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1. Indledning  
Den foreliggende studieordning indeholder dels de bestemmelser, som gælder for pædagoguddannel-
sen på alle professionshøjskoler i Danmark, dels bestemmelser, som er specifikke for UCC’s uddannelse 
til professionsbachelor som pædagog, jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 og nr. 354 af 
07/04/2017 samt Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 
(BEK nr. 1521 af 16/12/2013) og Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannel-
ser (BEK nr. 1046 af 30/06/2016).  

Ordningen træder i kraft 1. august 2014 og gælder for studerende optaget på pædagoguddannelsen i 
UCC i 2014 og fremover. En nærmere beskrivelse af uddannelsen findes i studieplanen for uddannelsen. 
 

I den foreliggende studieordning er der fortaget nogle mindre justeringer i august 2015 og i september 
2015 i afsnittet om internationale aktiviteter.  

Justeringerne fra august 2015 omhandler de dele af studieordningen, som er fælles for alle pædagogud-
dannelser (den nationale del af studieordningen). Disse ændringer vedrører prøveformer. Studerende, 
som pga. sygdom, ikke-beståede prøver eller lignende gennemfører studieelementet på et senere tids-
punkt følger den foreliggende reviderede version af studieordningen.  

Der er desuden foretaget justeringer af UCC’s kriterier for modulgodkendelser og præcisering vedrø-
rende praktikforløb.  

Endvidere er studieordningen justeret som følge af en ændring i § 8 stk. 3 i bekendtgørelse nr. 211 af 
6/03/2014. Denne ændring betyder, at førstehjælp er flyttet fra 3. praktikperiode til 2. praktikperiode.  
Denne ændring gælder for studerende, der begynder på 2. praktik i efteråret 2015 eller senere.  

Endvidere er der i august 2016 foretaget mindre justeringer som følge af ny prøvebekendtgørelse, her-
under adgang til prøver, udbud af profiluddannelser samt internationale aktiviteter. 

I august 2017 er studieordningen yderlig blevet justeret med baggrund i revideret national studieord-
ning. Der er primært tale om ændringer i fællesdelens prøveformer, samt justering i forbindelse med 
indstilling til prøve i praktikken. Hvor der er foretaget justeringer vil det fremgår, hvilke optag der er 
omfattet af ændringerne.  

 

2. Uddannelsens struktur 
Pædagoguddannelsen består af en fællesdel (grundfagligheden) og en specialiseringsdel. Fællesdelen 
udgør 70 ECTS, heraf 10 ECTS til den første praktik. Specialiseringsdelen udgør 140 ECTS, heraf 60 ECTS 
til 2. og 3. praktikperiode samt 5 ECTS til 4. praktikperiode 

I specialiseringsdelen specialiserer de studerende sig inden for et af områderne: Dagtilbudspædagogik, 
Skole- og fritidspædagogik eller Social- og specialpædagogik. 
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Struktur i pædagoguddannelsen 2014, UCC 

Fællesdel 
1. semester 

1. modul (A, B eller C) 2. modul (A, B eller C) 3. modul (A, B eller C) 
+ Introduktion  Praktikforb. + tildeling af 1. praktik 

 
2. semester 

Praktik 4. modul (D) 5. modul (E eller F) 
+ Studiedage og prøve Prøve i 1. kompetencemål + Specialiseringstildeling 

 
3. semester 

6. modul (E eller F) 
Prøve i 2. kompetencemål 

  

 

Specialiseringsdel 
 
3. semester 

 7. modul (G) 
 

2. praktik 

 
4. semester 

2. praktik 2. praktik 
Intern prøve 

8. modul H 
(valgfrit kompetenceområde: 1. del) 

 
5. semester 

9. Modul (I)  
(valgfrit kompetenceområde: 2. del) 
Ekstern prøve 

10. Modul (J)  
Tværprofessionelt modul 
Intern prøve 

3. praktik 
 

 
6. semester 

3. praktik 3. praktik 
Ekstern prøve 

11. modul (K) 
 

 
7. semester 

12. modul (L) 
Prøver i 1. og 2. kompetencemål  

13. modul (M) + 4. praktik 
BA-forløb 

 

Strukturen i Pædagoguddannelsen, Bornholm varierer en smule fra ovenstående jf. bilag 1. Meritud-
dannelsen løber over 6 semester og har en særlig struktur jf. bilag 2. 
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3. Uddannelsens moduler og tilknyttede studieelementer 
Pædagoguddannelsen ved UCC består af 13 moduler og fire praktikperioder. Modulerne betegnes fra A-
M. Første semester har altid modulerne A, B og C, men i vilkårlig rækkefølge. Moduler mærket med * er 
nationale moduler, som er ens for alle professionshøjskoler. 

Modulerne A - L har et omfang af 10 ECTS. Modul M (bachelormodulet) har et omfang af 15 ECTS og er 
nøje knyttet sammen med 4. praktik, der har et omfang af 5 ECTS.  

 

4. Moduler på fællesdelen (grundfagligheden) 

Modul A: Omsorg, læring og udvikling 

Indhold 
Modulet handler om menneskers udvikling og læring i et livslangt perspektiv. De studerende arbejder 
med socialiseringsprocesser og forudsætninger for inkluderende fællesskaber i pædagogisk praksis, og 
modulet har fokus på forudsætninger for pædagogens muligheder for at understøtte det enkelte men-
neskes trivsel og læring. 

Kompetencemål 
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver etab-
lere, 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. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1) Reflektere over udvalgte teorier og viden om børn, unge og voksnes forudsætninger og udvikling i 
pædagogiske miljøer (socialt, emotionelt, sprogligt, kommunikativt, kognitivt, fysisk, motorisk og 
sansemæssigt). 

2) Udføre enkle analyser og på baggrund af disse vurdere pædagogisk praksis med fokus på relationer, 
inkluderende fællesskaber og socialiseringsprocesser. 

3) Demonstrere kendskab til professionel omsorgsudøvelse, herunder reflektere over personlige, kom-
munikative og relationelle forudsætninger for professionelt arbejde i og med relationer. 

4) Formulere og forholde sig til mål, midler og metoder, der understøtter det enkelte menneskes triv-
sel, udvikling og læring. 

Fællesdelens moduler 
A. Omsorg, læring og udvikling 
B. Udfoldelse, udtryk og erkendelse 
C. Køn, seksualitet og mangfoldighed* 
D. Pædagogisk teori og praksis 
E. Profession, velfærd og værdier 
F. Pædagogen som myndighedsperson* 

Specialiseringsdelens moduler 
G. Omsorg, læring og udvikling 
H. Kreativitet, diversitet og potentialer - 1.del 
I. Kreativitet, diversitet og potentialer - 2. del 
J. Profession og samarbejde 
K. Individ, fællesskab og samfund  
L. Professionsviden og forskning* 
M. BA-modul 
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Modul B: Udtryk, udfoldelse og erkendelse 

Indhold 
Modulet omfatter teoretiske og praktiske tilgange til, hvordan erkendelse, dannelse og udvikling kan 
skabes gennem leg og æstetiske udtryk. De studerende arbejder med menneskers udtryksbevidsthed, 
aktivitetsglæde og udfoldelseslyst, og der lægges vægt på legende, kreative, kropslige og æstetiske er-
kendelsesformer som en vigtig del af pædagogens handlekompetence.  

Kompetencemål  
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver etab-
lere, 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. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1) Udtrykke sig i leg og demonstrere en legende tilgang til æstetiske og kropslige aktiviteter med ind-
sigt i legens betydning i pædagogisk arbejde. 

2) Reflektere over forskellige æstetiske udtryksformers sanselige, følelsesmæssige, kropslige, kogni-
tive og dannelsesmæssige muligheder i pædagogisk arbejde. 

3) Tilrettelægge, igangsætte og begrunde pædagogiske aktiviteter, der fremmer kreativitet, udfoldel-
sesglæde og sociale relationer inden for et af områderne: 
a) Kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser 
b) Idræt og bevægelse 
c) Musisk/æstetiske udtryksformer 
d) Natur og miljøforståelse 
e) Digital kultur 

 
Modul C: Køn, seksualitet og mangfoldighed (nationalt modul) 

Indhold 
Modulet indeholder forskellige diskurser om og perspektiver på køn, seksualitet, ligestilling og familie-
former. Helt centralt står socialpsykologisk og sociologisk viden om, hvordan individuelle, sociale, insti-
tutionelle og kulturelle faktorer er med til at strukturere, muliggøre og reproducere menneskers identi-
tet, køn, normer, værdier og handlemuligheder i en mangfoldig kultur. Denne viden belyser, hvordan 
køn og identitet udfoldes, forhandles og håndteres i pædagogisk praksis.  

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 perspek-
tiver herunder dilemmaer vedrørende seksualitet og køn.     

Kompetencemål 
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver etab-
lere, 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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Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere viden om og færdigheder i at anvende et tværfagligt socialpsykologisk og sociologisk 
praksisrettet perspektiv på relationerne mellem faktorer, der generelt påvirker og muliggør børn, 
unge og voksnes udvikling, læring, identitet og dannelse og særligt har betydning for deres køns-
identitet, seksualitet og familieformer.  
 

2. Demonstrere viden om og færdigheder i at etablere udviklende, lærerige og dannende pædagogi-
ske miljøer og professionelle omsorgsrelationer i pædagogisk praksis baseret på børn, unge og 
voksnes perspektiver, på ligestilling og mangfoldighed set i relation til deres familieformer og køn. 
 

Modul D: Pædagogisk teori og praksis 

Indhold 
Modulet omhandler pædagogiske teorier, traditioner og værdier med fokus på forudsætninger for at 
formulere mål og dannelsesidealer i og for pædagogisk praksis, samt at anvende teorier om praksis i 
udvikling og evaluering af pædagogiske miljøer. 

Kompetencemål  
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver etab-
lere, 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. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Identificere og forholde sig kritisk til historiske og aktuelle pædagogiske problemstillinger.  
2. Udføre analyser og kvalificere problemstillinger med udgangspunkt i undersøgelser af praksis, her-

under overvejelser over: (a)Børn, unge og voksnes perspektiver (b) Sammenhængen mellem meto-
der og videnskabelse samt (c) videngrundlaget i pædagogisk arbejde. 

3. Reflektere over planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af pædagogisk praksis og pæ-
dagogiske miljøer med udgangspunkt i teorier samt erfaringer fra 1. praktikperiode, herunder over-
vejelser i forbindelse med:  
a) Børn, unge og voksnes forudsætninger og perspektiver 
b) Tilgange og metoder i pædagogisk arbejde 
c) Sammenhænge mellem teori og praksis 

 

Modul E: Profession, velfærd og værdier 

Indhold 
Modulet handler om den pædagogiske professions rammebetingelser, værdispørgsmål, udfordringer, 
dilemmaer og paradokser samt perspektiver på tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. Der 
sættes fokus på demokrati, medborgerskab og pædagogisk praksis i en globaliseret kontekst. 
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Kompetencemål  
Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, histori-
ske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Identificere, analysere og reflektere over professionsetiske værdier og dilemmaer i pædagogisk 
praksis i det moderne velfærdssamfund. 

2. Demonstrere kendskab til relevante konventioner og lovgivning. 
3. Forstå og reflektere over betydningen af rammer, betingelser og udfordringer for demokratisk dan-

nelse og medborgerskab i et globaliseret, multikulturelt samfund. 
4. Identificere og analysere vilkår for at arbejde pædagogisk med mangfoldighed i og af fællesskaber. 
5. Identificere og analysere forskelle og ligheder mellem pædagogprofessionens rolle og placering og 

tilgrænsende professioner, herunder samarbejdet med andre professioner. 

 

Modul F: Pædagogen som myndighedsperson (nationalt modul) 

Indhold 
Modulet fokuserer på de ydre rammer for pædagogisk praksis, indre betingelser og de opgaver, 
pædagogen skal håndtere som myndighedsperson. Ud fra et pædagogisk-sociologisk, pædagogisk-
psykologisk, socialfagligt-juridisk og sundshedspædagogisk perspektiv tematiseres pædagogens 
håndtering af, refleksioner over og kommunikation af det pædagogiske ansvar over for 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, og 
digital kommunikation med børn, unge, voksne, pårørende og myndigheder. 

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

Læringsmål  
1. Den studerende kan redegøre for og reflektere over den myndighed, pædagogen repræsenterer i 

pædagogisk praksis, herunder det juridiske grundlag for praksis i relation til tavshedspligt og under-
retning. 

2. Den studerende kan identificere og fagligt begrunde gennemførelse af tidlig pædagogisk indsats, 
forebyggende- og sundhedsfremmende tiltag i pædagogisk praksis. 

3. Den studerende kan varetage professionelle samtaler med børn, unge, voksne, pårørende og myn-
digheder, herunder redegøre for og reflektere over indhold, virkemidler og dilemmaer. 
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5. Moduler i uddannelsens specialiseringsdel 
 
Modul G: Omsorg, læring og udvikling (dagtilbudspædagogik) 

Indhold 
Modulet handler om barnets trivsel, dannelse, udvikling og udviklingsbetingelser, herunder en særlig 
opmærkomhed på udsatte børn. Desuden handler modulet om pædagogens samfundsmæssige opgave 
samt om metoder og institutionelle mulighedsbetingelser. De studerende vil arbejde med begrundelse, 
planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering i relation til børnenes hverdagsliv i instituti-
onelle rammer, kreative aktiviteter og leg samt understøtte et rigt sprogmiljø med afsæt i et børneper-
spektiv. 

Kompetencemål 
x 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 pæda-
gogiske aktiviteter. 

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

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende:   

1. Demonstrere indsigt i det 0-5 årige barns trivsel, dannelse, leg, læring, udvikling og udviklingsbetin-
gelser med opmærksomhed på børn i udsatte positioner. 

2. Reflektere over og perspektivere begreberne trivsel, dannelse, leg, læring og udvikling i forhold til 
pædagogiske metoder, pædagogens samfundsmæssige opgave og de institutionelle mulighedsbe-
tingelser. 

3. Fremme børns nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse gennem forståelse af børns perspektiver 
i tilrettelæggelse af pædagogiske miljøer. 

4. Begrunde og planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogisk hverdagsliv samt akti-
viteter inden for et af områderne: kultur, musisk-æstetiske udtryksformer, natur, matematisk op-
mærksomhed og teknik eller krop og bevægelse. 

5. Fremme et rigt sprogmiljø samt understøtte og udvikle den enkelte og gruppens sproglige udfol-
delse i alle typer af aktiviteter. 

6. Tilrettelægge, varetage og fremme deltagelse af- og samarbejde med forældre og andre personer, 
som har særlig betydning for barnets trivsel og udvikling, og i samarbejdet tage udgangspunkt i det 
enkelte barns forudsætninger, udvikling, trivsel og perspektiver. 

 

Modul G: Omsorg, læring og udvikling (skole- og fritidspædagogik) 

Indhold 
Modulet handler om skole- og fritidspædagogik i forhold til 6 - 18-årige samt institutionelle kontekster 
og kulturelle fællesskaber af væsentlig betydning for børn og unge. De studerende arbejder med at 
begrunde, planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere leg, aktiviteter og læringsmiljøer med 
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udgangspunkt i pædagogiske og didaktiske teorier samt gennem forståelse af børn og unges 
perspektiver. 
 
Kompetencemål 
x Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennem-

føre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisnings-
forløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

x Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og 
unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i børn og unges identitetsdannelse, udvikling, udviklingsbetingelser, kultu-
relle fællesskaber og legekultur. 

2. Reflektere over børn og unges læreprocesser samt demonstrere viden om pædagogiske og di-
daktiske teorier og metoder og på den baggrund tilrettelægge læringsmiljøer både i skole og 
fritidstilbud. 

3. Fremme trivsel og udfoldelse i inkluderende miljøer, herunder understøttelse af fri leg og aktivi-
tet gennem forståelse af børns og unges perspektiver. 

4. Begrunde og planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter, der fremmer børns 
og unges nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse i a) kropslige, kulturelle og æstetiske ud-
tryksformer og b) aktiviteter inden for natur og teknik, matematik og udeliv c) Børns og unges 
mediebrug og mediekultur.  

5. Fremme et rigt sprogmiljø samt understøtte og udvikle den enkelte og gruppens sproglige ud-
foldelsesmuligheder i alle typer af aktiviteter.  

6. Tilrettelægge, varetage og fremme deltagelse af - og samarbejde med forældre og andre perso-
ner, som har særlig betydning for barnets trivsel og udvikling, og i samarbejdet tage udgangs-
punkt i det enkelte barn forudsætninger, udvikling, trivsel og perspektiver. 

 

Modul G: Omsorg, læring og udvikling (social- og specialpædagogik) 

Indhold 
Modulet handler om pædagogisk arbejde med tre overordnede målgrupper: a) børn og unge med 
særlige behov, b) mennesker med sociale vanskeligheder og c) mennesker med psykiske og/eller fysiske 
funktionsnedsættelser. Det   handler om pædagogens møde og det pædagogiske arbejde med 
mennesker i udsatte positioner med henblik på at understøtte det enkelte menneske og gruppers 
udvikling, dannelse, læring, livskvalitet, sociale og kommunikative kompetence samt deltagelse. De 
studerende arbejder med at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og 
sundhedsfremmende indsatser, der understøtter autonomi og mestring af eget liv med udgangspunkt i 
etiske overvejelser i spændingsfeltet mellem omsorg og autonomi.Kompetencemål 
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x Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver iden-
tificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og 
specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. 

x Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser 
og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgrup-
pers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i vilkår for målgrupperne samt differentiere og målrette pædagogiske indsat-
ser under hensyn til det enkelte menneskes kropslige, emotionelle og kognitive udvikling. 

2. Forholde sig reflekterende og analytisk til praksisfeltets metoder i et nutidigt og historisk perspek-
tiv. 

3. Forholde sig analytisk og vurderende og handle på baggrund af viden om og indsigt i etiske spæn-
dingsfelter mellem omsorg og autonomi. 

4. Begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske og sundhedsfremmende indsatser og 
aktiviteter, som: (a) understøtter autonomi og mestring af eget liv, (b) fremmer trivsel, udvikling, 
læring, livskvalitet og deltagelse og (c) inddrager krop, bevægelse, natur, kultur og æstetiske ud-
tryks- og læringsformer. 

5. Begrunde og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der understøtter sociale og kommunikative 
kompetencer hos mennesker i socialt udsatte positioner. 

6. Tilrettelægge pædagogiske indsatser i forhold til individer og grupper på baggrund af viden om soci-
ale og psykiatriske tilbud, teknologier og behandlingsformer. 

 

Modul H og I: Kreativitet, diversitet og potentialer 

Modul H udgør det første af to sammenhængende moduler, hvor de studerende arbejder med et valg-
frit kompetenceområde i henhold til bekendtgørelsens § 6 stk. 2. I disse moduler arbejder de stude-
rende i hold og forløb, som kan være tilrettelagt på tværs af de tre specialiseringer. 

I modul H arbejder de studerende inden for deres valgte kompetenceområde med teoretiske og meto-
diske tilgange, som er generelle for de tre specialiseringer og for mennesker uanset målgruppe. 

I modul I skal de studerende sætte fokus på det valgte kompetenceområdes betydning og potentialer i 
forhold til egen specialisering, og de skal demonstrere et handleaspekt (planlægning, gennemførelse og 
evaluering af en aktivitet) i forhold til en eller flere målgrupper inden for deres specialisering.  
 
Modul I afsluttes med en ekstern prøve i det valgfrie kompetenceområde.  
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Kreative udtryksformer  

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

Indhold 
Modulet udfordrer den studerende i forhold til æstetisk aktivitet og kvalificerer den studerende til at 
tilrettelægge, udføre og vurdere æstetisk virksomhed, der understøtter menneskers kreativitet, læring 
og udvikling. Som grundlag for dette bliver der i modulet arbejdet med kunstneriske og håndværks-
mæssige produktionsformer, som understøtter og kvalificerer kreative processer. 

Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i æstetiske læreprocesser og udtryksformer samt anvende relevante materia-
ler, metoder og teknikker. 

2. Demonstrere færdigheder i kreative æstetiske udtryksformer, fx inden for billeder, musik, drama 
samt brug af metoder og teknikker. 

3. Reflektere over egne erfaringer med kreative udtryksformer. 
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til aktiviteten. 

Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i relevant teori om kreative udtryksformer i forhold til egen specialisering. 
2. Inddrage målgruppens perspektiv og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. Begrunde, tilrettelægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer inden for kreativ 

æstetisk virksomhed rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering. 
4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og andre teoretiske perspektiver, der understøt-

ter kreativitet og æstetiske læreprocesser i forhold til egen specialisering. 
 

Natur og udeliv 

Kompetencemål 
Den studerende kan skabe rammer for, lede og udvikle pædagogiske forløb med et naturvidenskabeligt 
udgangspunkt og med fokus på børn, unge og voksnes naturoplevelser, naturforståelse med uderum-
met som læringsmiljø. 
 
Indhold 
Modulet giver den studerende erfaringer med og handlekompetence i forhold til natur og udeliv. Mo-
dulet omhandler også naturforståelse og betydningen af naturoplevelser og sigter mod at kvalificere 
den studerende til at tilrettelægge og understøtte pædagogiske processer med inddragelse af naturen 
og uderummet i pædagogisk praksis. 
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Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i natur, udeliv, miljø samt natursyn og læringsmuligheder relateret til naturen. 
2. Demonstrere færdigheder i at bruge natur, naturoplevelser, metoder og teknikker. 
3. Reflektere over egne erfaringer med natur- og naturoplevelser. 
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til aktiviteten. 

Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i relevant teori om natur og udeliv i forhold til egen specialisering.  
2. Inddrage målgruppens perspektiv og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. Begrunde, tilrettelægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer inden for feltet 

natur og udeliv rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering. 
4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og andre teoretiske perspektiver, der understøt-

ter pædagogiske processer relateret til natur og udeliv og i forhold til egen specialisering 
 

Sundhedsfremme og bevægelse 

Kompetencemål 
Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige ak-
tiviteter og udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motive-
rer til kropslig udfoldelse. 

Indhold 
Modulet handler om at gennemføre og lede sundhedsfremmende og bevægelsesmæssige aktiviteter og 
udviklingsprocesser, der understøtter menneskers sundhed, livskvalitet, trivsel og motiverer til kropslig 
udfoldelse. I modulet arbejder de studerende med kropsbevidsthed, kropslige færdigheder, aktivitets-
glæde og oplevelse og forståelse af sundhed og bevægelse. Der arbejdes med en kombination af prakti-
ske og teoretiske perspektiver på sundhedsfremme, idræt, krop, bevægelse og leg. Desuden indgår di-
daktiske perspektiver, som bidrager til at sætte de studerende i stand til at gemmenføre aktiviteter og 
processer med henblik på at udvikle menneskers handlekompetence.    
 
Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i idræt, bevægelse og sundhedsfremme samt læringsmuligheder relateret til 
trivsel og livskvalitet. 

2. Demonstrere egne kropslige færdigheder og kropslige æstetiske udtryksformer.  
3. Reflektere over individuelle, institutionelle, kulturelle og sociale forholds betydning for sundheds-

fremme, idræt og bevægelse. 
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til aktiviteten. 
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Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt relevant teori om sundhedsfremme og bevægelse i forhold til egen specialise-
ring. 

2. Inddrage målgruppens perspektiv og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. Begrunde, tilrettelægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer inden for sund-

hedsfremmende, bevægelses- og idrætspædagogiske aktiviteter og processer, som understøtter 
livskvalitet og trivsel rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering.  

4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og andre teoretiske perspektiver, der understøt-
ter pædagogiske processer og aktiviteter med bevægelse og sundhedsfremme i forhold til egen 
specialisering   

 
Medier og digital kultur 

Kompetencemål 
Den studerende kan etablere, udvikle og lede pædagogiske processer og produkter ved anvendelse af 
digitale medier. 

Indhold 
Modulet retter sig mod at kvalificere den studerende til at blive en kreativt skabende og samtidig kritisk 
reflekterende bruger af digitale medier og at kunne anvende disse kompetencer i det pædagogiske ar-
bejde. Modulet beskæftiger sig med leg og læring i forhold til digitale medier og vil understøtte de stu-
derendes udvikling af kompetencer til at arbejde med forskellige brugergruppers digitale dannelse og 
herunder deres færdigheder i brug af medier. 

Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i æstetiske læreprocesser, leg, digital dannelse og multimedieproduktion. 
2. Demonstrere færdigheder i at anvende kreative digitale medier i forhold til produktion af kulturelle 

udtryk. 
3. Reflektere over digital kultur og kreative digitale mediers kulturskabende anvendelsesmuligheder i 

en pædagogisk kontekst.  
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til aktiviteten. 

Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i relevant teori inden for medier og digital kultur i forhold til egen specialise-
ring. 

2. Inddrage målgruppens perspektiv og forudsætninger i den pædagogiske proces samt understøtte 
målgruppens kendskab til medier og deres anvendelsesmuligheder. 
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3. Begrunde, tilrettelægge, udføre, dokumentere og evaluere pædagogiske processer inden for kultu-
relle medier, digital kultur og understøttende eksperimenterende, skabende digitale mediefælles-
skaber rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering. 

4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og andre teoretiske perspektiver, der understøt-
ter pædagogiske processer og aktiviteter indenfor medier og digital kultur i forhold til egen speciali-
sering.  

 
Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
 
Kompetencemål 
Den studerende kan udvikle, iværksætte og lede kulturprojekter, som sigter mod menneskers inddra-
gelse og deltagelse i og med produktion af kulturliv.  
 
Indhold 
I modulet præsenteres forskellige kulturbegreber, og der arbejdes både i teori og praksis med kulturelle 
udtryksformer samt disse udtryksformers didaktiske og æstetiske potentialer. De studerende designer i 
grupper et kulturprojekt, hvori der indgår konkrete kulturelle udtryksformer. Projektet tager om muligt 
udgangspunkt i brugerinddragelse med henblik på muligheder for demokratisk deltagelse og dannelse. 
  
Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i kulturelle udtryksformer, kulturbegreber og æstetiske kulturudtryks betyd-
ning for menneskets læring, udvikling og dannelse. 

2. Demonstrere færdigheder i at producere og skabe forskellige æstetiske kulturudtryk. 
3. Reflektere over egne erfaringer med kulturoplevelser. 
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til aktiviteten. 

 

Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Begrunde og analysere aktiviteter og forløb ved hjælp af teori, der understøtter formålet kulturpro-
jekter og/eller æstetiske kulturelle udtryk i forhold til egen specialisering 

2. Inddrage målgruppens perspektiv, behov og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. idéudvikle, rammesætte, designe og formidle brugerinddragende kulturprojekter og/eller æstetiske 

kulturelle udtryk rettet mod en målgruppe inden for egen specialisering. 
4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og teoretiske perspektiver, der understøtter kul-

turprojekter og æstetiske kulturelle udtryk inden for egen specialisering 
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Social innovation og entreprenørskab 

Kompetencemål 
Den studerende kan udfordre eksisterende og udvikle nye pædagogiske praksisser og organiseringsfor-
mer, der bidrager til at håndtere udfordringer og nytænkning inden for pædagogprofessionen. 

Indhold 
Modulet handler om at kvalificere til konstruktiv foretagsomhed. Der sættes fokus på at identificere ud-
viklingsområder i den pædagogiske praksis for derefter at iværksætte socialt innovative og entrepre-
nelle tiltag for at skabe værdi. Den studerende skal kunne omsætte innovative tanker og sociale projek-
ter til pædagogiske processer, der fremmer brugerens livskvalitet eller udvikler velfærdsydelser. Modu-
let handler også om, hvordan udviklede værdier kan justeres, fastholdes, beskyttes og videreudvikles. 
 
Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i social innovation, entreprenørskab og socialt iværksætteri med henblik på at 
skabe ændringer i den sociale praksis. 

2. Demonstrere færdighed i at opsøge og udfordre det ukendte og reflektere over egen erkendelse 
med udgangspunkt i det utraditionelle, ulogiske og ophævelsen af kendte tankemønstre for at 
kunne se nye perspektiver og ideer. 

3. Identificere mulige sociale innovative udviklingspotentialer i den pædagogiske praksis. 
4. Begrunde og analysere gennemførte aktiviteter og forløb med inddragelse af teori om pædagogiske 

muligheder i forhold til formål med aktiviteten. 

Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Begrunde og analysere socialt innovative og entreprenelle muligheder ved hjælp af teori, der un-
derstøtter formålet social innovation og entreprenørskab, samt finde egne løsninger med værdi for 
andre ved at tage afsæt i sig selv og egen specialisering. 

2. Inddrage målgruppens perspektiv, behov og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. Idéudvikle, rammesætte, designe og formidle nye socialt innovative og entreprenelle idéer til en 

reel form i kraft af en hypotetisk eller reel praksis rettet mod en målgruppe inden for egen speciali-
sering. 

4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og teoretiske perspektiver, der understøtter so-
cialt innovative og entreprenelle tiltag inden for egen specialisering. 
 

Kulturmøde og interkulturalitet 

Kompetencemål 
Den studerende kan reflektere over og handle i forhold til kulturforskelle, kulturmøder og kulturkonflik-
ter samt inddrage kulturdiversitet som et deltagerperspektiv og en ressource i pædagogiske praksis.  
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Indhold 
Modulet handler om kulturmøder og kulturforståelse, herunder betydningen af at forstå eget udgangs-
punkt for mødet. Modulet sigter mod at styrke de studerendes interesse i kulturmøder og deres kom-
petencer til at arbejde med kulturprojekter og inklusion i den daglige pædagogiske praksis. Desuden 
handler modulet om at udvikle den pædagogiske praksis i forhold til kulturel diversitet. 
 

Læringsmål i modul H 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i kulturforståelse, kulturmøde og interkulturalitet.  
2. Demonstrere færdigheder i at opsøge, identificere og forstå kulturmødet inden for et selvvalgt felt 

med eget formuleret mål. 
3. Forholde sig analytisk og kritisk reflekterende til egen forforståelse, eget menneskesyn, egen og an-

dres livsformer og levevilkår. 
4. Identificere og gennemføre en teoretisk baseret analyse af pædagogiske muligheder og barrierer i 

kulturmøder. 

 
Læringsmål i modul I 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Begrunde og analysere aktiviteter og forløb ved hjælp af teori, der understøtter formålet med kul-
turmøder og interkulturalitet i forhold til egen specialisering. 

2. Inddrage målgruppens perspektiv, behov og forudsætninger i den pædagogiske proces. 
3. Idéudvikle, rammesætte, designe og formidle kulturprojekter med henblik på kulturmøder rettet 

mod en målgruppe inden for egen specialisering. 
4. Vurdere og forholde sig reflekterende til didaktiske og teoretiske perspektiver, der understøtter 

handlestrategier i forhold til kulturmøder i pædagogisk arbejde inden for egen specialisering. 

 

Modul J: Profession og samarbejde 

Indhold 
Modul J er fælles for uddannelsens tre specialiseringer, og undervisningen kan være tilrettelagt på 
tværs af specialiseringer og hold. Dele af undervisningen kan desuden være tilrettelagt og blive gen-
nemført i samarbejde med andre professionsuddannelser.  

Modulet retter sig mod at styrke pædagogstuderendes kompetencer til at anvende deres pædagogfag-
lighed i det tværprofessionelle samarbejde for at styrke kvaliteten i opgaveløsningen. Det handler tillige 
om at være i stand til at udfordre og lade sig udfordre af forskellige professioners perspektiver på be-
slutninger, der kræver tværfaglige indsatser for at kunne løse opgaverne med tilstrækkelig kvalitet. 
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Kompetencemål 
Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og tværsektorielle di-
lemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og tværgående samar-
bejdsprocesser.  

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere viden om og reflektere over pædagogisk faglighed med henblik på både at kunne for-
midle og overskride denne i tværgående samarbejdsforhold. 

2. Demonstrere viden om lovgivning og politiske rammer i det tværgående samarbejde. 
3. Forholde sig undersøgende og reflekterende til tværprofessionelle og tværsektorielle opgaver, di-

lemmaer og potentialer i samarbejdet med fagpersoner på tværs. 
4. Anlægge et helhedsorienteret perspektiv på bruger- og målgruppers hverdagsliv på tværs af institu-

tionelle arenaer. 
5. Inddrage relevante samarbejdspartneres faglighed, opgaver og ansvar i udvikling og understøttelse 

af fællesskaber.   
6. Forholde sig åbent og eksperimenterende til det tværprofessionelle som kategori, herunder fx an-

vende det tværprofessionelle som en optik, hvorigennem man kan undersøge sin egen praksis.  
 

Modul K: Individ, fællesskab og samfund (dagtilbudspædagogik) 

Indhold 
Modulet beskæftiger sig med det pædagogiske arbejde i dagtilbud på et individuelt, relationelt, institu-
tionelt og samfundsmæssigt niveau. Dagtilbuddets samfundsmæssige placering og opgave belyses, 
både historisk og aktuelt. Fokus rettes dels mod den pædagogiske institution som organisation og ar-
bejdsplads: vilkår, rammebetingelser og organisationskultur, dels mod institutionaliseringen af børns 
hverdagsliv, det ændrede børnesyn og børns forskellige opvækstvilkår. Der indgår desuden viden om 
dagtilbuddets retlige grundlag, og om den lokale forankring i civilsamfundet. Denne viden indgår i den 
studerendes analyse og vurdering af de pædagogiske handlemuligheder. 
 
Kompetencemål 
Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de 
organisatoriske og professionelle rammer.  

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende:  

1. Demonstrere indsigt i: 
(a) Børns opvækstvilkår, betingelser og socialisering i forskellige livsarenaer. 
(b) Forandringer i synet på børn. 
(c) Relevant lovgivning, herunder internationale konventioner. 
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2. Demonstrere indsigt i dagtilbuddets samfundsmæssige opgaver i et historisk og aktuelt perspektiv 
og vurdere de pædagogiske handlemuligheder med henblik på en helhedsorienteret indsats, der 
også indbefatter dagtilbuddets forankring i det lokale samfund. 

3. Analysere og vurdere rammebetingelser og vilkår for pædagogisk arbejde i lyset af aktuelle sam-
fundsmæssige forhold. 

4. Analysere og vurdere den pædagogiske institution som organisation med en bestemt kultur med 
sociale og kulturelle samværsformer og underliggende antagelser og logikker, som er styrende for 
praksis. 

5. Analysere og vurdere institutionen som ramme om børns hverdagsliv og pædagogers arbejdsliv, og 
aktivt inddrage børns eget perspektiv på institutionslivet. 

 

Modul K: Individ, fællesskab og samfund (skole- og fritidspædagogik) 

Indhold  
Modulet handler om de rum og rammer, der kendetegner skole- og fritidspædagogikken, om pædago-
gens rolle i det spændingsfelt, der opstår mellem forskellige institutioner og fritidsarenaer, og om de 
forskellige koder, udtryk og forståelser i de forskellige arenaer. I modulet arbejder de studerende med 
at identificere og analysere problemstillinger fra praksisfeltet og med fokus på pædagogens støtte til 
individet, den enkeltes identitet og position i et kulturelt og mangfoldigt fællesskab. Modulet skaber 
forudsætninger for, at pædagogen kan iagttage, danne, understøtte og udvikle mangfoldige fællesska-
ber. 

Kompetencemål 
Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges 
læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i:  
(a) Børn og unges identitetsdannelse, køn, alder og etnicitet samt børn og unges egne perspekti-

ver. 
(b) Social - og specialpædagogiske metoder i forhold til at fremme inklusion og social mobilitet. 
(c) Relevant lovgivning og konventioner.  

2. Analysere og vurdere pædagogiske handlemuligheder med henblik på en helhedsorienteret indsats, 
der fremmer børn og unges deltagelse i fællesskaber præget af diversitet og mangfoldighed. 

3. Analysere og vurdere børn og unges vilkår for socialisering, udvikling og læring inden for de institu-
tionelle rammer for skole og fritid, og analysere sociale og kulturelle samværsformer og underlig-
gende antagelser og logikker, som er styrende for praksis. 

4. Kommunikere og handle professionelt, både mundtligt og skriftligt i samarbejdet med andre aktø-
rer. 
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Modul K: Individ, fællesskab og samfund (social- og specialpædagogik) 

Indhold 
Modulet omhandler social- og specialpædagogiske indsatser og metoder i en samfundsmæssig og histo-
risk kontekst med fokus på pædagogens position og muligheder. Herunder er der fokus på den pædago-
giske profession i forhold til etiske udfordringer og kritisk refleksion samt fokus på at skabe forudsæt-
ninger for, at pædagogen kan igangsætte og understøtte indsatser, der fremmer det enkelte menne-
skes medborgerskab og deltagelse i sociale fællesskaber og det samfundsmæssige liv. 

Kompetencemål 
x Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver iden-

tificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og 
specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder. 

x Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser 
og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgrup-
pers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber. 

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Demonstrere indsigt i: 
(a) Det samfundsmæssige, etiske og retslige grundlag for social- og specialpædagogiske tilbud, her-

under internationale konventioner. 
(b) Kategoriseringspraksis i forhold til etnicitet, køn og social baggrund med henblik på at kunne 

modvirke stigmatiserings- og marginaliseringsprocesser. 
(c) Social- og specialpædagogiske indsatser og metoder, som kan understøtte diversitet og mang-

foldighed i forhold til det enkelte menneskes udvikling, trivsel, livskvalitet og medborgerskab.  
2. Analysere og vurdere pædagogiske handlemuligheder i det social- og specialpædagogiske område 

og fremme mulighederne for, at mennesker i udsatte positioner deltager i sociale og samfunds-
mæssige fællesskaber. 

3. Demonstrere indsigt i betydningen af en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i brugerens 
perspektiv. 

4. Reflektere over egne og andres normer og værdier samt analysere og vurdere normer, værdier og 
normalitetsbegrebers betydning for social- og specialpædagogiske indsatser aktuelt og historisk.   

 

Modul L: Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik 
(nationalt modul) 

Indhold 
Modulet har et historisk, etisk og videnskabeligt perspektiv på dagtilbudspædagogik og pædagogisk 
praksis. I modulet indgår viden om historiske og aktuelle udfordringer, etiske dilemmaer og opfattelser 
af pædagogisk arbejde og praksis med børn. I modulet kombineres det historiske perspektiv med viden 
om, hvordan videnskabelige teorier og metoder - herunder evidensbaserede metoder - indgår i dagtil-
budspædagogisk teori og praksis.   
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Kompetencemål 
x 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 pæ-
dagogiske aktiviteter. 

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

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Redegøre for, analysere og håndtere barndomsbegrebet og dagtilbuds-aktuelle pædagogiske prak-
sisser ud fra et historisk og et inddragende perspektiv. 

2. Vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis 
ud fra et børneperspektiv. 

3. Reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder -herunder evidensba-
serede metoder - der undersøger og udvikler videngrundlaget for pædagogisk praksis. 

 

Modul L: Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædago-
gik (nationalt modul) 

Indhold 
Modulet fokuserer analytisk og praktisk på videngrundlaget i skole- og fritidspædagogisk praksis. I mo-
dulet indgår viden om, hvordan pædagogisk forskning, didaktiske og pædagogiske metoder inden for 
skole- og fritidspædagogik designes, udfordrer, dokumenterer og kvalificerer pædagogisk praksis og 
pædagogers videngrundlag, herunder etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til dette.  

Kompetencemål 
x Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennem-

føre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings- og undervis-
ningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 

x Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og 
unges læring, udvikling, inklusion og perspektiver. 

x Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn 
og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.  

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Anvende andres og egen systematiske videnindsamling med henblik på at kvalificere videngrundla-
get i pædagogisk praksis. 

2. Anvende systematisk indsamlet viden i målrettet didaktisk planlægning, gennemførelse, dokumen-
tation og evaluering af pædagogisk praksis, herunder professionsetiske problemstillinger knyttet til 
dette. 
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3. Reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder, der undersøger og 
udvikler videngrundlaget for pædagogisk praksis. 
 

Modul L: Professionsviden og forskning i relation til social- og specialpædago-
gik (nationalt modul) 

Indhold 
Modulet tager et historisk, etisk og videnskabeligt udgangspunkt i social- og specialpædagogisk praksis. 
I modulet fokuseres på viden om social- og specialpædagogikkens historiske og aktuelle udfordringer, 
etiske dilemmaer og aktuelle paradigmer i relation til social- og specialpædagogisk arbejde og praksis 
med mennesker i udsatte positioner. I modulet kombineres det historiske udgangspunkt med viden om, 
hvordan videnskabelige metoder - herunder evidensbaserede metoder - indgår i social- og specialpæda-
gogikkens teori og praksis.   

Kompetencemål 
x Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver iden-

tificere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og 
specialpædagogiske paradigmer, videnformer og metoder.  

x Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser 
og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgrup-
pers udvikling, læreprocesser og deltagelse i fællesskaber.  

Læringsmål 
Efter modulet kan den studerende: 

1. Redegøre for, analysere og håndtere social- og specialpædagogisk aktuel praksis ud fra et historisk 
perspektiv. 

2. Anvende forskningsbaseret viden i analyser og vurderinger, der understøtter udvikling, læring og 
livsbetingelser blandt mennesker i udsatte positioner.  

3. Udvikle social- og specialpædagogisk praksis gennem håndtering af professionsetik i relation til 
egne og andres undersøgelser af social- og specialpædagogisk praksis. 
 

6. Evaluering af den studerendes udbytte af hvert modul 
I hvert modul udarbejder den studerende et obligatorisk produkt, som skal vise, at den studerende har 
opnået et acceptabelt niveau i forhold til modulets læringsmål.  

Yderligere arbejder den studerende med refleksioner over eget læringsudbytte.  

Godkendelse af modulproduktet og den studerendes refleksioner over eget læringsudbytte er en forud-
sætning for godkendelse af modulet. 

Hvert modul afsluttes med de studerendes evaluering af modulet. Heri indgår, at den studerende for-
holder sig til sit læringsmæssige udbytte af modulet i forhold til modulets læringsmål. 
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7. Praktik i uddannelsen 

Tilrettelæggelse og placering af praktikperioder, herunder studiedage 
Uddannelsens praktik er tilrettelagt i fire perioder, jf. bekendtgørelse nr. 211, § 8. Praktikperioden på 
Fællesdelen har et omfang af 10 ECTS. Den er placeret i begyndelsen af 2. semester og afsluttes med en 
intern prøve.  

På Specialiseringsdelen er der to praktikperioder af hver 30 ECTS. Den første af disse (2. praktik) er pla-
ceret på 3. og 4. semester og afsluttes med en intern prøve. Det andet praktikforløb (3. praktik) er pla-
ceret på 5. og 6. semester og afsluttes med en ekstern prøve.  

Den 4. praktikperiode, svarende til 5 ECTS, er tilrettelagt på 7. semester i sammenhæng med bachelor-
projektet på et praktiksted i tilknytning til specialiseringen. 
  
Studerende kan gennemføre 2. og/eller 3. praktikperiode i udlandet, jf. studieordningens pkt. 13, når 
praktikopholdet finder sted i tilknytning til et formaliseret uddannelsessamarbejde mellem UCC og en 
uddannelsesinstitution i udlandet. Det er en forudsætning, at der er indgået en aftale senest to måne-
der før praktikperiodens begyndelse, og at denne er udarbejdet i overensstemmelse med kompetence-
målene for perioden. Reglerne om studiedage og løn i praktikperioden kan fraviges, jf. § 11 stk. 2 og 3 i 
bekendtgørelse nr. 211 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog.  

For den netbaserede ordinære pædagoguddannelse udbudt på Færøerne for bosiddende færøske stu-
derende gælder, at alle fire praktikperioder (75 ECTS) kan udbydes lokalt som værende praktikker i ud-
landet. For den netbaserede meritpædagoguddannelse udbudt på Færøerne for bosiddende færøske 
studerende gælder, at 1. og 4. praktikperioder (15 ECTS) kan udbydes lokalt som værende praktikker i 
udlandet. 

Studiedagenes placering og tilrettelæggelse 
I 1. praktikperiode på Fællesdelens praktikperiode indgår tre studiedage. 

I 2.praktikperiode på specialiseringsdelen indgår 10 studiedage heraf to dage til førstehjælp. 

I 3. praktikperiode på specialiseringsdelen indgår ligeledes 10 studiedage.  

Studiedagenes tilrettelæggelse er nærmere beskrevet i uddannelsens praktikhåndbog.  

Indstilling til prøve i praktikken 
Ifølge Uddannelsesbekendtgørelsens § 17 afsluttes 1., 2. og 3. praktikperiode med en prøve.  

Adgang til praktikprøven forudsætter, at den studerende har været til stede i mindst halvdelen af prak-
tikperioden samt godkendelse af foregående uddannelseselementer og prøver jf. pkt. 9  

For praktikperioder påbegyndt december 2017 og fremefter gælder: 

Adgang til praktikprøven forudsætter, at den studerende har været til stede i mindst 75% af hele prak-
tikperioden – heri indregnet fremmøde på studiedage på uddannelsesstedet.  
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Eventuelle lukkedage herunder pålagt ferie tælles ikke som fravær. 
Afhjælpning af manglende opfyldelse af krav til mødepligt kan kun ske ved tage praktikken om. 
 

Afbrydelse af praktikperioden samt mulighed for nedsat tid 
Afbryder en studerende praktikperioden inden halvdelen af perioden er gennemført (fx på grund af bar-
sel eller sygdom), skal den studerende, når vedkommende vender tilbage fra barsel eller i forbindelse 
med raskmelding, have tilbud om praktikplads, så det bliver muligt at gennemføre den resterende del af 
praktikperioden. 

Afbryder en studerende praktikperioden, når mere end halvdelen af perioden er gennemført, har den 
studerende mulighed for at gå til prøve i praktikken på det fastlagte prøvetidspunkt eller ved en efter-
følgende re/sygeprøve. 

Dispensation for det fastsatte ugentlige timetal i praktikken 
Jævnfør § 22a i uddannelsesbekendtgørelsen er det muligt for studerende, som har et handicap eller en 
kronisk sygdom, at søge om dispensation for det fastsatte ugentlige timetal i praktikken. 
Den studerende skal i ansøgningen, via lægeerklæring kunne dokumentere, at handicappet eller syg-
dommen nødvendiggør et skånebehov som ikke kan afhjælpes på anden måde end ved en nedsættelse 
af timetallet i praktikken. 
Den studerende stiler ansøgningen til uddannelsesleder eller praktikkoordinator, som vurderer den stu-
derendes muligheder for at tilegne sig praktikkens kompetencemål på trods af det reducerede timetal. 
 
Uddannelsesinstitutionen videresender ansøgningen til Styrelsen for de videregående uddannelser, 
som træffer afgørelse i sagen. 

Samspil mellem praktikken og den øvrige uddannelse 
Studerendes erfaringer fra praktikperioderne bliver inddraget i studiedage samt i modulerne, hvor der 
bliver arbejdet med empiri og cases fra praktik og praksis. Forud for hver praktikperiode forbereder de 
studerende sig på deres kommende praktikophold med udgangspunkt i kompetencemålet for den en-
kelte praktik. 

De studerendes arbejde med en portfolio vil gennem hele uddannelsen understøtte sammenhængen 
mellem praktik og uddannelsens moduler. I portfolien kobler de studerende erfaringer fra deres egne 
praktikforløb med uddannelsens øvrige studieforløb. Dette indgår i de studerendes dokumentation og 
evaluering af deres udbytte af hvert modul i uddannelsen.  

8. Tværprofessionelt element 
Alle uddannelsens moduler beskæftiger sig med tværprofessionelle og tværsektorielle aspekter af det 
pædagogiske arbejde.  

I uddannelsens 10. modul ”Profession og samarbejde” er der i undervisningen fokus på tværprofessio-
nalitet og tværsektorielt samarbejde med henblik på helhedsorienterede løsninger på tværs af den of-
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fentlige, private og/eller frivillige sektor. I modulet ”Profession og samarbejde” kan de studerende ar-
bejde på tværs af specialiseringer, og der kan være undervisningsaktiviteter på tværs af professionsud-
dannelser med henblik på at fremme de tværprofessionelle erfaringer. Modulet afsluttes med en intern 
prøve i kompetencemålet for det tværprofessionelle element, jf. studieordningens pkt. 9. 

9. Afsluttende prøver 
Fællesdelens afsluttende prøver (grundfagligheden) 
Uddannelsens Fællesdel indeholder en afsluttende prøve i hvert af grundfaglighedens tre kompetence-
mål:  

x Prøve med intern bedømmelse inden for grundfaglighedens kompetenceområde ”Pædagogens 
praksis” i slutningen af 1. praktikperiode (GK3), som er placeret i begyndelsen af 2. semester. Ad-
gang til prøven forudsætter, at den studerende har fået godkendt 1. semester og opfyldt sin møde-
pligt i praktikken, herunder studiedagene jf. pkt. 18 om deltagelses- og mødepligt i uddannelsen. 
Minimumskravet svarer til 40 ECTS. 
 

x Prøve med intern bedømmelse i grundfaglighedens første kompetencemål (GK1) afvikles i forbin-
delse med afslutningen af 4. modul (modul D). Adgang til prøven forudsætter, at prøven i kompe-
tencemålet inden for området ”Pædagogens praksis” (1. praktik) er bestået. Minimumskravet sva-
rer til 40 ECTS. 
 

x Prøve med intern bedømmelse i grundfaglighedens andet kompetencemål (GK2) afvikles i sidste 
halvdel af 6. modul (modul E eller F). Adgang til denne prøve forudsætter, at prøven i 1. praktik 
samt prøven i første kompetencemål er bestået. Minimumskravet svarer til 50 ECTS. 

 

Prøveformer i uddannelsens fællesdel (grundfagligheden) 
Alle prøver i fællesdelen er udarbejdet og tilrettelagt i henhold til nationalt udformede retningslinjer, 
dvs. fælles for alle professionshøjskoler.  Retningslinjerne for disse prøver er uddybet i studieplanen.  
Prøveformerne er justeret i august 2017.  

Prøve i kompetencemål 1 (GK1):  
Den studerende kan med udgangspunkt i børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver 
etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer og aktiviteter, der understøtter børns, unges og 
voksnes udvikling, samt – i relation til dette – redegøre for faglige vurderinger og valg.  

Prøveform:  
Gældende for studerende med optag Forår 2017 på Campus Carlsberg: Mundtlig, individuel med af-
sæt i præsentationsportfolio: 
 
Gældende for studerende med optag forår 2017 på Campus Nord, alle hold på Bornholm samt alle 
studerende med optag fra efterår 2017: Mundtlig gruppe prøve med afsæt i præsentationsportfolio: 
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Individuel prøve: Præsentationsportfolien skal indeholde produkttyper, der dokumenterer den stude-
rendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væ-
sentlige videns- og færdighedsmål. Portfolien skal indeholde refleksioner over den studerendes egen 
læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsen-
tationsportfolien er sammensat, som den foreligger.  
 
Gruppeprøve: Præsentationsportfolio skal indeholde produkter, der viser, hvordan de studerende har 
arbejdet med opnåelse af kompetencemålet, og hvordan de studerendes udvikling og læring frem mod 
målet er forløbet. De studerende skal sammensætte produkterne inden for og på tværs af kompetence-
målets videns- og færdighedsområder, og de studerende skal skriftligt gøre rede for, hvorfor præsenta-
tionsportfolioen er sammensat, som den foreligger.  
 
Prøvegrundlag:  
Individuel prøve: Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max. 14.400 anslag, og en 
eller flere produkttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gen-
nemse. 

Gruppeprøve: Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produktty-
per, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse. 
 
Omfang:  

x 2 studerende: max. 14.400 anslag  
x 3 studerende: max. 19.200 anslag   
x 4 studerende: max. 24.000 anslag   

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

Bedømmelsesgrundlag:  
Individuel prøve: Mundtlig prøve og præsentationsportfolio.  Den studerendes formulerings- og stave-
evne indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstationen. 
 

Gruppeprøve: Helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige del.  
 
Tidsramme for mundtlig prøve:  
Individuel prøve: 20 minutter til præsentation og drøftelse. 

Ca. 1/4 af tiden skal bruges på den studerendes præsentation.  

Gruppeprøve:  
Tidsramme for mundtlig prøve:  

x 2 studerende: 25 min. til præsentation og drøftelse.  
x 3 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse  
x 4 studerende: 35 min. til præsentation og drøftelse  
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Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.  
 

Bedømmelse:  
Begge prøveformer: Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 
Prøve i kompetencemål 2 (GK2):  
Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den samfundsmæssige, histori-
ske, institutionelle og professionelle sammenhæng. 

Gældende for studerende optaget efterår 16: 
Prøveform: 
Kombinationsprøve der består af: 
Delprøve 1: 

x Individuel Multiple Choice Questionaire (MCQ) 
Delprøve 2:  

x Skriftligt produkt udarbejdet i grupper og mundtlig gruppeprøve.  
 
Prøvegrundlag for mundtlig prøve: 
Skriftligt produkt, der dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet 
med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål. Det skal fremgå hvilken 
studerende, der er ansvarlig for de enkelte dele af det skriftlige produkt. 
 
Omfang:  

x 2 studerende: max. 14.400 anslag  
x 3 studerende: max. 19.200 anslag   
x 4 studerende: max. 24.000 anslag   

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

Tidsramme for mundtlig prøve:  
x 2 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse.  
x 3 studerende: 35 min. til præsentation og drøftelse  
x 4 studerende: 40 min. til præsentation og drøftelse  

 
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.  
 
Bedømmelsesgrundlag:  
MCQ test og helhedsvurdering af skriftligt produkt og mundtlig præstation.  
 
Bedømmelse: 
Prøven kan kun bestås hvis begge delprøver bestås. Delprøve 1 bedømmes med bestået/ikke bestået. 
Ved delprøve 2 gives der en samlet karakter på 7-trinsskalaen for det skriftlige produkt og den mundt-
lige prøve.  
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Gældende for studerende optaget fra forår 2017 og fremefter: 
Kompetencemål 2: Den studerende kan fagligt begrunde pædagogisk arbejde i relation til den sam-
fundsmæssige, historiske, institutionelle og professionelle sammenhæng.  
 
Prøveform: 
Individuel skriftlig prøve på op til 12.000 anslag. 
Anslagsangivelse er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste.  
 
Prøvegrundlag:  
6 timers prøve med udlevering af case og prøvespørgsmål målrettet kompetenceområdet.  
 
Bedømmelsesgrundlag: 
Skriftligt produkt. 
 
Bedømmelse: 
Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Intern bedømmelse. 
 
Prøve i kompetencemål 3 (GK3):  
Den studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem 
deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis. 

Prøveform  
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio 

Præsentationsportfolien skal indeholde produkttyper der dokumenterer den studerendes opnåelse af 
kompetencemålet, herunder arbejdet med samt refleksion over udvalgte og væsentlige videns- og fær-
dighedsmål. Portfolien skal indeholde refleksioner over den studerendes egen læring og udvikling i op-
nåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er 
sammensat, som den foreligger. 
 
Prøvegrundlag:  
Præsentationsportfolien indeholder både skriftligt produkt, max. 14.400 anslag, og en eller flere pro-
dukttyper, eks. film, billedmateriale og lyd, der samlet tager max 10 minutter at gennemse.   

Bedømmelsesgrundlag:  
Mundtlig prøve og præsentationsportfolio. Den studerendes formulerings- og staveevne indgår i den 
samlende bedømmelse af eksamenspræstationen. 
 
Tidsramme for mundtlig prøve:  
20 min til præsentation og drøftelse.  
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på den studerendes præsentation.  
 
Bedømmelse:  
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Prøven bedømmes bestået/ikke-bestået af en praktikvejleder fra praktikstedet og en underviser udpe-
get af professionshøjskolen. 

 
 
Specialiseringsdelens afsluttende prøver 
x Prøve med intern bedømmelse inden for Specialiseringsdelens 3. kompetenceområde (SK3) afhol-

des i sidste del af 2. praktikperiode. Adgang til prøven forudsætter, at Fællesdelens prøver er be-
stået, samt at den studerende har opfyldt sin mødepligt i praktikken, jf. studieordningens pkt 18 om 
deltagelses- og mødepligt i uddannelsen. Minimumskravet svarer til 110 ECTS. 
 

x Det valgfrie kompetencemål (VK) afprøves ved en ekstern prøve i sidste halvdel af 9. modul (modul 
I). Adgang til denne prøve forudsætter, at Fællesdelens prøver er bestået samt prøven i 2. praktik. 
Minimumskravet svaret til 110 ECTS.  
 

x Det tværprofessionelle element (TE) afprøves ved en intern prøve i sidste halvdel af 10. modul (mo-
dul J). Adgang til denne prøve forudsætter, at Fællesdelens prøver samt prøven i 2. praktik og prø-
ven i det valgfrie kompetencemål er bestået. Minimumskravet svarer til 130 ECTS. 
 

x Prøve med ekstern bedømmelse inden for Specialiseringsdelens 4. kompetenceområde (SK4) afhol-
des i sidste del af 3. praktikperiode. Adgang til prøven forudsætter, at de forudgående prøver på 
Specialiseringsdelen er bestået, samt at den studerende har opfyldt sin mødepligt i praktikken jf. 
pkt. 18 om deltagelses- og mødepligt. Minimumskravet svarer til 170 ECTS. 
 

x Specialiseringsdelens første kompetencemål (SK1) afprøves ved en ekstern prøve i 12. modul. Ad-
gang til denne prøve forudsætter, at den studerende har gennemført Fællesdelen samt de forudgå-
ende prøver på Specialiseringsdelen. Minimumskravet svarer til 170 ECTS. 
 

x Specialiseringens andet kompetencemål (SK2) afprøves med ekstern bedømmelse i slutningen af 
12. modul. Adgang til denne prøve forudsætter, at den studerende har gennemført Fællesdelen 
samt de forudgående prøver på Specialiseringsdelen. Minimumskravet svarer til 180 ECTS. 
 

x Professionsbachelorprojektet afsluttes i 7. semester med en ekstern prøve. Adgang til prøven for-
udsætter, at den studerende har bestået uddannelsens forudgående prøver. Minimumskravet sva-
rer til 190 ECTS. 

 

Prøveformer på specialiseringsdelen 
I specialiseringsdelen er prøverne i første og andet kompetencemål, de to praktikprøver (tredje og 
fjerde kompetencemål) samt bachelorprøven udformet og tilrettelagt i henhold til nationalt udformede 
retningslinjer, dvs. fælles for alle professionshøjskoler. Nærmere retningslinjer for disse prøver findes i 
studieplanen.  
Prøven i det tværprofessionelle kompetencemål samt i det valgfrie kompetenceområde er udformet og 
tilrettelagt af Professionshøjskolen UCC. 
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Prøverne i specialiseringsdelens 1. og 2. kompetenceområde er justeret med ikrafttræden 1. september 
2015.  

Specialiseringsdelens prøve i 1. kompetencemål (SK1) – gældende for alle tre speci-
aliseringer 
 
Dagtilbudspædagogik 
Den studerende kan anvende naturen samt kulturelle medier og udtryksformer til at skabe udviklings--- 
og læreprocesser for 0---5 årige børn og inddrage børns perspektiv, deres kreativitet og leg i pædagogi-
ske aktiviteter. 
 
Skole- og fritidspædagogik 
Den studerende kan – med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier – tilrettelægge, gennem-
føre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer samt lærings- og undervisnings-
forløb med henblik på, at børns og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. 
 
Social- og specialpædagogik 
Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætninger og perspektiver identifi-
cere og varetage pædagogiske opgaver i relation hertil. Den studerende har indsigt i social- og special-
pædagogiske paradigmer, vidensformer og metoder.    
 
Prøveform: 
Mundtlig gruppeprøve med afsæt i fællesgjort præsentationsportfolio. Gruppen består af 2-4 stude-
rende.  
 
Gruppens fællesgjorte præsentationsportfolio skal indeholde produkttyper, der dokumenterer grup-
pens opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med udvalgte og væsentlige videns- og færdig-
hedsmål. Præsentationsportfolien skal indeholde refleksioner over gruppens læring og udvikling i opnå-
else af kompetencemålet. De studerende skal redegøre for, hvorfor præsentationsportfolien er sam-
mensat, som den foreligger. 
 
Prøvegrundlag:  
Fællesgjort præsentationsportfolio der indeholder både skriftligt produkt og en eller flere produkttyper, 
eks. film, billedmaterialer og lyd.  
 
Omfang skriftligt produkt:  

x 2 studerende: max. 14.400 anslag    
x 3 studerende: max. 19.200 anslag   
x 4 studerende: max. 24.000 anslag   

 
Omfang andre produkttyper:  
Andre produkttyper må samlet tage max 10 minutter at gennemse. 
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Bedømmelsesgrundlag:  
Mundtlig prøve.  
Tidsramme for mundtlig prøve:    

x 2 studerende: 25 minutter til præsentation og drøftelse. 
x 3 studerende: 30 minutter til præsentation og drøftelse. 
x 4 studerende: 35 minutter til præsentation og drøftelse. 

 
Ca. 1/4 af tidsrammen anvendes på de studerendes præsentation.  
 
Bedømmelse: 
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 

Specialiseringsdelens prøve i 2. kompetencemål (SK2) – gældende for alle tre speci-
aliseringer 
 
Dagtilbudspædagogik: 
Den studerende kan reflektere, vurdere, begrunde og kvalificere pædagogisk arbejde på baggrund af de 
organisatoriske og professionelle rammer.   
 
 
Skole- og fritidspædagogik:  
Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læ-
ring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. 
 

Social- og specialpædagogik:  
Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og specialpædagogiske indsatser og aktivi-
teter, der sigter mod at fremme trivsel og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, lære-
processer og deltagelse i fællesskaber. 
 
 
Prøveform: 
Gruppeprøve på baggrund af skriftlig projektopgave med selvvalgt problemstilling udarbejdet i grupper 
på 2- 4 studerende. 

Prøvegrundlag:  
Skriftlig projektopgave af et omfang på: 

- 2 studerende: max 24.000 anslag 
- 3 studerende: max 36.000 anslag 
- 4 studerende: max 48.000 anslag. 
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Anslagsangivelser er inklusiv mellemrum og eksklusiv forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste. Det 
skriftlige produkt dokumenterer de studerendes opnåelse af kompetencemålet, herunder arbejdet med 
udvalgte og væsentlige videns- og færdighedsmål.   
 
Bedømmelsesgrundlag:  
Skriftlig projektopgave. Det skal fremgå, hvilke studerende, der er ansvarlige for de enkelte dele af op-
gaven. Den studerendes formulerings- og staveevne indgår i den samlende bedømmelse af eksamens-
præstationen. 
 
Bedømmelse: 
Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
 
Kompetencemål 3 (SK3): specialiseringspraktik (anden praktik) 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, 
støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompe-
tencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere 
og indgå i relationer. 

Skole- fritidspædagogik: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og 
læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professi-
onel kommunikation herom. 

Social- og specialpædagogik: Den studerende kan kommunikere professionelt i relation til målgruppen 
og kolleger og kan på den baggrund gennemføre pædagogiske aktiviteter på et etisk forsvarligt grund-
lag. 

Prøveform:  
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. 

Arbejdsportfolioen består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumenterer den 
studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer.  

Præsentationsportfolioen består af udvalgte produkter og dokumentationer, der viser den studerendes 
videns-, færdigheds- og kompetenceniveau samt den studerendes udvikling frem mod dette (herunder 
udtalelse fra mødet afholdt i henhold til BEK. § 9 stk. 3). Præsentationsportfolioen består af skriftlige 
refleksioner over de udvalgte dele af arbejdsportfolioen.  

Omfang: 
Max 14.400 anslag samt bilag (billede, lyd mv.)  

Prøvegrundlag: 
Præsentationsportfolio og praktikstedets udtalelse i forbindelse med mødet afholdt i henhold til BEK. § 
9 stk. 3. 

Bedømmelsesgrundlag:  
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Præsentationsportfolio og den mundtlige præstation. Den studerendes formulerings- og staveevne ind-
går i den samlende bedømmelse af eksamenspræstationen. 

Tidsramme for mundtlig prøve:  
5 min. præsentation, 15 min. samtale, 10 min. votering.  

Bedømmelse:  
Intern censur. Bestået/ikke bestået.  

For prøver i praktik, som gennemføres i udlandet gælder særlige bestemmelser, som fremgår af studie-
planen.  

 

Prøve i valgfrit kompetenceområde 
De valgfrie kompetenceområder omfatter: 

1) Kreative udtryksformer 
2) Natur og udeliv 
3) Sundhedsfremme og bevægelse 
4) Medier og digital kultur 
5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri 
6) Social innovation og entreprenørskab  
7) Kulturmøde og interkulturalitet  

Prøveform:  
Mundtlig prøve i grupper på max. 4 studerende   
 
Prøvegrundlag:  
Studerende udarbejder individuelt eller i grupper et skriftligt oplæg, som præsenterer en didaktisk ana-
lyse af en aktivitet relateret til en konkret målgruppe.  
 
Det skriftlige oplæg må have op til følgende omfang: 
x 1 studerende: 7.000 anslag (tegn inklusive mellemrum) 
x 2 studerende: 10.000 anslag (tegn inklusive mellemrum) 
x 3 studerende: 13.000 anslag (tegn inklusive mellemrum) 
x 4 studerende: 16.000 anslag (tegn inklusive mellemrum) 
 
Bedømmelsesgrundlag:  
Den mundtlige præstation. 

Tidsramme: 
x 1 studerende: 20 min. til præsentation og drøftelse 
x 2 studerende: 30 min. til præsentation og drøftelse 
x 3 studerende: 40 min. til præsentation og drøftelse 
x 4 studerende: 50 min. til præsentation og drøftelse 
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De studerende råder over ca. 1/3 del af tiden til præsentation. 
 
Bedømmelse: Ekstern censur  7-trinsskalaen. 
 
 

Prøve i tværprofessionelt element  
Kompetencemål: Den studerende kan identificere, analysere og reflektere over tværprofessionelle og 
tværsektorielle dilemmaer og potentialer og skal indgå i, koordinere og lede helhedsorienterede og 
tværgående samarbejdsprocesser.  
 
Prøveform:  
Individuel skriftlig opgave. 
 
Prøvegrundlag:  
Med afsæt i arbejdet med 10. moduls obligatoriske modulprodukt, hvor de studerende i grupper har 
foretaget en empirisk undersøgelse af dilemmaer og potentialer i en indsats, hvor pædagoger indgår i 
et tværgående samarbejde, udarbejder den studerende individuelt et skriftligt produkt med analyse af 
en selvvalgt problemstilling.  
Det skriftlige produkt må have et omfang af 15.000 anslag (tegn inklusive mellemrum).  
 
Tidsramme: 
Den studerende har 48 timer til den skriftlige besvarelse, meritstuderende 96 timer, svarende til hen-
holdsvis 2 og 4 skrivedage. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Det skriftlige produkt. Den studerendes formulerings- og staveevne indgår i den samlende bedømmelse 
af eksamenspræstationen. 

 
Bedømmelse 
Intern censur efter 7-trinsskalaen. 
 

Kompetencemål 4 (SK4): Specialiseringspraktik (tredje praktik) 

Dagtilbudspædagogik: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere 
og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den 
forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og 
vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis. 

Skole- og fritidspædagogik: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og 
fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. 
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Social- og specialpædagogik: Den studerende kan gennem udvikling af pædagogisk praksis understøtte 
de tre målgruppers læring-, udviklings- og omsorgsbehov og perspektiver i samarbejde med relevante 
aktører. 

Prøveform: 
Individuel mundtlig prøve med afsæt i præsentationsportfolio. 

Arbejdsportfolioen består af indsamling, selektion og refleksion af produkter, der dokumenterer den 
studerendes arbejdsproces med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer igennem praktikken. 

Præsentationsportfolioen indeholder den studerendes skriftlige refleksioner over udvalgte og væsent-
lige videns- og færdighedsmål. Portfolien skal desuden indeholde refleksioner over den studerendes 
egen læring og udvikling i opnåelse af kompetencemålet. Den studerende skal redegøre for, hvorfor 
præsentationsportfolien er sammensat, som den foreligger. 

Omfang: Gældende for studerende optaget forår 2015 og fremefter 
Skriftlige refleksioner over udvalgte dele fra arbejdsportfolio til præsentationsportfolio på max 24.000 
anslag samt bilag (billede, lyd mv.)  

Prøvegrundlag: 
Præsentationsportfolio samt praktikstedets udtalelse i forbindelse med mødet afholdt i henhold til BEK 
§ 9 stk. 3. 

Bedømmelsesgrundlag:  
Præsentationsportfolio og den mundtlige præstation. Den studerendes formulerings- og staveevne ind-
går i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen. 

Tidsramme:  
5 min. præsentation, 15 min. samtale, 10 min. votering.  

Bedømmelse:  
Ekstern censur. Bestået/ikke bestået 

For prøver i praktik, som gennemføres i udlandet gælder særlige bestemmelser, som fremgår af studie-
planen. 

 
10. Fjerde praktikperiode og bachelorprojekt 
Fjerde praktikperiode er tilrettelagt som en 16-dages ulønnet praktik på 7. semester på et praktiksted i 
tilknytning til specialiseringen. Nærmere retningslinjer for den 4. praktikperiode er beskrevet i studie-
planen.  
 



 Side 38 
 

Kompetencemål for bachelorprojektet 
Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillin-
ger.  
 

Beskrivelse 
Professionsuddannelsen som pædagog afsluttes med et bachelorprojekt svarende til 15 ECTS og udar-
bejdes i tilknytning til 4. praktikperiode, som svarer til 5 ECTS. Bachelorprojektet indgår som en del af 
specialiseringen og tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling. 

I bachelorprojektet behandler de studerende individuelt eller i gruppe en selvvalgt problemstilling in-
den for det valgte specialiseringsområde. Problemstillingen skal godkendes af Professionshøjskolen.  

De studerende får tildelt en vejleder fra professionshøjskolen, der vejleder i faglige og metodiske 
spørgsmål samt godkender den valgte problemstilling. De studerende får desuden tildelt en kontaktper-
son fra praktikken, der sikrer samspillet med praktikstedet.  
 

Udformning af professionsbachelorprojektet 
I den skriftlige del af projektet skal den/de studerende kunne begrunde problemstillingens professions-
faglige relevans samt kunne redegøre for projektets metodiske og teoretiske grundlag. 
 
Projektet skal endvidere indeholde en empirisk baseret analyse af den valgte problemstilling samt en 
perspektivering af analysen i forhold til sociale, institutionelle og samfundsmæssige forhold (jf. uddan-
nelsesbekendtgørelsens bilag 6).  
  
Derudover skal projektet indeholde overvejelser over, hvad det vil sige at undersøge/udvikle en pæda-
gogisk praksis, som man selv, som studerende, er en del af, samt hvilke etiske og værdimæssige udfor-
dringer, denne position kan medføre.  
  
Den studerende skal demonstrere et undersøgelsesperspektiv, der bevæger sig fra det specifikke ek-
sempel til et generelt vilkår – eller omvendt.  
 
Det skriftlige projekt indeholder (ikke nødvendigvis i rækkefølge): 

o Titel (på dansk og engelsk)  
o Resume (på dansk og eventuelt engelsk)  
o Indledning   med en begrundet problemstilling 
o Eksisterende viden fra forskning og udviklingsarbejde om problemstillingen  
o Metodeovervejelser, herunder     
o Undersøgelses/udviklingsdesign   
o Refleksioner over, hvad det vil sige at udforske egen praksis     
o Beskrivelse og analyse af empiri ved anvendelse af teori  
o Diskussion og perspektivering i forhold til sociale, kulturelle, institutionelle og samfundsmæs-

sige forholds betydning for den valgte problemformulering, herunder  
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o Beskrivelse af udviklingsmuligheder og handleovervejelser  
o Beskrivelse af og refleksion over den faglige drøftelse med praktikstedet  
o Relatering til forsknings--- og udviklingsresultater  
o Konklusion   
o Referenceliste. 

 
Omfang:  
Det skriftlige projekt må maksimalt have et omfang på: 

o 1 studerende: 60.000 anslag inkl. mellemrum 
o 2 studerende: 72.000 anslag inkl. mellemrum 
o 3 studerende. 84.000 anslag inkl. mellemrum 
o 4 studerende: 96.000 anslag inkl. mellemrum 

 
Hertil kommer forside, resume, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag.  
Såfremt der inddrages andre dokumentationsformer, skal disse være beskrevet i det skriftlige produkt. 
 
Prøvegrundlag:  
Bachelorprojektet og den mundtlige præstationen 
 
Bedømmelsesgrundlag: 
Helhedsvurdering af den skriftlige opgave samt den mundtlige del. Den studerendes formulerings- og 
staveevne indgår i den samlende bedømmelse af eksamenspræstationen. 
 
Tidsramme: 

o 1 studerende 25 min til præsentation og drøftelse 
o 2 studerende 40 min til præsentation og drøftelse 
o 3 studerende 50 min til præsentation og drøftelse 
o 4 studerende 60 min til præsentation og drøftelse 

Den/de studerende råder over ca. 1/3 del af tiden til præsentation 

Bedømmelse: 
Ekstern censur efter 7-trinsskalaen 

11. Generelt om prøver 
Regler for tilmelding til prøve og beslutninger om afholdelse af syge- og omprøve, anvendelse af hjæl-
pemidler, brug af egne og andres arbejde samt disciplinære foranstaltninger i tilfælde af plagiat og an-
den form for eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd ved eksamen sker i henhold til reglerne i Be-
kendtgørelse nr. 1046 af 30/06/2016) om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser. Den stu-
derende er automatisk tilmeldt prøverne, som ikke kan afmeldes. Det gælder ikke ved dokumenteret 
sygdom og barsel eller hvis den studerende har fået dispensation begrundet i usædvanlige forhold.  
Det anvendte sprog ved prøven er dansk eller norsk og svensk 
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Syge- og omprøve: 
Studerende der grundet dokumenteret sygdom ikke har aflagt prøve, skal aflægge prøve snarest muligt. 
Syge- eller omprøven ligger i umiddelbar forlængelse af den ordinære prøve eller sammen med de næ-
ste ordinære prøver i faget/modulet. 

Den studerende er automatisk tilmeldt syge- eller omprøven. 

Er det en prøve der er placeret i sidste eksamenstermin, f.eks. bachelorprojektet, ligger syge/omprøven 
i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf. 

 

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

Brug af egne tidligere bedømte eksamensbesvarelser skal ske med kildeangivelse og brug af citations-
tegn ved direkte citater fra eksamensbesvarelsen. Tilsvarende gælder ved brug af medstuderendes ek-
samensbesvarelser. De skal kildeangives på samme måde som alle øvrige kilder, der bruges i besvarel-
sen. 

Hvis der under eller efter en prøve opstår formodning om, at en studerende har udgivet en andens ar-
bejde for sit eget skal det indberettes til UCC. Tilsvarende gælder hvis en studerende har anvendt sit 
eget tidligere bedømte arbejde uden henvisning. Hvis formodningen bliver bekræftet efter en undersø-
gelse af sagen, og hvis handlingen har fået eller ville kunne få konsekvenser for bedømmelsen, skal den 
studerende bortvises fra prøven, jf. prøvebekendtgørelsens § 20. 

Tilsvarende kan forstyrrende adfærd under prøven medføre bortvisning fra prøven  jf. § 20 i prøvebe-
kendtgørelsen. 

Vejledning om proceduren ved mistanke om eksamenssnyd findes på Juraportalen for studerende og 
for medarbejdere. 

 

12. Undervisnings- og arbejdsformer 
Uddannelsens undervisnings- og arbejdsformer er kendetegnet ved, at studerende er i samspil med 
praksisfeltet gennem hele uddannelsen. Viden fra praksis og studerendes praktikerfaringer anvendes 
aktivt, og studerende indgår i undersøgelses- og udviklingsopgaver i samarbejde med praksis. 

I undervisnings- og arbejdsformer bliver der lagt vægt på pædagogprofessionens faglige såvel som 
tværprofessionelle, tværsektorielle og internationale udfordringer.  Derfor lægger undervisnings- og 
arbejdsformerne vægt på tværfaglige studieaktiviteter, forpligtende samarbejder og opgaver, som både 
medtænker og udfordrer studerendes livserfaringer og sociale og kulturelle forståelse.  

Undervisnings- og arbejdsformer tilrettelægges med respekt for ligeværdighed og samspil mellem læ-
ringsmål, som retter sig mod henholdsvis praktiske, teoretiske og sociale kompetencer såvel som krops-
lige og æstetisk-musiske kompetencer i bred forstand.  
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Undervisnings- og arbejdsformer skaber en tydelig og systematisk sammenhæng mellem indhold, ar-
bejdsformer, opgaver, prøver og evalueringer. 

De studerende arbejder med en portfolio både i praktikperioder og i modulerne. Deres arbejde med 
portfolioen indgår som et væsentligt grundlag for deres individuelle læring og som afsæt for kollektive 
læreprocesser. Portfolioen indgår desuden i de studerendes evaluering af deres udbyttet i hvert modul 
og som prøvegrundlag i flere af uddannelsens prøver. 

Uddannelsens obligatoriske modulprojekt sikrer, at de studerende på en systematisk måde bliver udfor-
dret med stigende krav til refleksion og abstraktion og beherskelse af forskellige praksisformer såvel 
som studie- og undersøgelsesmetoder.   

Det forventes, at studerende tager et medansvar for studiemiljø og undervisning ved at deltage aktivt i 
tiltag inden for alle studieaktivitetsmodellens fire kategorier af studieaktiviteter. 

Digitale medier 
Anvendelsen af digitale medier indgår i såvel tilrettelæggelse som gennemførelse af pædagoguddannel-
sen. Alle studerende arbejder med en digital portfolio gennem alle uddannelsens moduler og praktik-
forløb.  

Uddannelsen kan gennemføres som et særligt tilrettelagt netbaseret forløb, hvor den overvejende del 
af undervisningen i modulerne foregår uden fremmøde på uddannelsesstedet. 

  

13. Internationale aktiviteter 
Alle moduler tilrettelægges med et internationalt orienteret curriculum. Herudover kan der være inter-
nationale aktiviteter i form af feltstudier eller institutionsbesøg i udlandet, studier af internationalise-
ring inden for professionsområdet, deltagelse i UCC’s internationale dage/uger eller kontakt med inter-
nationale samarbejdspartnere via digitale platforme. Den generelle internationale orientering af curri-
culum modsvarer 10 ECTS og gælder alle studerende.  
Til studerende, der ønsker at arbejde yderligere med internationalisering udbyder UCC – i samarbejde 
med udenlandske uddannelsesinstitutioner - praktikophold og længerevarende studieophold i udlandet 
samt egne internationale kurser.  
Den studerende kan gennemføre 2. og 3 praktik i udlandet. For den netbaserede pædagog og meritpæ-
dagoguddannelse der udbydes på Færøerne gælder særlige forhold og muligheder, for nærmere uddyb-
ning henvises til pkt. 7. Ved udlandspraktik skal den studerende efterfølgende bestå en praktikprøve i 
Danmark. En bestået praktik modsvarer 30 ECTS.  
Ud over praktik kan en studerende i uddannelsens specialiseringsdel gennemføre studieaktiviteter i ud-
landet i et omfang på op til 30 ECTS. 
UCC udbyder egne internationale kurser i Danmark for danske og udenlandske studerende (20 ECTS for 
danske studerende). Kurserne foregår på engelsk. Kompetencemål for UCC’s internationale kurser 
fremgår af bilag 3. En uddybende kursusbeskrivelse findes på hjemmesiden (https://ucc.dk/internatio-
nal/study-ucc/what-can-i-study).  
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En studerende fra pædagoguddannelsen kan deltage i studieophold i udlandet eller i et af UCC’s egne 
internationale kurser, når vedkommende går på 5. semester. Disse internationale aktiviteter tilrettelæg-
ges som et dobbeltmodul på 20 ECTS, der erstatter modul I og J.  
UCC udbyder desuden kortere studieaktiviteter i udlandet så som "summer school", internationale uger 
og short term kurser.  
Når den studerende indgår aftale med UCC om deltagelse i internationale uddannelsesaktiviteter, oply-
ser uddannelsesinstitutionen samtidig, hvor mange ECTS aktiviteten svarer til. Den studerende får fuld 
merit for internationale studieaktiviteter, som han/hun fuldfører med godkendelse/bestået prøve. Dog 
skal der aflægges praktikprøve i Danmark efter udlandspraktikken. Uddannelsens fællesdel og bachelor-
forløbet kan ikke gennemføres i udlandet.  
Ved deltagelse i udbudte internationaliseringsaktiviteter er den studerende selv ansvarlig for at holde 
sig ajour med undervisning eller andre studieaktiviteter, der er grundlag for efterfølgende prøver. 

14. Profiluddannelser og talentforløb 
Optagelse på en profiluddannelse 
Efter tildeling af en specialiseringsretning kan den studerende søge optagelse på et uddannelsesforløb 
med en særlig profil inden for den tildelte specialiseringsretning. En tværprofessionel profil, der udby-
des i samarbejde med en anden uddannelse, kan dog være udbudt allerede på uddannelsens Fællesdel. 
Optagelse på en profiluddannelse, der starter på Fællesdelen garanterer ikke optagelse på en specifik 
specialiseringsretning.  

 
Profiluddannelsens formål og studieordning 
En profiluddannelse giver den studerende mulighed for at tilegne sig omfattende faglige og didaktiske 
kompetencer til at kordinere, tilrettelægge, udføre og evaluere aktiviteter og udviklingsforløb inden for 
særlige faglige felter, som efterspørges af aftagerne.  

En profiluddannelse har samme studieordning som ordinær uddannelse.  Hver profiluddannelse har en 
specifik studieplan. Som hovedregel vil en profiluddannelse have læringsmål, der er tonet med et fokus 
rettet mod den udbudte profil.  

 
Oprettelse af profilhold og samlæste forløb 
Et profilhold kan oprettes, når der er minimum 30 studerende. Studerende, som er optaget på en profil-
uddannelse, har ret til at gennemføre uddannelsen med den profil, den studerende er optaget på. 

Undervisningen på en profiluddannelsen kan ske i form af samlæste forløb med den ordinære pæda-
goguddannelse og på tværs af Campus Nord og Campus Carlsberg.  
 
Overflytning til mellem profiluddannelse og ordinær uddannelse 
Den studerende kan tilbydes overflytning fra et ordinært hold til en profiluddannelse, hvis der er plads 
og uddannelseslederen efter en individuel vurdering skønner, at den studerende kan optages på profil-
uddannelsen. Dette bør som hovedregel ske inden for en måned.   
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De studerende har mulighed for at overgå fra en profiluddannelse til ordinær uddannelse, hvis der er 
plads og uddannelseslederen efter en individuel vurdering skønner at en overflytning er relevant. 

Prøver og eksamensbevis 
Profiluddannelsens prøver følger studieordningen, der er fælles for ordinær uddannelse og profiluddan-
nelse.   
Der udstedes et tillæg til eksamensbevis, hvor profiluddannelsen er beskrevet. 

Talentforløb 
UCC tilbyder talentforløb inden for udvalgte områder. Gennemførelse af talentforløb kan udløse:  

x Udmærkelse på eksamensbeviset. 
x Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset. 
x Ekstra ECTS-point. 

Talentforløbene tilbydes særligt talentfulde studerende. Et talentforløb er et individuelt forløb med mu-
lighed for ekstra-curriculære studieaktiviteter i sidste halvdel af uddannelsen. Nærmere beskrivelse af 
talentforløb fremgår af studieplanen 

 

15. Tildeling af specialisering 
Adgang til specialiseringer afgøres på professionshøjskolen efter en fælles national procedure. Forhol-
det mellem studiepladser på hver af de tre specialiseringer følger en dimensionering, som bliver fastsat 
af kommunerne under hensyn til antallet af praktikpladser og arbejdsmarkedets efterspørgsel. Procedu-
ren er tilgængelig på Professionshøjskolens hjemmeside. Professionshøjskolen tildeler den studerende 
en specialiseringsretning på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier: 

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

professionsudøvelse 
x Den studerendes forståelse af faglige professionsudfordringer og dilemmaer samt evnen til at 

pege på handlinger 
x Den studerendes overvejelser over betydningen af egne motiver, værdier og potentialer i for-

hold til det pædagogiske arbejdsfelt 
x Den studerendes inddragelse af viden og færdigheder relateret til første kompetencemål 

 
Den studerende skal tildeles specialisering på 2. semester. Det sker efter vejledning i de tre specialise-
ringers mål og indhold. Det skal sikres, at den studerende på forskellig måde kan undersøge de tre spe-
cialiseringsområder i modulerne forud for deres prioriteringer. 
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16. Merit, individuel kompetencevurdering og obligatorisk merit 
Studerende, som har kompetencer svarende til et eller flere af uddannelsens elementer, opnår merit 
herfor. Det er en forudsætning for merit, at den studerende kan dokumentere, at studieelementets læ-
ringsmål er tilegnet på anden vis, eller at vedkommende har viden og færdigheder, som ækvivalerer læ-
ringsmålene for det, der søges merit for. 

Godkendt gennemførelse af internationaliseringsaktiviteter giver den studerende merit for en tilsva-
rende del af den øvrige tilrettelagte pædagoguddannelse, herunder eventuelle prøver i de forløb, der er 
givet merit for. Der skal være godkendelse på forhånd. 

Der kan søges om individuel kompetencevurdering med henblik på at få godskrevet kompetencer, som 
er erhvervet på anden vis end gennem et formelt kompetencegivende uddannelsessystem. Ansøgninger 
om individuel kompetencevurdering behandles af et særligt kompetencevurderingsnævn i UCC.  

Klage over helt eller delvist afslag på merit indbringes via Professionshøjskolen for Kvalifikationsnævnet 
inden for en frist af 4 uger fra den dag, Professionshøjskolens afgørelse er meddelt klageren (BEK. nr. 
211 af 06/03/2014 §28 stk. 4). 

I forbindelse med optagelsen af studerende foretager uddannelsen en faglig vurdering af om tidligere be-
ståede uddannelseselementer eller beskæftigelse kan give merit – og dermed fritagelse – for fag/moduler 
eller praktik på uddannelsen. Dette er obligatorisk merit.  

Vejledning om merit, herunder om hvordan man søger om merit findes på Juraportalen. 

 

17. Merituddannelse 
Merituddannelsen er baseret på minimum 5 års erfaring fra det pædagogiske arbejdsområde.  

Meritpædagoguddannelsen tilrettelægges inden for et omfang svarende til 150 ECTS-point og omfatter 
ikke den lønnede del af praktikuddannelsen. Denne del gives der merit for svarende til 60 ECTS-point. 
Uddannelsen strækker sig over 3 studieår. Merituddannelsens struktur og ramme er beskrevet i bilag 1.  
 
Den studerende bliver tildelt en specialisering inden for det område, hvor vedkommende har den læng-
ste praksiserfaring. Den studerende kan i særlige tilfælde tildeles en specialisering inden for et andet 
område, dog skal vedkommende have mindst et års erfaring inden for den tildelte specialisering.  
 
De studerendes praktikperiode i forbindelse med BA-projektet gennemføres så vidt muligt i egen insti-
tution.  
 
UCC udbyder to former for merituddannelse: 
1. Merituddannelse med blended learning 
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2. Merituddannelse, som er planlagt med undervisning på uddannelsesstedet i det første studieår og 
med undervisning i en kombination af netundervisning og undervisning på uddannelsesstedet på 2. 
og 3. studieår. Undervisningen finder sted som weekendseminarer fulgt op af enkelte aftener.  

18. Deltagelses- og mødepligt 
Den studerende får godkendt sin studieaktivitet ved godkendelse af et modulprodukt i hvert af uddan-
nelsens moduler sammen med den studerendes refleksioner over egen læring. Femte modul godkendes 
dog ved præsentation af et eller flere portfolio-uddrag omhandlende faglige refleksioner og refleksio-
ner over udbytte af studieaktiviteterne, eller ved præsentation af det foreløbige arbejde med det mo-
dulprodukt, der er fælles for 5. og 6. modul, herunder refleksioner over læringsudbytte. Det fremgår af 
undervisernes modulplan, hvilken af de to muligheder, der kan anvendes som grundlag for godkendel-
sen. 

Kriterier for godkendelse af modulproduktet er beskrevet i modulplanen.  

Mødepligt i praktik 
Der er mødepligt i praktikken, herunder studiedage, jfr. bekendtgørelse nr. 211, § 8 stk. 6. I anden og 
tredje praktikperiode registreres den studerendes fremmøde efter regler fastsat på det enkelte praktik-
sted. Den studerende dokumenterer sin deltagelse i studiedage gennem sin portfolio. Adgang til prøven 
i praktikperioderne forudsætter, at den studerende har været til stede i mindst halvdelen af praktikperi-
oden. 

19. Evalueringer 
Som et led i kvalitetssikring og kvalitetsudvikling bliver der systematisk foretaget evalueringer af såvel 
undervisning som uddannelse. Herudover gennemføres dimittendundersøgelser. 

Efter hvert modul gennemfører de studerende en digital baseret modulevaluering, som sikrer systema-
tik i evalueringen og sammenlignelighed. Den digitale evaluering danner baggrund for dialog mellem 
underviser og studerende. Resultaterne indgår i undervisernes evaluering af modulet og begge dele ind-
går i pædagogprogrammets faste kvalitetssikringsprocedure.  

De studerende deltager i en uddannelsesevaluering. En evaluering der fokuserer på 1) kvaliteten og be-
tydningen af den fælles grundfaglighed, herunder generalistperspektivet samt spørgsmål om progres-
sion og sammenhæng.  2) Uddannelsen som helhed med fokus på kombinationen af en fælles grundfag-
lighed med specialisering, tværprofessionalitet, internationalisering, professionsorientering og teori-
praksis-sammenhæng.  

20. Orlov 
Studerende har ret til orlov begrundet i barsel, adoption og værnepligt. Derudover kan uddannelsesste-
det, i særlige tilfælde og på baggrund af skriftlig ansøgning, bevilge en studerende orlov fra uddannel-
sen med anden begrundelse end de ovennævnte.  
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Orlov kan almindeligvis højest opnås to gange i løbet af uddannelsen og bevilges under hensyntagen til, 
at uddannelsen skal være afsluttet senest 5½ år efter studiestart. Dette gælder dog ikke orlov på grund 
af graviditet, fødsel og adoption. 

21. Overgangsordninger 
For studerende, som 1. september 2014 overflyttes til 2. semester på 2014-uddannelsen, vil der blive 
tilrettelagt et semester, som på enkelte områder afviger fra studieplanen, sådan at der kan tages hen-
syn til disse studerendes baggrund i 2007-uddannelsen. Justeringerne bliver tilrettelagt af det enkelte 
uddannelsessted. 

Øvrige studerende på 2007-uddannelen færdiggør deres uddannelse i henhold til denne uddannelses 
bekendtgørelse og studieordning.  

Studerende, som har afbrudt deres studie på 2007-ordningen, og som senere vender tilbage til studiet 
vil så vidt muligt blive tilbudt en studieplads på et hold for studerende, som skal færdiggøre deres ud-
dannelse på 2007-ordningen. Undervisningen tilbydes på et af UCC’s uddannelsessteder.  

22. Klagemuligheder 
Klager over prøver: 

Der kan klages over eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, jf. prøvebekendtgørel-
sens kapitel 10. 

Vejledninger om hvordan man klager og hvordan klager bliver behandlet findes på Juraportalen. 

 

23. Dispensationsmuligheder 
UCC kan dispensere fra de regler i studieordningen, når der foreligger usædvanlige forhold. 

Vejledning om hvordan man søger om dispensation findes på Juraportalen:  

 

11. september 2014 

Justeret august 2015, marts 2016, august 2016 samt august 2017 
 

Pædagoguddannelsen, UCC 
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Bilag 1: Struktur Pædagoguddannelsen – Bornholm 

På Pædagoguddannelsen Bornholm er der ét årligt optag med studiestart i september, ét hold 
på hver årgang. 

Uddannelsen følger sammen studieordning som i resten af UCC. Der er få afvigelser som er be-
skrevet nedenfor. 

På Bornholm gennemføres de to lange praktikker, dvs. 2. og 3. praktik, i henholdsvis 3. og 6. 
semester. Det betyder, at første modul i specialiseringen samt 2. praktik gennemføres forud 
for afslutningen af fællesdelen. Rækkefølgen af moduler er illustreret nedenfor. Modulernes 
bogstavbetegnelse og titel referer til UCC’s studieordning. 

Alle tre specialiseringer; dagtilbudspædagogik; skole og fritidspædagogik samt social og speci-
alpædagogik, udbydes.  

Ift. valgmodulerne H & I: Kreativitet, diversitet og potentiale udbydes et reduceret antal kom-
petencemål (2 eller 3 afhængig af holdkvotient). Udbuddet af kompetenceområder afstemmes 
efter de studerendes prioritering.  
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Bilag 2. Struktur i meritpædagoguddannelsen  

Fællesdel 

1. semester – 30 ECTS 

1. modul (A, B eller C) 2. modul (A, B eller C) 3. modul (A, B eller C) 
+ Introduktion  Praktikforb. + tildeling af 1. praktik 

 
2. semester – 30 ECTS 

1. Praktik 4. modul (D) 5. modul (E) 
+ Studiedage og prøve Prøve i 1. kompetencemål  

 
3. semester – 10 ECT 

6. modul (F) 
Prøve i 2. kompetencemål 

 

 

Specialiseringsdel 
 
3. semester – 10 ECTS 

 7. modul (G) 

 
4. semester – 20 ECTS 

8. modul (H) 
 

9. modul (I) 
Prøve i valgfrit kompetenceområde. Ekstern prøve 

 
5. semester – 25 ECTS 

10. modul (J)  
Tværprofessionelt modul 
Intern prøve 

11. Modul (K)  
 

Ekstern 
prøve i 1. 
kompeten-
cemål 

12. modul (L – 
del1) 
 

 
6. semester – 25 ECTS 

12. modul (L – del2) 
Ekstern prøve i 2. kompeten-
cemål 

13. modul (M) + 4. praktik 
BA-forløb 

 

Ift. valgmodulerne H & I: Kreativitet, diversitet og potentiale udbydes et reduceret antal kompetence-
mål (2 eller 3 afhængig af holdkvotient). Udbuddet af kompetenceområder afstemmes efter de stude-
rendes prioritering. Den studerende kan frit vælge at læse modulet i enten Nord eller På Campus Carls-
berg. 

4. praktik afvikles så vidt muligt på egen arbejdsplads. 
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Bilag 3. Internationale kurser i pædagoguddannelsen 
Kompetencemål, indhold og bedømmelse.  

1. Pedagogical Work With Children And Young People In A European Perspective 
 

Aims of the course 
On completion, the student can identify and analyze challenges, problems and dilemmas related to 
intercultural meetings in professional pedagogical work with children and young people in a 
modern society. Furthermore, the student can identify and analyze conditions, challenges and di-
lemmas in professional pedagogical work with children and young people in a modern society. 
Throughout the course the student will have gained experience in performing and comparing the 
uses of creativity as a pedagogical method in an international perspective.  

 

Subjects 

x Danish pedagogical tradition 
x Intercultural workshop 
x Profession, welfare and values 
x Field experience 
x Professional work with children and young people – in a contemporary international 

perspective 
 
Assessment 

x Group presentation graded ‘passed/not passed’. 
x Group presentation and portfolio assignment graded ‘passed/not passed’. 
x Mini project and group presentations graded ‘passed/not passed’.  
x Portfolio assignment graded ‘passed/not passed. 
x An individual written assignment graded with the ECTS grading scale. 

 
2. Creative Storytelling 

Aims of the course 
On completion, the student will have obtained knowledge about and personal competences in using 
creative storytelling techniques in his/her professional life. Furthermore, the student will have in-
creased his/her knowledge about today’s cultural artistic expressions and will have developed con-
sciousness about own cultural heritage. Throughout the course the student will have attended experi-
ential, aesthetical and theoretical learning approaches to creative storytelling in education.  
 

Subjects 

x Literature, psychology, philosophy  
x Storytelling 
x Drama, puppet theatre, performance 
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x Arts, puppet-making, stage design 
x Music 
x Media, animation, stop-motion 

 
Assessment 

x A number of group assignments graded ‘passed/not passed’. 
x A number of artistic and creative group presentations graded ‘passed/not passed’. 
x A group puppet theatre production graded ‘passed/not passed’. 
x An individual reflection report containing theoretical as well as experiential learning perspec-

tives from the aesthetical and processual learnings through the course in general and through 
the participation in the final performance in particular. Graded with the ECTS grading scale. 

 
3. People With Special Needs 
Aims of the course 
On completion, the student will have gained insight in professional work within the special needs area, 
knowledge about different target groups, diagnoses/disabilities and working methods and knowledge 
about issues regarding ethics and human rights for people with special needs. Furthermore, the student 
will gained experience in conducting comparisons between professional work within the special needs 
area in Denmark and other countries – and subsequently have come to challenge own traditions. 
Throughout the course the student will have developed competences in working with methods in 
drama, music, arts and nature pedagogy and skills in intercultural understanding and communication. 
 
Subjects 

x Danish tradition for professional work within the special needs area 
x Intercultural understanding 
x Theories and methods within the field of people with special needs 
x Fieldstudy and fieldvisits 
x Human rights and citizenship 
x Creative workshop 

 
Assessment 

x Portfolio that consists of different short written assignments, graded ‘passed/not passed’ 
x An oral presentation with a chosen focus based on the written assignments, graded with the 

ECTS scale. 
 

4. Media Play And Learning In Early Childhood Education 

Aims of the course 
On completion, the student will have obtained knowledge about digital media in a social and cultural 
context emphasizing in particular children’s media play and learning. Furthermore, the student will 
have improved his/her competences in applying digital media in early childhood education focusing on 
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children’s active participation. Throughout the course the student will have attended experiential, ex-
perimental, aesthetical and theoretical learning approaches to digital media in early childhood educa-
tion. 

Subjects 
x Using digital media in education 
x Mediatization of Childhood 
x Media production with theoretical reflection 
x The aesthetic learning processes and media play 
x Digital media in professional practice 
x Citizenship, democracy and digital media in a social and cultural context 

 
Assessment 
x A media presentation, graded ‘passed/not passed’. 
x A group assignment about mediatization, graded ‘passed/not passed’. 
x A multimedia production, graded ‘passed/not passed’. 
x A group assignment about media didactic, graded ‘passed/not passed’. 
x A group reflection report over didactic activities in a Danish kindergarten or primary school, graded 

‘passed/not passed’.  
x An individual reflection report containing theoretical as well as experiential learning perspectives 

from the learnings through the course in general and through the study of citizenship, democracy 
and digital media in particular. Graded with the ECTS grading scale. 

 

5. Childhood In A Nordic Perspective (i samarbejde med Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge 
med kursussted hvert andet år i Danmark og hvert andet år i Norge) 

Aims of the course (when offered by UCC) 

On completion, the student will have obtained insight in childhood in a Nordic perspective and the Nor-
dic welfare model. Furthermore, the student will have gained experience and obtained competence in 
learning through working with play, movement, nature and outdoor education and in organizing lessons 
and leisure time activities for children. Throughout the course the student will have obtained 
knowledge and gained experience in the intercultural and dialogic classroom.  

Subjects 

x Experiential Learning in Denmark and Norway (play, outdoor education, movement and nature 
in education) 

x Cultural formation and experiential practice (organizing activities and reflecting didactics) 
 
Assessment 

x Group presentations (max 4 people) based on portfolios and a paper. Graded with the ECTS 
grading scale. 

x Group presentations (max 4 people) based on literature, fieldstudy, fieldwork, portfolios and a 
group paper. Graded with the ECTS grading scale. 


