddannelsens kvalitetssikring af det enkelte 

modul. Arbejdet sker i samarbejde med de studerende, underviserne og aftagerfeltet samt 

en studietovholder.  

Studietovholderens opgave er for sin part samtidig medvirkende til at sikre den studeren-

des oplevelse af sammenhæng i uddannelsen og medvirkende til at støtte den studeren-

des kobling mellem de to uddannelsesrum – mellem teori og praksis. 

 Studentertilfredshedsundersøgelse  19.1.5.3

stud_PULS er et værktøj til undersøgelse af studentertrivslen ved UC Syddanmark og ind-

går som en vigtig del af kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen på uddannelserne i UC 

Syddanmark fra efteråret 2013. 

stud_PULS giver mulighed for at sætte fokus på de studerendes oplevelse af uddannelser-

nes kvalitet, at få dialog om de studerendes egen rolle, ressourcer og oplevelse af studie-

miljøet. Samtidig giver resultaterne og processen hele UC Syddanmark et godt udgangs-

punkt for at udvikle kvaliteten i såvel uddannelserne som i uddannelsesmiljøet.  
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De studerende involveres i kortlægningen og udviklingen af de væsentlige faktorer, der er 

bestemmende for, om de trives godt på uddannelsen og får det maksimale udbytte. 

stud_PULS kan skabe en fælles grundlæggende forståelse mellem studerende, uddannel-

sesansvarlig og undervisere for hvad der ”et godt studiemiljø” og hvad ”trivsel blandt stu-

derende” betyder.  

Ledelsen er ansvarlig for opfølgning på undersøgelser og målinger. 

 Dimittendundersøgelse (den studerendes oplevelse og fremtidsplaner) 19.1.5.4

UC Syddanmark gennemfører 2 gange årligt dimittendundersøgelser. Resultaterne frem-

sendes til ledelsen, der drøfter resultat på regelmæssige møder (internt referat) og hand-

lingsfastlægger til opfølgning og i samarbejde med stedlige undervisere/tovholdere even-

tuelle nødvendige indsatser og initiativer. 

 Aftagerundersøgelser 19.1.5.5

UC Syddanmarks ledelse har løbende kontakt med de studerendes kommende arbejdsgi-

vere i form af kommuner, institutioner og private. Denne kontakt finder sted via jævnlige 

netværksmøder, hvor man drøfter uddannelsens udvikling, tendenser, udviklingsbehov 

m.v. 

Undervisere og ledelse deltager i forskellige formelle netværk, faglige konferencer og se-

minarer, ligesom undervisere via forskellige projektforankrede aktiviteter er i løbende dia-

log med praksis, aftagere og interessenter for det pædagogiske område. Dele af disse ak-

tiviteter (formelle) journaliseres. De mere uformelle netværk er ofte af en karakter der 

kan fremvise opsamlende referater og mødenotater. 

 StudenterFokus 19.1.6

StudenterFokus er en enhed der skal hjælpe til med at forfølge målet om at sætte de stu-

derende i centrum i forhold til alle dele af UC Syddanmark.  

Opgaverne er bl.a. at: 

- understøtte de studerendes deltagelse i råd og udvalg på uddannelserne og på 

campus 

- udvikling af studiemiljø og uddannelsesmiljø 

- videreudvikle tilbuddet om studievejledning  

- gennemføre studentertrivselsundersøgelser  

- udvikle og gennemføre karrierearrangementer for studerende og dimittender  

- gennemføre undersøgelser vedr. frafald, dimittender, ansøgerprofiler m.v.,  

- følge udviklingen vedr. unge og uddannelse  

- etablere / videreudvikle kontakter i forhold til rekrutteringsgrundlaget  

- i forlængelse af kvalitetssikringssystem indgå i bearbejdningen af undervisnings-

evalueringer i samarbejde med uddannelserne. 
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 Andre bestemmelser 20.

 Merit og oplysningspligt 20.1

I henhold til bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014 om adgang til erhvervsakademi-

uddannelser og professionsbacheloruddannelser, træffer UC Syddanmark afgørelse om op-

tagelse af den enkelte ansøger. 

I henhold til bekendtgørelses nr 223 af 11/03/2014 § 18 har en ansøger oplysningspligt 

om beskæftigelse og beståede eller gennemførte uddannelseselementer fra alle tidligere 

danske og udenlandske uddannelsesforløb på samme uddannelsesniveau.  

I henhold til bekendtgørelse nr 1521 af 16/12/2013 har den studerende jf. § 18, stk. 2. 

pligt til at oplyse om gennemførte uddannelseselementer fra en anden dansk eller uden-

landsk videregående uddannelse og om beskæftigelse, der må antages at kunne give me-

rit.  

På baggrund af den studerendes oplysninger og på grundlag af en faglig vurdering kan UC 

Syddanmark bestemme, at den studerende skal meritere dele af den ønskede uddannelse 

(’tvangsmerit’). 

For ansøgere, der optages på pædagoguddannelsen, træffer UC Syddanmark snarest mu-

ligt afgørelse af merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere danske og 

udenlandske uddannelsesforløb på samme niveau jf. bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014 

§ 19 stk. 2. 

For ansøgere, der optages på pædagoguddannelsen, træffer UC Syddanmark snarest mu-

ligt afgørelse af merit for relevant beskæftigelse. Det er UC Syddanmark der afgør i hvilket 

omfang beskæftigelsen må anses for meritgivende, jf. bekendtgørelse nr 223 af 

11/03/2014 § 19 stk. 2. 

 Orlov, barsel, kontrakt med forsvaret 20.2

I henhold til bekendtgørelse nr 223 af 11/03/2014 kan en studerende meddeles orlov når 

prøverne efter første studieår er bestået. Den studerende kan ikke deltage i undervisnin-

gen og prøver i orlovsperioden, inden for den uddannelse, hvorfra den studerende har or-

lov. Orlov skal meddeles studerende, hvis den er begrundet i barsel, adoption eller indkal-

delse til værnepligtstjeneste, som dette sidste er defineret i § 1 i lov om værnepligtsorlov 

m.v. 

Den studerende er – så vidt muligt og under hensyntagen til UC Syddanmarks dimensio-

nering - sikret en studieplads, når orloven/fraværet ophører. 

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere for ovenstående, når der vurderes at foreligge 

usædvanlige forhold.  

 



 

128 

 

 Bevis 20.3

UC Syddanmark udsteder bevis for fuldført uddannelse og udsteder bevis for enkeltfag 

fuldført i henhold til reglerne om åben uddannelse. 

Beviset indeholder følgende oplysninger  

- Den uddannedes navn og cpr. nr. eller anden entydig identifikation. 

- Den udstedende myndighed. 

- Uddannelsens betegnelse og hjemmel. 

- De enkelte uddannelseselementer (moduler) angivet i ECTS-point. 

- De uddannelseselementer (moduler), der er aflagt prøve i, med angivelse af de opnåe-

de bedømmelser. 

- Andre dokumenterede uddannelseselementer. 

- Meritoverførte uddannelseselementer og prøver, eventuelt med angivelse af de opnåe-

de bedømmelser som "Bestået", "Godkendt" eller en karakter i henhold til bekendtgø-

relse om karakterskala og anden bedømmelse. 

- Eksamenssproget, hvis prøven er aflagt på et fremmedsprog bortset fra norsk og 

svensk. 

- Den betegnelse, som uddannelsen giver den færdiguddannede ret til, på dansk og en-

gelsk. 

Den færdiguddannede kan tillige få sit bevis udfærdiget på engelsk. 

Som bilag til beviset udsteder UC Syddanmark et engelsksproget Diploma Supplement, 

der i overensstemmelse med den af Europakommissionen, Europarådet og UNESCO udvik-

lede standardmodel beskriver uddannelsen samt giver oplysninger om UC Syddanmark og 

om dennes og uddannelsens placering i det danske uddannelsessystem. 

Beviset må ikke indeholde oplysninger om særlige prøvevilkår, jf. eksamensbekendtgørel-

sens § 18. 

Et samlet bevis for en uddannelse, der er gennemført ved flere uddannelsesinstitutioner, 

udstedes af den institution, hvor den studerende sidst er indskrevet. 

 Andet end afgangsbevis 20.3.1

Til studerende, der forlader uddannelsen uden at have fuldført den, udsteder UC Syddan-

mark efter nærmere aftale og på given foranledning af den studerende dokumentation for 

beståede dele af uddannelsen, angivet i ECTS-point. 
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 Bortvisning 20.4

Har den studerende trods skriftlig advarsel gentagne gange eller gennem længere tid for-

sømt deltagelsespligten, kan den studerende bortvises fra UC Syddanmark. 

En studerende kan bortvises fra UC Syddanmark i en periode og i gentagelsestilfælde eller 

meget grove tilfælde bortvises helt, hvis den studerende trods skriftlig advarsel 

- groft har tilsidesat almindelige regler for samvær med andre studerende eller UC Syd-

danmark medarbejdere eller samarbejdspartnere, 

- på grund af vedvarende sygdom, medicin- eller alkoholmisbrug eller lignende fremby-

der en sådan risiko for andres helbred eller sikkerhed, at den studerende ikke bør sen-

des i praktikuddannelse. 

En studerende kan i øvrigt bortvises fra UC Syddanmark, hvis den studerende har gjort sig 

skyldig i et forhold, der er åbenbart uforeneligt med, at den studerende fortsætter uddan-

nelsen på UC Syddanmark. 

 Studieskift og overflytning til anden institution 20.5

Skift til ny uddannelse på samme eller anden uddannelsesinstitution sker efter reglerne for 

den pågældende uddannelse eller institution. 

Overflytning til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan, medmindre der 

foreligger særlige forhold, tidligst foretages, når den studerende har gennemført 1. stu-

dieår og under forudsætning af ledig plads på det ønskede uddannelsestrin. 

 Dispensation  20.6

University College Syddanmark kan som uddannelsesinstitution alene dispensere for ud-

dannelsens varighed, såfremt dette er begrundet i usædvanlige forhold, jf. bekendtgørel-

sen § 3 stk. 2.  

Studerende med eventuelle særlige behov henvises i første omgang til studievejlednin-

gens tilbud (se nærværende studieordning).  

Såfremt studievejledningen vurderer, at den studerende på baggrund af lægeerklæring og 

en fyldig skriftlig redegørelse har et ekstraordinært behov eller at helt usædvanlige om-

stændigheder taler for dispensation anden end studiets varighed, henviser studievejled-

ningen den studerende til uddannelsesinstitutionens ledelse.  

Baseret på studievejledningens opsamling af sagsforløbet vurderer uddannelsesinstitutio-

nens ledelse om Ministeriet for Uddannelse og Forskning kan ansøges om mulig dispensa-

tion for det forhold den studerende har anmodet om. 

Ministeriets afgørelse er endelig og skal efterkommes af uddannelsesinstitutionen.  
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 Studieforhold 21.

 COPYDAN - Tekst og Node 21.1

Den studerende skal orientere sig på kommunikationsplatformen Blackboard der til enhver 

tid uploader aktuelle regler og bestemmelser for kopiering samt mangfoldiggørelse af 

tekst og node.  

Den studerende informeres indledningsvis om reglerne for kopiering og forventes at over-

holde disse.  

UC Syddanmark er ikke ansvarlig for den enkelte studerendes overtrædelser af gældende 

kopieringsregler. 

 Alkohol- og stofmisbrugspolitik 21.2

Det er ikke tilladt at nyde alkohol og/eller euforiserende stoffer på UC Syddanmark, UC 

Syddanmark. Overtrædelse af forbuddet kan føre til bortvisning. 

UC Syddanmark kan ved særlige lejligheder (fester o.l.) tillade indtagelse af alkohol. 

 Rygepolitik 21.3

UC Syddanmark er røgfrit. Der må alene ryges udendørs ved de anviste områder. 

 Studielegitimation 21.4

Ved optagelse på uddannelsen udstedes et personligt studielegitimationskort. Dette skal 

den studerende kunne forevise på forlangende under ophold på UC Syddanmark.  

Legitimationskortet anvendes ved print og kopiering. Se endvidere studieplanen. 

UC Syddanmark kan anmode om legitimation i forbindelse med deltagelse i prøver og ek-

samen samt ved udlevering af eksamenskarakterer. 
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 Godkendelse af studieordningen 22.

Denne studieordning er godkendt af UC Syddanmarks bestyrelse på bestyrelsesmødet den 

XXXXXX 

 Ændringer i studieordningen 22.1

Ved udarbejdelse og væsentlige ændringer af studieordningen indhenter UC Syddanmark 

en udtalelse fra Censorformandskabet og fra aftagerrepræsentanter. 

Studieordningen, herunder væsentlige ændringer i denne, træder i kraft ved et studieårs 

begyndelse og skal indeholde overgangsregler. 

Ændringer af UC Syddanmarks studieordning lægges ud på UC Syddanmarks hjemmeside, 

så denne netudgave altid er opdateret. 
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 Modulplan pædagoguddannelsen bilag 1 23.

Modul 1 

Pædagogiske 

tilgange, meto-

der og proces-

ser 

 

Modul 2 

Køn, seksualitet 

og mangfoldig-

hed (N) 

Modul 3  

Pædagogiske teori-

er, tilgange og pro-

cesser 

 

Modul 4  

Praktik 1 

 

Modul 5 

Professionsiden-

titet, Historik og 

demokrati 

(Specialiserings 

valg) 

Modul 6 

Professionsidentitet 

Samspil, etik  

og værdier 

 

 

Prøve gK1 Prøve gK3 

 

Modul 7 

Pædagogen som 

myndighedsper-

son (N) 

Modul 8  

Område 1 i spe-

cialiseringen 

 

Modul 9  

Praktik 2 

 

Modul 10 

Professionsviden og 

forskning (N) 

 

Prøve gK2 Prøve sK3 Prøve sK1 

 

Modul 11 

Valgfrit område 

Modul 12 

Udviklingsar-

bejde 

Modul 13 

Praktik 3 

Modul 14 

Område 2 i specia-

liseringen  

Prøve VK5 Prøve sK4 Prøve sK2 

 

Modul 15 

Det tværprofes-

sionelle element  

Modul 16 

Bachelorprojekt inkl. praktik 4 

Prøve TPEK6 Prøve BCPK7 

 

Et studieår består af 6 modulelementer. 1 moduls varighed er ca. 7 uger. 

(N) = Nationalt modul 

Modul 4 = ca. 7 uger inkl. prøve 

Modul 9 = ca. 21 uger inkl. prøve 

Modul 13 = ca. 21 uger inkl. prøve 

Modul 15 = ca. 14 uger inkl. 4 uger praktik og prøve. 
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 Registrering af bachelorprojektet i UC Vi-24.

den, tillæg 1  

 Vejledning i brug af UC viden  24.1

Den studerende bedes læse denne vejledning igennem, inden aflevering af bachelorpro-

jektet, så alle nødvendige informationer er klar. 

Hvis flere studerende afleverer samme projekt, skal projektet kun registreres 1 gang, men 

alle forfattere skal angives. 

Inden registrering skal bachelorprojektet gemmes som en PDF-fil. 

For at registrere projektet går man ind via denne url:  

https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UC

SYD&language=da 

Alle felter med * skal udfyldes. 

Er projektet, selve arbejdet med emnet og dit navn, omfattet af fortrolighed, skal den/de 

studerende i indberetningsskemaet markere, at det er fortroligt.  

Derved vil registreringen af projektet kun være tilgængelig for en studieadministrativ 

medarbejder, en bibliotekar og systemadministrator.  

Når projektet uploades – den vedhæftede fil - i UC Viden vælges synlighedsniveau: 

”Frit tilgængelig” betyder, at projektet kan søges frem på World Wide Web. 

”Internt tilgængeligt” betyder, at det er tilgængeligt for studerende og medarbejdere i 

professionshøjskolerne. 

”Tilgængeligt for Pure-brugere” betyder, at det kun er tilgængeligt for få ansatte i en 

studerendes egen professionshøjskole. 

Vær opmærksom på, at hvis projektet er frit tilgængeligt, kan det downloades fra inter-

nettet til privat brug.  

Brugeren af projektet skal altid referere til ophavsmanden (forfatteren). 

Upload af projekt i UC Viden, betyder at forfatter beholder ophavsretten til projektet og 

dermed retten til – til enhver tid – at sælge, trykke, eller på anden måde distribuere pro-

jektet.  

OBS: Et forlag eller en virksomhed kan dog afvise at trykke eller producere projektet, hvis 

det allerede er gjort tilgængeligt. 

Den/de studerende har selv ansvaret for at tjekke copyright til billeder, grafer og andet 

materiale i projektet.  

Hvis man i tvivl, bør projektet gøres ”Internt tilgængeligt”.  

https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCSYD&language=da
https://www.ucviden.dk/admin/anonymous/editor/studentprojecteditor.xhtml?tenant=UCSYD&language=da
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Når der klikkes på ”Gem” til slut i Indberetningsskemaet, får man en kvittering på skær-

men, som kan printes og afleveres på studiekontoret som dokumentation for, at opgaven 

også er afleveret elektronisk. Alternativt kan den/de studerende aflevere et print af den 

kvittering, man modtager på den e-mailadresse, man oplyser. 

 

Bachelorprojektet gemmes i UC Viden-redaktørens ”opgaveliste”, og her bliver det liggen-

de, indtil det er bedømt. Andre kan altså ikke tilgå projektet. 

Efter prøveaflæggelse giver studiekontoret UC Viden-redaktøren besked om karakteren, 

hvorefter redaktøren sørger for, at projektet bliver synligt i ”UC Viden studenterportalen”. 

Det betyder, at andre studerende kan se projektet 

Har bachelorprojektet fået 10 eller 12, bliver det umiddelbart synligt i portalen. 

Har bachelorprojektet fået under 10, bliver de bibliografiske oplysninger synlige, men ikke 

selve projektet. Projektet kan man kun se, hvis man logger sig ind med sit WAYF-login. 

Hvis den/de studerende har fået karakteren 00 og derunder slettes projektet fuldstændig. 

Den/de studerende er velkomne til at kontakte studieadministrationen eller biblioteket på 

uddannelsen med eventuelle spørgsmål til registreringen. 

University College Syddanmark  
September 2014 
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Vælg Bachelorprojekt  

Projektets titel 

Hvis flere studerende skriver sammen: 

Klik på ”Tilføj samarbejdspartner” og 

derefter på Ingen i ”Ekstern aktør” og i 

”Rolle” 

Her skrives eller kopieres et kort resu-

mé af projektet ind 

Her er det muligt at tilføje emneord. 

Indtast emneord i søgeboksen eller klik 

på pilen og fold flere underemner ud. 

Projektets titel på engelsk 
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Klik på ”Tilføj forfatter” eller ”Tilføj vejle-

der” for hver forfatter af opgaven eller 

for hver vejleder. Skriv også e-

mailadresse. 

Opgaven registreres kun én gang, men 

alle forfattere skal angives 

Vælg uddannelse fra listen, Profes-

sionsbachelor, Pædagog 

Skriv pædagoguddannelsen og 

vælg den geografiske placering af 

din uddannelse, fx Aabenraa  

Tilføj bachelorprojektet som pdf-fil 

Det er muligt at markere registre-

ringen som fortrolig. Det er kun 

nødvendigt, hvis projektet indehol-

der fortrolige oplysninger. Hvis pro-

jektet markeres fortroligt, kan det 

kun ses af studiekontor og vejleder. 

Klik på ”Gem”. Herefter modtager 

man en kvittering for upload af pro-

jektet på den e-mailadresse, som 

er anført under forfatter.  

Angiv, hvis projektet er tilknyttet 

et forsknings- eller udviklingspro-

jekt. 


