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Læringsaktiviteter 

Temaer i den pædagogiske assistentuddannelse 

 

Tema Titel Varighed 

Tema 1 Intro til den pædagogiske assistent 1 dage 

Tema 2b Pædagogisk praksis i dagtilbud 4 dage 

 Dansk 5 dage 

Tema 2c Pædagogisk praksis i dagtilbud 5 dage 

Tema 3 Børne og institutionsliv 45 dage 

Tema 4a Skole og fritidsliv  20 dage 

 Valgfrit speciale fag 5 dage 

 Samfundsfag 10 dage 

 Dansk 5 dage 

Tema 4b Skole og fritidsliv 5 dage 

Tema 5 Børn, unge og voksnes læringsmiljøer 10 dage 

Tema 6a Mennesker med særlige behov 35 dage 

Tema 6b Fordybelsesuge 5 dage 

 Valgfag/engelsk 10 dage 

 Valgfrit specialefag 10 dage 

 Samfundsfag 5 dage 

Tema 6c Mennesker med særlige behov 5,5 dage 

Tema 7a Den pædagogiske assistent 6,5 dage 

Tema 8 Afsluttende prøver 18 dage 

 

I alt 210 dage (42 uger) 

 

Vejledende fordeling af skole- og praktikperioder på den pædagogisk assistentuddannelse 

 
Skoleperiode 

1 

Praktik 

1 

Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 Praktik 

3A 

Skoleperiode 4 Praktik 

3B 

Varighed 1 

uge 

Varighed 

15 uger 

Varighed 18 

uger 

Varighed 

14 uger 

Varighed 17 

uger 

Varighed  

ca. 16 

uger 

Varighed 6 uger Varighed  

5 uger 

Tema 1 og 

2a+b 

 Tema 2c, 3 og 

4a 

 Tema 4b, 5 og 

6a+b 

 Tema 6c, 7a og 8  

    2 uges Valgfag  Grundfags-prøve  

  1 uges Valgfrit 

specialefag 

 2 ugers Valgfrit 

specialefag 

 Prøve i 

uddannelsesspecifikt 

fag 

 

  1 uges Dansk  1 uges dansk  Afsluttende projekt  

  2 uges 

samfundsfag 

 1 uges 

samfundsfag 

Samfundsfags-
projekt 

   

        
 

Uddannelsens samlede varighed er ca. 2 år. Ovenstående oversigt er eksklusiv ferier. Praktikperiodernes længder kan variere afhængigt af holdets 

opstartsdato, helligdage og antal ferieuger i uddannelsesforløbet.  
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Læsevejledning til læringsaktiviteter for den pædagogiske assistentuddannelse 

 

I forhold til angivelse af tid for de enkelte fag i de forskellige temaer gælder, at tiden er 

beskrevet som normeret tid og afspejler således ikke nødvendigvis den aktuelle udmøntning 

af undervisningen på de enkelte afdelinger i SOSU Sjælland. 

 

Der er udarbejdet læringsaktiviteter for henholdsvis erhvervsuddannelse (EUD) og 

erhvervsuddannelse for voksne (EUV). EUV løber over kortere tid, og der er derfor variation 

i temaernes indhold for henholdsvis EUV og EUD. 

 

Temaerne 2, 4 og 5 er placeret således, at de lægger op til hver praktikperiode, og samler 

op på praktikken efterfølgende. 

 

Fagmål, der påbegyndes i et tema videreføres i de efterfølgende temaer, hvor faget indgår, 

selvom de ikke nødvendigvis er nævnt i målene for de efterfølgende temaer. 

 

Fagene Natur og udeliv, Bevægelse og idræt, Sundhed i den pædagogiske praksis samt 

Digital kultur udbydes på hhv. avanceret og ekspert niveau. 

 

På avanceret niveau skal eleven kunne anvende kendt viden og færdigheder i situationer, 

hvor eleven ikke er rutineret.  

Eleven skal kunne tage selvstændigt ansvar. På handlingsniveau viser det sig ved, at eleven 

kan: afprøve, afgøre, træffe valg, igangsætte, anvende, udvise initiativ og selvstændigt 

tilrettelægge pædagogiske aktiviteter. 

 

På ekspert niveau skal eleven kunne løse komplekse arbejdsopgaver og argumentere for 

valgte løsninger. Eleven skal selvstændigt kunne arbejde innovativt med pædagogiske 

aktiviteter og processer. På handlingsniveau viser det sig ved, at eleven kan: identificere, 

sammenligne, vurdere, begrunde og tilrettelægge målrettede pædagogiske aktiviteter.  

 

Læringssituationen, hvor avanceret og ekspert niveau følges, kan derfor tilrettelægges, så 

der opnås differentiering ved fx at anvende 

 Grundlæggende og ekstra litteratur. 

 Grundlæggende og uddybende tillægsopgaver. 

 Grundlæggende og uddybende tillægspunkter på stillede opgaver og oplæg. 

 Grundlæggende krav til besvarelser og løsninger samt krav til løsninger om 

vurdering, innovation, begrundelse og fokus på målgruppe. 

 

Hvis eleven vælger alle fire nævnte fag på ekspert niveau, følges et særligt talentspor. 

Talentspor står beskrevet i bilag 1. 

Eleven kan – uden at skulle følge talentsporet - vælge op til tre fag på ekspert niveau. 

Målene for henholdsvis avanceret niveau og ekspert niveau er beskrevet under de aktuelle 

temaer. 

 

I tråd med skolens IT-strategi tilrettelægges undervisningen således, at der bruges virtuel 

undervisning i mindst 10 % af forløbet. Det kunne være computer styrede læringsforløb 

(praxisonline), Flipped Classroom, tværfaglige netbaserede forløb på tværs af afdelinger og 

skoler, samt virtuel vejledning. 

 

Der vil løbende igennem temaerne blive arbejdet med at give eleverne feedback og 

feedforward på deres personlige og faglige udvikling. 
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Temaer i Skoleperiode 1  
 

Tema 1: Intro til den pædagogiske assistent 
Varighed: 1 dag 

 

Du starter nu en faglig og personlig udvikling, hvor du om cirka to år er uddannet som 

Pædagogisk Assistent. Du skal lære at handle som fagperson, og du skal lære at reflektere 

fagligt over, hvorfor du gør, som du gør.  

 

 

Eleven får en grundlæggende introduktion til uddannelsens opbygning og fagene. Eleven 

introduceres til skolens IT-systemer og øvrige tilbud i undervisningen, herunder bibliotek 

m.v. Eleven bliver præsenteret for den professionelle rolle som pædagogisk assistent. 
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Tema 2b: Pædagogisk praksis i dagtilbud 
 Varighed: 4 dage 

 

Du skal nu i gang med at lære, hvordan du som Pædagogisk assistent kan udvælge 

pædagogiske aktiviteter i forhold til målgruppen. Du får også inspiration og ideer til, 

hvordan du kan arbejde med aktiviteterne. Du skal arbejde med, hvordan du styrker 

relationer, og at omsorg er en del af din pædagogiske praksis. Det øver du dig i, sammen 

med de andre elever på holdet. 

 

Eleven øver sig sammen med de andre elever i at begrunde de forskellige pædagogiske 

aktiviteter, f.eks. aktiviteter der understøtter den sproglige, kropslige og æstetiske 

udvikling. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens egne oplevelser og erfaringer fra 

tidligere praksis. 

Eleven anvender observation og refleksion som en del af den faglige identitet. Observationer 

og refleksioner over de udførte aktiviteter i praktikken medtages som evaluering i Tema 2c. 

 

Pædagogiske metoder 

 

For at tydeliggøre sammenhængen mellem skole og egen praksiserfaring, tager 

læringsaktiviteterne udgangspunkt i teoretiske og praktiske arbejdsopgaver.  

Eleven øver sig gennem rollespil og simulation sig på, at etablere relationer og yde omsorg i 

et anerkendende samspil med den pædagogiske målgruppe. Endvidere styrkes eleven i at 

anvende leg og bevægelse samt kreative udtryksformer til at iværksætte enkle aktiviteter 

for at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale udvikling. 

 

Den differentierede undervisning støtter elevens læring på tværs af fagene Pædagogik, 

Bevægelse og Idræt samt Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis.  

 

Gennem rollespil og simulation arbejder eleven endvidere med at give og modtage 

konstruktiv kritik, som en træning til også selv at kunne modtage feedback og feedforward 

igennem uddannelsen. Rollespil giver også eleven øvelse i at skifte mellem rollen som 

instruktør af egne og deltager i andres aktiviteter.  

 

Eleven anvender Logbog til at samle refleksioner over valgte aktiviteter samt efterfølgende 

feedback og feedforward.  
 

 

Refleksionsopgave: ” Den relations skabende pædagogiske assistent”:  

 

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvordan man som Pædagogiske 

assistent skaber relationer ude i praksis, både i forhold til målgruppen, kollegaer og 

forældre. Eleven bearbejder oplevelserne fra praktikken i sin logbog og efterbearbejder 

materialet i tema 2c i forhold til den aktuelle teori. 
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I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik  

 

 Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings- oplysnings - 

og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. 

(mål 10)   

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. 

(mål 13)  

  Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den 

pædagogiske målgruppe. (mål 14)   

 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og 

udvikling. (mål 15)   

 

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. (Mål 1)  

 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og 

læringsområder. (mål 2)    

 

Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. (mål 1) 

 Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 

udviklings og læringsområder. (mål 2)  

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne 

musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den 

pædagogiske målgruppe. (mål 1)  

 Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte 

aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og 

værksted. (mål 2)  
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Temaer i Skoleperiode 2  
 

 

 

 

 

 

 

Tema: Dansk 
Varighed: 5 dage 

 

Dansk bidrager til skoleperioden med relevante mål fra de fire kompetenceområder:  

Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

 

 

 

Tema 2c: Pædagogisk praksis i dagtilbud 
Varighed: 5 dage 

 

I tema 2c foregår der en opsamling og en perspektivering af de oplevelser, eleven har haft i 

sin første praktikperiode i forhold til den teori, eleven har arbejdet med i tema 2a og 2b, før 

praktikken. Mål og indhold for tema 2a og 2b fra skoleperiode 1, er gældende i dette tema. 

 

Opsamling og perspektivering sker med udgangspunkt i den logbog, eleven har udarbejdet i 

skolen og praktikken til at samle refleksioner over valgte aktiviteter og given feedback og 

feedforward. 

 

Der kan arbejdes med udvikling af cases med baggrund i elevens oplevelser i praktikken. 

 

 

I denne skoleperiode udbydes en uges valgfrit speciale fag, to ugers 

samfundsfagsundervisning og en uges undervisning i dansk. I dansk arbejder eleven med 

dokumentation i en arbejdsportfolio og laver en skriftlig opgave i skrivning på tværs af 

andre fag. 
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Tema 3: Børne og institutionsliv 
Varighed: 45 dage 

 

Du er til møde med dine kollegaer fra den stue, du er tilknyttet, og I skal planlægge 

aktiviteter for børnene ud fra et af de pædagogiske læreplanstemaer. Din vejleder spørger 

dig, hvordan du vil tilrettelægge et pædagogisk forløb. I forløbet skal du bruge den viden, 

du nu har om, hvordan du understøtter børnene i forhold til omsorg, relationer, inklusion, 

leg og sundhed. Du ved også, at du skal arbejde under Dagtilbudsloven og derfor huske, at 

aktiviteterne skal være med til at fremme børnenes trivsel, udvikling og læring. Du tager 

udgangspunkt i den viden og erfaring, du allerede har med at igangsætte aktiviteter.  

 

Måske forestiller du dig, at du tager børnene med ud i skoven, eller måske tager I på en af 

byens legepladser, eksperimenterer med IPads, eller laver stuen om til et kreativt værksted. 

I hvert fald kan du nu sætte mange tanker og ideer i spil sammen med børnene. 

 

Vejlederen beder dig om at argumentere for dine forskellige valg i forhold til aktiviteten. 

Du skal også reflektere over, hvordan du oplever dit professionelle relationsarbejde til børn, 

kolleger og forældre.  

 

Eleven præsenteres i dette tema for rammerne og lovgivningen omkring alle dagtilbuddene, 

dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede institution, SFO/indskoling og klub.  

Der lægges vægt på det pædagogiske omsorgs- og relationsarbejde, som understøtter og 

fremmer børnenes udvikling. Med udgangspunkt i børns udvikling arbejder eleven med 

pædagogiske læreplaner, børnemiljø, inklusion, leg og læring – herunder IT i børnehøjde og 

motivation. I temaet er der fokus på inklusion som en pædagogisk værdi i alle pædagogiske 

fællesskaber, og sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde i den pædagogiske 

praksis.   

 

I arbejdet med pædagogiske læreplaner er der fokus på at omsætte lovgrundlaget, for de 

pædagogiske læreplaner samt de enkelte læreplanstemaer, til den konkret pædagogiske 

praksis, herunder planlægge og gennemføre længerevarende sammenhængende forløb.  

 

Eleven arbejder med, hvordan den konkrete praksis kan foregå i et demokratisk samarbejde 

med børnene. Det kan konkret betyde, at eleven skal arbejde med opgaver, hvor 

fremlæggelserne både er teoretiske og praktiske, og eleven også kan besøge praksis og 

inddrage oplevelser herfra. 

 

Med udgangspunkt i arbejdet med de pædagogiske læreplanstemaer motiveres eleven til at 

arbejde innovativt og medtænke nye metoder i det pædagogiske arbejde.  

 

Pædagogiske metoder 

 

Læringsprocesserne tager udgangspunkt i teoretiske og i praktiske arbejdsopgaver, samt i 

opgaver hvor teori og praksis kobles, for derved at styrke elevens erkendelsesprocesser og 

generelle og specifikke faglige kompetencer. 

I dette tema tilrettelægges en del af undervisningen, så eleven øver sin evne til faglig 

fordybelse. Dette kan være gennem projektopgaver, tematiserede opgaver m.m.  
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Elevens læring skal understøttes i et samspil mellem fagene.  

 

Den praksisnære undervisning prioriteres for at understøtte transfer som læringsproces, og 

styrkes gennem samarbejdet og samspillet mellem praktik og skole. Eleverne kan evt. 

besøge praktikken og få inspiration til cases, foretage målrettede observationer m.v., eller 

invitere praksis ind på skolen til pædagogiske aktiviteter, eksempelvis dukketeater, 

bevægelseslege, guidede ture i naturen m.m. 

 

Eleven skal kunne planlægge, begrunde og vurdere egne og andres aktiviteter og 

pædagogiske forløb, hvor eleven eksperimenterer med den pædagogiske assistens rolle 

samt målgruppens roller. Dette kan omsættes ved, at eleverne afprøver aktiviteter med de 

andre elever på holdet, og skiftevis indtager assistentens rolle og målgruppens rolle. 

Elevens læring evalueres undervejs med feedback og feedforward – underviser til elev, og 

elev til elev. 

  

For at understøtte læringsprocesserne, hvor teori og praksis kobles, kan fx anvendes: Cases 

udarbejdet af eleverne, rollespil, hvor emnet er prioriteret frem for det æstetiske udtryk, 

undersøgelser af pædagogiske praksis. Det kan fx være, interviews og digitale optagelser, 

observationer, rollelege, bevægelsesaktiviteter og brug af naturens rum. Observationerne 

kan i skolen danne udgangspunkt for metoder som SMTTE-model, aktivitetsplan, Spilhjul 

osv.   

 

Fremlæggelser og produkter af læreprocesser kan variere mellem det skriftlige og det 

æstetiske produkt, fx Prezi, tegnefilm, lydcollager, skulptur, dukketeater, børnebøger. Der 

stilles krav til, at eleven kan vurdere og reflektere over de andres og egne fremlæggelser og 

opgaver. 

 

Der arbejdes kollaborativt, hvor eleverne selv er medskabende af egen læring og medvirker 

til at bestemme indholdet inden for fagligt relevante områder.  

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik 

 

 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og 

metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. 

(mål 1)   

 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende 

mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis.  (mål 3) 

 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser 

justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens 

hverdagspraksis. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5)  

 Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 

Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis. (mål 9)  
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 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. 

(mål 13)   

 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og 

udvikling. (mål 15)   

 Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt at 

understøtte inkluderende miljøer. (mål 16)    

 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til 

selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter 

sprogstimulerende miljøer. (mål 17) 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til 

at understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1)  

 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 

udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2)   

 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at 

understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at understøtte 

udvikling, læring og trivsel. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring 

og udvikling. (mål 9)  

 Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den pædagogiske 

målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske aktiviteter. (mål 10) 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i 

professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den 

pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og 

dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 5)   

 Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 

konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. (mål 9) 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret 

 

 Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den 

pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, 

fysiske og sociale forhold. (mål 1)  

 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis 

under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne 

til kunne forebygge infektioner. (mål 5)   
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 Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der tilberedes 

mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

 Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme og 

anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske risikoen for 

institutionsinfektioner. (mål 8)   

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert 

 

 Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde 

i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds 

betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. (mål 1)  

 Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den 

pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. 

(mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne 

til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner. (mål 5)    

 Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og håndtering af 

fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 

(mål 6)  

 Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde 

smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. (mål 8)   

 

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder 

varierede deltagelsesmuligheder. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og 

sansning, til at tilrettelægge og udføre sansemotoriske aktiviteter. (mål 5)  

Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 

deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og 

sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske 

aktiviteter. (mål 5)  

Natur og udeliv, avanceret 

 

 Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som 

sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)    

 Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2)   

 Eleven kan anvende viden om naturfænomener, til at formidle naturoplevelser til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 5)  

 Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid. (mål 

6)    
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Natur og udeliv, ekspert 

 

 Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, 

der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)   

 Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til 

målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 

sansemotoriske udvikling. (mål 2)  

 Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle 

naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. (mål 5)  

 Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det 

pædagogiske måltid. (mål 6)  

Digital kultur, avanceret 

 

 Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske 

aktiviteter. (mål 1)   

 Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på 

kreative og æstetiske udtryksformer. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage 

relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

 Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- 

og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)   

 

Digital kultur, ekspert 

 

 Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte 

pædagogiske aktiviteter. (mål 1)   

 Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til 

målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 

(mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde 

inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

 Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at 

arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3)  

 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers 

kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. 

(mål 5)   

 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6)  

 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 

målgruppens sociale kompetencer. (mål 9)  
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Tema 4a: Skole og fritidsliv 
Varighed: 20 dage 

 

Du arbejder i en skolefritidsordning, og er sammen med børnene fra 2.b i undervisningen, 

frikvartererne og SFO-tiden. I dag skal du til møde med 2.b´s lærere, hvor I skal tale om 

klassens trivsel. Baggrunden er, at der er konflikter mellem drengegruppen og pigegruppen. 

Der har desuden udviklet sig en usund kultur i forhold til børnenes brug af sociale medier.  

På mødet bliver du bedt om at planlægge ugens kommende fysiske og kreative aktiviteter 

for 2.b med henblik på, at forebygge mobning. Således at klassens sociale fællesskab 

styrkes, og at børnene lærer at begå sig på de sociale medier. I aftaler, at du skal benytte 

dig af SMTTE-modellen til at planlægge, udføre og dokumentere aktiviteterne som et 

pædagogisk redskab til at opnå målet. 

 

Du glæder dig meget til at komme i gang med denne opgave, men er lidt nervøs for, 

hvordan du skal gribe det hele an. - Hvordan forebygges mobning? Hvordan takles og 

forebygges konflikter? Hvordan tilrettelægger og motivere man egentlig en børnegruppe til 

en fælles aktivitet samtidig med, at trivslen i børnegruppen forbedres? 

 

I dette tema arbejder eleven tværprofessionelt med udvikling af pædagogiske tiltag, hvor 

fokus er på, at børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Der tages udgangspunkt 

i arbejdet med børn i skolealderen, og der arbejdes med inkluderende fællesskaber, det 

senmoderne samfunds indflydelse på skolebarnets identitetsdannelse, herunder IT og 

medier, kultur og mangfoldighed, seksualitet og sundhed.  

 

Der er fokus på det praktiske pædagogiske arbejde, der styrker børnenes livskvalitet og 

motivation til et sundt og aktivt liv gennem sundhedsfremmende og forebyggende 

aktiviteter. Der lægges også vægt på det praktisk pædagogiske arbejde med sociale og 

digitale medier, som understøtter teknologisk forståelse samt digital kultur. 

 

Eleven arbejder med facilitering af leg og kreative aktiviteter, som har til hensigt at udvikle 

børn og unges nysgerrighed, fantasi og skabertrang. Eleven præsenteres for metoder i 

arbejdet med forberedelse, koordinering og gennemførelse af de kreative fag.  

 

Endvidere arbejdes der kreativt og aktivt med børn og unges digitale dannelse, og eleverne 

tilegner sig viden, kompetencer og færdigheder med IT og digitale medier med henblik på 

den pædagogiske praksis. Eleven arbejder ligeledes med, hvordan uderummet og naturen, 

fritidsaktiviteter samt forskellige kulturelle og æstetiske udtryksformer kan anvendes til at 

understøtte identitetsudviklingen hos det enkelte skolebarn såvel som gruppen.  

 

Forud for anden praktikperiode forbereder eleven sig til kommende praktikophold med 

udgangspunkt i kompetencemålene for praktikken, samt lovgivning på området. 

Eleven aftaler besøg med kommende praktiksted før anden praktikperiode. Besøget skal 

bl.a. bruges til en forventningsafstemning mellem elev og praktiksted.  

 

Derudover kan eleven indsamle viden omkring hvilke faciliteter, der er til rådighed på 

praktikstedet samt hvilken målgruppe, der er på stedet. Ydermere aftaler eleven med 

praktikstedet, hvilke aktiviteter der kan arbejdes med i anden praktikperiode. Fx kan der 
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være tale om en aktivitet eller et projekt, som praktikstedet arbejder med. Efterfølgende 

planlægger og udvikler eleven disse aktiviteter på skolen, med henblik på gennemførelse i 

anden praktikperiode. 

 

Pædagogiske metoder 

 

Læringsforløbet tager udgangspunkt i teoretiske og i praktiske arbejdsopgaver, samt i 

opgaver hvor teori og praksis kobles, for derved at styrke elevens erkendelsesprocesser og 

generelle og specifikke faglige kompetencer. 

 

Den praksisnære undervisning prioriteres for at understøtte transfer som læringsproces, og 

styrkes gennem samarbejde og samspil mellem praktik og skole. Elevens erfaringer fra 

praktikken inddrages i undervisningen, og der arbejdes med empiri og cases fra praktik og 

praksis.  

 

For at understøtte læringsprocesserne, hvor teori og praksis kobles, kan fx anvendes: 

praksisfortællinger, dramaøvelser, teoretiske og empiriske undersøgelser af pædagogiske 

emner. 

Ydermere arbejder eleven med notering. I noterne kobler eleven erfaringer fra anden 

praktikperiode med temaets øvrige forløb. Dette kan indgå som elevens dokumentation og 

evaluering af udbyttet i tema 4. 

 

Fremlæggelser og produkter af læreprocesser kan variere mellem det skriftlige, æstetiske 

og digitale produkt, fx Book Creator, billedcollage, iMovie, Puppet Pals 1 og Puppet PalsHD, 

Prezi, movie maker, photostory og Creaza.  

 

Eleven skal kunne planlægge, begrunde og vurdere egne og andres aktiviteter og 

pædagogiske forløb, hvor eleven eksperimenterer med den pædagogiske assistens rolle 

samt målgruppens roller. Dette kan omsættes ved, at eleven afprøver aktiviteter med de 

andre elever på holdet, og skiftevis indtager assistentens rolle og målgruppens rolle.  

 

I Læringsforløbene arbejdes der løbende med feedback og feedforward – underviser til elev, 

og elev til elev. 

 

 

Refleksionsopgave: ”Udfordringer i den pædagogiske praksis”:  

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvordan vedkommende møder og 

tackler udfordringer i praktikken. Der skal være særlig fokus på relationer hos målgrupper 

med forskelligartet livssituationer og behov. 

Eleven bearbejder oplevelserne fra praktikken i sine noter og efterbearbejder materialet i 

tema 4b i forhold til den aktuelle teori.  
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I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik 

 

 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og 

metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. 

(mål 1)   

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5)  

 Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings- oplysnings - 

og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i den pædagogiske sektor. 

(mål 10)   

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. 

(mål 13)   

 Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på 

kønsroller og stereotyper.  (mål 18) 

 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og kønsidentitet, til at 

understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og identitetsdannelse. (mål 5)   

 Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter. (mål 6)  

 Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle forskelligheder i 

igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter. (mål 7)  

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den 

pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende. (mål 4)  

 Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i forhold til den 

pædagogiske målgruppe. (mål 10) 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk aktivitet. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og 

identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage 

ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltidet som målrettet 

pædagogisk aktivitet. (mål 3)   
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 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der 

understøtte kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)   

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske 

målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

 

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)  

 Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 

samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og 

kropsforståelse. (mål 8)  

 

Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske 

målgruppe. (mål 4)  

 Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes 

bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede 

pædagogiske aktiviteter. (mål 8) 

 

Natur og udeliv, avanceret 

 

 Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem 

innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at 

inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at 

igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7)   

 Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer i planlægningen 

og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8) 

 

Natur og udeliv, ekspert 

 

 Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, 

der understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde 

med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at 

deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der 

inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

 Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale 

naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske 

målgruppe. (mål 7)   
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 Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer til at vurdere og 

begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og 

bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8) 

 

Digital kultur, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med 

den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale 

medier. (mål 2)   

 Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse. (mål 3)   

 Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i brugen af 

digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis (mål 8) 

 

Digital kultur, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde 

målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af 

digitale- og sociale medier. (mål 2)   

 Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse. (mål 3)   

 Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere 

og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. (mål 8)  

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers 

kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. 

(mål 5)   

 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6)  

 Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af 

kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og 

interesser. (mål 7)  

 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 

målgruppens sociale kompetencer. (mål 9) 
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Tema: Samfundsfag 
Varighed: 10 dage 

 

I samfundsfaget arbejdes med forståelse af samfundsmæssige problemstillinger på 

individuelt, lokalt, nationalt og globalt niveau.  

  
Som pædagogisk assistent skal du have indblik i og viden om samfundets udvikling og 

opbygning samt din egen, forskellige målgruppers og din arbejdsplads’ placering heri. 
Endvidere skal du have indsigt i hvordan samfundet påvirker det enkelte individ og 

omvendt.  
 

Du skal også arbejde med indsigt i demokratiske og samfundsøkonomiske forhold.  
Der arbejdes med indhentning og forståelse af viden om samfundsforhold fra forskellige 

medier samt en kritisk tilgang til kilder. 
 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Samfundsfag 

 

Niveau D 

 

Eleven kan: 

 Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere 

for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter (mål 1) 

 Redegøre for samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og den offentlige og private sektors økonomi (mål 2) 

 Forklare grundlæggende forhold i det danske folkestyre ud fra enkle og konkrete 

eksempler (mål 3) 

 Demonstrere grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre 

(mål 4) 

 Indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information (mål 5) 

 

Niveau C 

 

Eleven kan: 

 Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere 

for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter (mål 1) 

 Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at 

forklare og reflektere over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde 

(mål 4) 

 Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål 

og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge 

(mål 5) 
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Temaer i Skoleperiode 3 
 

 

 

 

 

 

Tema: Dansk 
Varighed: 5 dage 

 

Dansk bidrager til skoleperioden med relevante mål fra de fire kompetenceområder:  

Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

 

 

 

Tema 4b: Skole og fritidsliv 
Varighed: 5 dage 

 

I tema 4b foregår der en opsamling og en perspektivering af de oplevelser, eleven har haft i 

sin anden praktikperiode i forhold til den teori, eleven har arbejdet med i tema 4a, før 

praktikken. Mål og indhold for tema 4a fra skoleperiode 2 er gældende i dette tema. 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens egne oplevelser og erfaringer fra praktik 2. Fx 

kan eleven arbejde videre med cases eller praksisfortællinger fra praktikken inde på skolen, 

hvor der kobles teori på praksis.  

 

Eleven arbejder igen med notater, hvor der kobles erfaringer fra praktik 2 med temaets 

øvrige forløb. Dette kan indgå som elevens dokumentation og evaluering af udbyttet i 

praktikken samt tema 4. 

 

Processen afsluttes med et produkt, som til sidst fremlægges for en udvalgt målgruppe. 

Dette kan fx være i form af en video, skulptur, collage, eller et skriftelig produkt.  

 

Der arbejdes kollaborativt, hvor eleven selv er medskabende af egen læring og medvirker til 

at bestemme indholdet inden for fagligt relevante områder.  

 

 

  

I denne skoleperiode udbydes to ugers valgfagsundervisning, to ugers undervisning i 

valgfrit specialefag, en uges undervisning i samfundsfag (inkl. samfundsfagsprojekt) samt 

en uges undervisning i dansk. I dansk arbejder eleven med dokumentation i en 

arbejdsportfolio.  
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Tema 5: Børn, unge og voksnes læringsmiljøer 
Varighed: 10 dage 

 

Du har som pædagogisk assistent været med til, sammen med en pædagog, at planlægge 

temaet, Børnebøger, for de ældste børn i børnehaven. Du og pædagogen har valgt at bruge 

metoden, dialogisk læsning, og taget udgangspunkt i børnehavens læringsmål. 

  

Du og pædagogen har samlet børnene, og skal på tur til biblioteket for at låne og læse 

børnelitteratur. Hjemme i børnehaven skal I skabe fortællerum, læse højt og tale om 

fortællingen og afslutte forløbet med en æstetisk virksomhed, som børnene selv er med til 

at bestemme, eksempelvis dramatisere fortællingen, lave skulpturer af fortællingens 

hovepersoner, meddigtning i naturens rum. Når I er færdige med alle de pædagogiske 

aktiviteter, skal du sammen med pædagogen evaluere dagen, så I kan udvikle aktiviteterne 

til næste gang. 

 

Der er fokus på børn, unge og voksnes læreprocesser både inden for institutionens og 

skolens rammer samt i de kulturelle fællesskaber i øvrigt. Eleven arbejder i forskellige 

læringsmiljøer med at planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter og læringsmiljøer med 

udgangspunkt i pædagogiske og didaktiske teorier i forhold til målgruppen.   

 

Eleven kan inddrage pædagogiske og didaktiske teorier og praksiserfaring, skabe 

inkluderende læringsmiljøer, der fremmer børn og unges trivsel, læring og udvikling. 

Ligeledes arbejder eleven med at styrke målgruppens nysgerrighed, interesse og aktive 

deltagelse i kropslige, kulturelle og æstetiske udtryksformer og aktiviteter.  

 

Pædagogiske metoder 

 

Læringsprocesserne tager udgangspunkt i teoretiske og praktiske arbejdsopgaver. 

Undervisningen skal støtte elevens læring på tværs af fag, og stimulere elevens faglige 

nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges praksisbaseret med anvendelse af varierende 

arbejdsformer, der styrker elevens læring i forhold til de generelle og de specifikke faglige 

kompetencer. 

 

Undervisningen kan organiseres omkring cases og projekter, der fremmer refleksion. Den 

praksisbaserede undervisning vægtes for at understøtte transfer som læringsproces, samt 

samarbejdet og samspillet mellem praktik og skole.  

For at understøtte læringsprocesserne hvor teori og praksis kobles, kan fx anvendes: cases 

udarbejdet af eleverne, rollespil med vægt på indhold frem for form, teoretiske og empiriske 

undersøgelser af pædagogiske emner. Der kan også indgå besøg i praksis, hvor eleven fx 

anvender interviews og digitale optagelser, observationer af rollelege, bevægelsesaktiviteter 

og brug af naturens rum. Observationerne kan danne udgangspunkt for arbejdet med 

metoder så som SMTTE-model, aktivitetsplan, Spilhjul osv.   

 

Der arbejdes kollaborativt, hvor eleven selv er medskabende af egen læring og medvirker til 

at bestemme indholdet inden for fagligt relevante områder. Digitale medier og digitale 

redskaber inddrages. I dette tema tilrettelægges noget af undervisningen, så eleven øver 

sin evne til faglig fordybelse.  
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I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik 

 

 Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den 

pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling. (mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5) 

  Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante organisationer, der kan 

inddrages i det tværfaglige samarbejde. (mål 12)    

 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og 

udvikling. (mål 15)     

Psykologi i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til 

at understøtte trivsel, læring og udvikling. (mål 1)  

 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 

udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier. (mål 2)   

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til kvalitetssikring samt 

samarbejde og kommunikation med kollegaer og andre fagpersoner. (mål 6)   

 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt 

i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper. (mål 

7)    

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. (mål 1)  

 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og 

læringsområder. (mål 2)    

 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder 

varierede deltagelsesmuligheder. (mål 3)  

Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. (mål 1) 

 Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 

udviklings og læringsområder. (mål 2)  
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 Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 

deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3) 

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers 

kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. 

(mål 5)   

 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6)  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til 

selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter 

målgruppens autonomi, integritet og værdighed. (mål 8)  

 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 

målgruppens sociale kompetencer. (mål 9) 
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Tema 6a: Mennesker med særlige behov  
 Varighed: 35 dage 

 

Du arbejder som pædagogisk assistent på et botilbud, hvor du hver morgen støtter Anna i 

personlig hygiejne og påklædning. Anna har en varig fysisk og psykisk 

funktionsnedsættelse, hun sidder i kørestol og har ikke noget talesprog. I Annas 

handlingsplan fra kommunen står der, at det er vigtigt, at Anna bliver så selvhjulpen som 

muligt samtidig med, at der sættes fokus på at støtte Anna i at skabe og fastholde sociale 

relationer.  

Hvordan vil du som pædagogisk assistent motivere Anna til at blive mere selvhjulpen?  

Hvordan kan du yde personlig pleje på en både praktisk og etisk korrekt måde? Hvilke 

aktiviteter vil du foreslå for at støtte Anna i at danne og bevare sociale relationer? Alt 

sammen på en måde så Anna også får reel selv- og medbestemmelse? 

 

Det kan også være, at du arbejder i et dagtilbud hvor du skal understøtte børnemiljøet, så 

flere af børnene får mulighed for at blive inkluderet. Flere af børnene har udfordringer i 

forhold til at danne legerelationer. Børnegruppen består af børn med stor selvhjulpenhed, og 

børn med mindre selvhjulpenhed. Nogle af børnene skal støttes særligt meget i forhold til 

deres sproglige udvikling. Hvordan vil du som pædagogisk assistent tilrettelægge aktiviteter, 

så du tager højde for inklusion af de børn, som ikke umiddelbart indgår i fællesskabet? 

Hvilke overvejelser vil du som pædagogisk assistent gøre dig, når du skal medvirke til at 

skabe et inkluderende miljø? 

 

I dette tema skal eleven blive klar til på professionel vis, at møde mennesker med særlige 

behov. Der arbejdes med det specialiserede områdes tilbud fx botilbud og aktivitetstilbud 

samt inklusionstanken om fællesskabet, som er målrettet alle dag- og skoletilbud. Eleven 

skal derfor kunne indkredse børns, unges og voksnes nærmeste udviklingszone og være i 

stand til at skabe et omsorgsfuldt, nærværende, stabilt og genkendeligt miljø for 

målgruppen. Det kan gøres gennem fokus på den professionelles særlige ansvar for at 

udvikle den pædagogiske praksis og refleksion over forskellige pædagogiske metoder, som 

fx dagsplaner med foto eller piktogrammer.  

 

Med udgangspunkt i sin viden om normaludviklingen (fysisk, psykisk, socialt og sprogligt), 

arbejder eleven med at kunne tilpasse og igangsætte relevante aktiviteter inden for 

målgruppen. Aktiviteterne kan tage udgangspunkt i fx det kreative og musiske eller i 

udelivets muligheder. Aktiviteterne kan også tage udgangspunkt i almindelig daglig 

læring/livsførelse (ADL) som fx påklædning og personlig hygiejne eller i det 

sundhedsfremmende som fx motivation til selvhjulpenhed for dermed at øge borgerens 

handlekompetencer i eget liv. 

Eleven arbejder med at kunne anvende forskellige digitale medier til fx at søge viden om 

håndtering af medicin på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.  

 

Pædagogiske metoder 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i teoretiske og praktiske arbejdsopgaver og har til 

formål at støtte elevens læring på tværs af fag og stimulere elevens faglige nysgerrighed 

samt evne til faglig fordybelse. Der arbejdes kollaborativt, hvor eleven selv er medskabende 
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af egen læring og medvirker til at bestemme indholdet inden for fagligt relevante områder 

fx ved udarbejdelse af egne cases fra tidligere praktikker.  

 

Digitale medier og digitale redskaber kan anvendes til informationssøgning om fx 

hjælpemidler og velfærdsteknologi, om hvordan en dagsplan kan lægges ved hjælp af 

piktogrammer og i forhold til anden kommunikation. 

Undervisningen tilrettelægges praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, 

det kan være oplevelsesorienteret kropslig læring, rollespil a la SKILLS bygget på cases, der 

omhandler bl.a. selvhjulpenhed, selvbestemmelse, medbestemmelse, relations dannelse, 

kommunikation med borgere med forskellige grader af talesprog samt den personlige pleje. 

 

Til forberedelse for den kommende praktik lægges der op til fordybelse og refleksion ved 

brug af noter.  

 

  

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik 

 

 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske retninger, teorier og 

metoder, til at arbejde med den pædagogiske målgruppes trivsel, udvikling og læring. 

(mål 1)   

 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser 

justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens 

hverdagspraksis. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen. (mål 5)  

 Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til etiske 

dilemmaer i egen pædagogiske praksis. (mål 6)  

 Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning for dannelse 

og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse.  (mål 7) 

 Eleven kan anvende viden om etableringen af den pædagogiske sektor og bevægelsen 

fra forsorg og pasning til udvikling og læring, til at forstå egen fagprofessionelle rolle.  

(mål 8) 

 Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er 

styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på 

regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau. (mål 11)   

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet. 

(mål 13)   

 Eleven kan anvende viden om omsorg og omsorgssvigt i arbejdet med den 

pædagogiske målgruppe. (mål 14)   

 Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have indflydelse på 

kønsroller og stereotyper. (mål 18) 
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Psykologi i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at understøtte 

udvikling, læring og trivsel. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte 

inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber. 

(mål 8)  

 Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, funktionsnedsættelser samt 

misbrugsproblematikker, til at arbejde ressourceorienteret med den pædagogiske 

målgruppe. (mål 11)   

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i 

professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe. (mål 2)  

 Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 

konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse. (mål 9)  

Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret 

 

 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis 

under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. (mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed og 

identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til at tage 

ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

 Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen rolle og 

ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9)    

Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert 

 

 Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den 

pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. 

(mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der 

understøtte kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)   

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske 

målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

 Kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og 

ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9) 

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling. (mål 1)  

 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og 

læringsområder. (mål 2)    
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 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder 

varierede deltagelsesmuligheder. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

til selvstændigt at planlægge bevægelsesaktiviteter, så målgruppen udvikler egne 

handlekompetencer gennem fysisk aktivitet. (mål 6)   

 Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne tilrettelægge aktiviteter, 

der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den pædagogiske 

målgruppe. (mål 7)  

Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. (mål 1) 

 Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 

udviklings og læringsområder. (mål 2)  

 Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 

deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske 

målgruppe. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der 

arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem 

fysisk aktivitet. (mål 6)  

 Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge 

aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 7)   

 

Natur og udeliv, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling. (mål 2)   

 Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at 

igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe. (mål 7)   
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Natur og udeliv, ekspert 

 

 Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til 

målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 

sansemotoriske udvikling. (mål 2)  

 Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale 

naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske 

målgruppe. (mål 7)   

Digital kultur, avanceret 

 

 Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på 

kreative og æstetiske udtryksformer. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 

hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske 

målgruppe. (mål 6)  

 Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- 

og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)  

Digital kultur, ekspert 

 

 Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til 

målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 

(mål 4)   

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale 

medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

 Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 

 Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for områderne 

musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i samspil med den 

pædagogiske målgruppe. (mål 1)  

 Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at igangsætte 

aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for områderne musik, drama og 

værksted. (mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og værksted, til at 

arbejde målrettet med pædagogiske lære- og handleplaner. (mål 3)  

 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe. (mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers 

kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. 

(mål 5)   

 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring. (mål 6)  
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 Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og udviklingen af 

kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes forskellige udtryk og 

interesser. (mål 7)  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til 

selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter 

målgruppens autonomi, integritet og værdighed. (mål 8)  

 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 

målgruppens sociale kompetencer. (mål 9) 
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Tema 6b: Fordybelsesuge 

Varighed: 5 dage 

 

Du skal undersøge et emne, som du er optaget af. Du skal formulere, hvad du særligt 

undrer dig over i den pædagogiske praksis og forholde dig reflekterende til dit emne. Med 

udgangspunkt i din undren, skal du inddrage teorien fra mindst tre fag. Processen afsluttes 

med et produkt, som til sidst fremlægges for en udvalgt målgruppe. 

 

I temaet arbejdes videre med elevens helhedsforståelse og fagidentitet. Eleven arbejder 

med en særlig udvalgt interesse inden for det pædagogiske arbejdsfelt. Eleven skal anvende 

sin viden om sammenhængen mellem teori og praksis. Der lægges vægt på en multimodal 

udtryksform i fremlæggelsen, som samtidig skal være understøttende for elevens stolthed 

over sit fag. 

 

Refleksionsopgave: ” Den kompetente pædagogiske assistent”:  

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente 

Pædagogiske assistent ude i praksis, og hvordan eleven opfatter den pædagogiske 

assistents faglige og personlige handlekompetencer på en sådan måde, at eleven på sigt 

kan se sig selv i rollen som sådan. Eleven bearbejder oplevelserne fra praktikken i sin 

logbog og efterbearbejder materialet i tema 6c i forhold til den aktuelle teori.  

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 
 

Alle relevante fag og mål er i spil i dette tema. 
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Tema: samfundsfag 
Varighed: 5 dage 

 
I samfundsfaget arbejdes med forståelse af samfundsmæssige problemstillinger på 

individuelt, lokalt, nationalt og globalt niveau.  

  
Som pædagogisk assistent skal du have indblik i og viden om samfundets udvikling og 

opbygning samt din egen, forskellige målgruppers og din arbejdsplads’ placering heri. 
Endvidere skal du have indsigt i hvordan samfundet påvirker det enkelte individ og 

omvendt.  
 

Du skal også arbejde med indsigt i demokratiske og samfundsøkonomiske forhold.  
Der arbejdes med indhentning og forståelse af viden om samfundsforhold fra forskellige 

medier samt en kritisk tilgang til kilder. 
 

Samfundsfaget afsluttes med udarbejdelse af projektopgave. 
 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Samfundsfag 

 

Niveau D 

Eleven kan: 

 Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere 

for egne synspunkter og formidle andres holdninger og argumenter (mål 1) 

 Indhente viden om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information (mål 5) 

 

Niveau C 

Eleven kan: 

 Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere 

for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og argumenter (mål 1) 

 Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og 

forholde sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det 

internationale økonomiske samfund (mål 2) 

 Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at 

formulere løsninger på samfundsmæssige problemer (mål 3) 

 Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål 

og anvende forskellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge 

(mål 5) 
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Temaer i Skoleperiode 4 
 

 

 

 

Tema 6c: Mennesker med særlige behov  
Varighed: 5,5 dage 

 

I tema 5c er der opsamling og perspektivering af de oplevelser, som eleven har haft i 

praktikken. Her tages der udgangspunkt i praksisbaseret undervisning, hvor der tages afsæt 

i elevernes viden og praktiske erfaringer, samt problemstillinger, således at eleverne oplever 

en sammenhæng mellem praksis og teori. Mål og indhold for tema 5a og 5b fra skoleperiode 

3, er gældende i dette tema, undtaget herfra er mål og indhold for dansk og samfundsfag, 

som afsluttes i skoleperiode 3. 

 

Opsamling og perspektivering sker med udgangspunkt i den logbog eleven har udarbejdet i 

skolen og praktikken til at samle refleksioner over valgte aktiviteter og given feedback og 

feedforward. 

 

Der kan arbejdes med udvikling af cases med baggrund i elevens oplevelser i praktikken. 

 

 

 

  

Skoleperioden afsluttes med den afsluttende projekteksamen, prøve i et 

uddannelsesspecifikt fag samt en grundfagsprøve.   
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Tema 7a: Den pædagogiske assistent 
Varighed: 6,5 dage 

 

Du er nu klar til at støtte Anna i aktivitetscentret, tilrettelægge en motionsdag i børnehaven 

og meget mere. Du er parat til at skabe de bedste rammer for børn, unge og voksne, og 

skal nu til at arbejde som professionel på lige fod med dine kommende kollegaer. Det er nu, 

du skal sætte alle dine kernekompetencer i spil, reflektere over det lærte og gøre en forskel 

i praksis. Du er tæt på at være pædagogisk assistent – en fagperson med faglig stolthed. 

 

I temaet er der fokus på opsamling af de uddannelsesspecifikke fag således, at der opnås en 

helhedsforståelse af uddannelsesforløbet. Personligt arbejder eleven med sin fagidentitet og 

med at afrunde sin uddannelse. Der arbejdes med elevens nysgerrighed og praksiserfaring 

skabt igennem uddannelsesforløbet, hvor der reflekteres og skabes en overgang til den 

kommende afsluttende prøve. 

 

Pædagogiske metoder 

 

Forløbet tilrettelægges praksisbaseret, helhedsorienteret og med anvendelsesorienteret 

undervisning, hvori der løbende arbejdes med elevens egne praksisfortællinger fra 

praktikken. Der arbejdes med studiegrupper. 

 

Elevens praksisfortællinger fra praktikken anvendes løbende i elevens arbejde. 

 

Eleven arbejder, sammen med de andre elever, kollaborativt og demonstrerer praktisk 

præsentation af sin opnåede viden, eksempelvis situationsspil, dilemmaspil og rollespil. Under 

hele forløbet arbejdes aktivt med refleksion, feedup, feedback og feedforward og 

afslutningsvis laves en samlet evaluering af læring, produkt og proces. 

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende fag og mål: 

 

Pædagogik  

 

 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende 

mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3). 

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5). 

 Eleven kan reflektere over egen pædagogiske praksis, som en velfærdsopgave der er 

styret af politiske retningslinjer og beslutninger, udmøntet i lokale retningslinjer på 

regionalt niveau, kommunalt niveau og på institutionsniveau (mål 11). 

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet 

(mål 13). 
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Psykologi i den pædagogiske praksis  

 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til 

at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). 

 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at 

understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3). 

 Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at igangsætte 

inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og deltagelse i fællesskaber (mål 

8). 

 Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring 

og udvikling (mål 9). 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis  

 

 Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at indgå i dialog og 

samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre 

fagpersoner (mål 1). 

 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og vejledning af den 

pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 4) 

 Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og 

dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 5). 

 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt 

i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper (mål 7) 

 Eleven kan anvende et professionelt fagsprog i samarbejdet med kollegaer og andre 

fagpersoner (mål 8). 

 

Bevægelse og idræt, avanceret 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at understøtte den 

pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og sociale udvikling (mål 1).  

 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og fantasifulde 

rammer samt organisere bevægelseslege, der understøtter specifikke udviklings- og læ- 

ringsområder (mål 2).  

 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde ved bevægelse og møder 

varierede deltagelsesmuligheder (mål 3). 

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for den pædagogiske målgruppe 

(mål 4). 

 Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere over den 

samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes bevægelsesvaner og 

kropsforståelse (mål 8). 
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Bevægelse og idræt, ekspert 

 

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. (mål 1) 

 Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 

udviklings og læringsområder. (mål 2)  

 Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 

deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske 

målgruppe. (mål 4)  

 Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes 

bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede 

pædagogiske aktiviteter. (mål 8) 

 

Digital kultur, avanceret  

 

 Eleven kan anvende digitale medier, til at planlægge og igangsætte pædagogiske 

aktiviteter (mål 1).  

 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde med 

den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af digitale- og sociale 

medier (mål 2).  

 Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse (mål 3).  

 Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter med fokus på 

kreative og æstetiske udtryksformer (mål 4). 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at inddrage 

relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis (mål 5).  

 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale medier som 

hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den pædagogiske 

målgruppe (mål 6).  

 Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, kommunikations- 

og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis (mål 7). 

 

Digital kultur, ekspert 

 Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte 

pædagogiske aktiviteter. (mål 1)   

 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde 

målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af 

digitale- og sociale medier. (mål 2)   

 Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse. (mål 3)   
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 Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til 

målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 

(mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde 

inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale 

medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

 Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    
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Tema: Afsluttende prøver 
Varighed: 18 dage 

 

I det sidste tema går eleven til prøve i ét af de bundne uddannelsesspecifikke fag samt til 

prøve i ét af grundfagene: Dansk niveau-C, Samfundsfag niveau-C. Hvis eleven har valgt 

Engelsk niveau-E som valgfag, kan faget også udtrækkes til grundfagsprøven. 

 

Sidst i temaet går eleven til afsluttende prøve med udgangspunkt i eget udarbejdet skriftlige 

projekt.  

  

Afsluttende prøve: Eleven udarbejder et skriftligt projekt, der tager udgangspunkt i en 

relevant problemstilling inden for den Pædagogiske assistentens arbejdsområde.  

Eleven går til den afsluttende mundtlige prøve med udgangspunkt i sit projekt, og vurderes 

ud fra kompetencemålene.  

 

 

I temaet arbejder eleven med følgende kompetencemål: 

 

1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere 

begrundede pædagogiske forløb. 

 2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt 

anvende mål fra handle- og læreplaner i den daglige pædagogiske praksis.  

3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den 

gældende lovgivning.  

4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, 

inklusion og udvikling.  

5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, 

involvering og medskabende processer for den pædagogiske målgruppe.  

6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og 

reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling.  

7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes 

evne til at kommunikere og indgå i sociale fællesskaber. 

8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, 

ansvarlighed og empati i det professionelle møde med andre.  

9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og 

indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe.  

10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og 

udfordringer i dagligdagen.  

11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til 

at igangsætte fysisk udviklende aktiviteter.  
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12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende 

arbejde.  

13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede 

fysiske aktiviteter.  

14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte 

målgruppens kompetencer til at træffe sunde valg.  

15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i 

institutioner samt til at kunne afbryde smitteveje.  

16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, 

arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde.  

17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i 

pædagogiske aktiviteter.  

18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over 

kommunikationens betydning for dialog og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, 

forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 

19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og 

selvstændigt indgå i samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.  

20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske 

metoder til forebyggelse af fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.  

21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer 

i det pædagogiske arbejde.  
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Bilag 1: Talentspor 
 

Eleven på den pædagogiske assistentuddannelse kan vælge at følge uddannelsen på et særligt 

talentspor. Det betyder, at eleven skal have de nedenstående bundne uddannelsesspecifikke 

fag på ekspertniveau: 

 Bevægelse og idræt 

 Natur og udeliv 

 Sundhed i den pædagogiske praksis 

 Digital kultur  

Talentsporets bundne uddannelsesspecifikke fag har en samlet varighed på 13 uger for EUD 

eleven, ud af uddannelsens 47 samlede antal skoleuger og 12,5 uge for EUV1 og 2 eleven, ud 

af uddannelsens 42 samlede antal skoleuger. Undervisningen på talentspor tilbyder fag på 

højere niveau, med henblik på at udfordre eleven bedst muligt. Talentsporet henvender sig til 

særlige talentfulde elever som er motiveret for at yde en særlig indsats.  

Eleven på talentspor følger de ordinære forløb, og deltager som udgangspunkt i den samme 

undervisning som de øvrige elever, men arbejder med de fire ovenstående bunde 

uddannelsesspecifikke fag på ekspertniveau. 

Derover vil eleven på talentspor blive tilbudt særligt tilrettelagte læringsforløb. Disse særlige 

læringsforløb kan bl.a. tilrettelægges som virtuelle forløb. Eleven skal indstille sig på, at 

undervisningen generelt set vil blive planlagt mere fleksibelt, dog gennemsnitligt inden for de 

37 timer om ugen. 

Eleverne deltager i to todages forløb på Talent-camp med overnatning på tværs af skolens 

afdelinger, og alle fire fag integreres i læreprocessen. Talent-camp placeres i skoleperiode 2 og 

i skoleperiode 4. 

I skoleperiode 3 samles eleverne på talentspor én dag på tværs af skolens afdelinger og 

deltager i fælles undervisningsaktiviteter.  

Elever på talentspor er særligt egnet til at deltage i Skills konkurrencer og vil blive opfordret til 

at deltage i konkurrencerne.  

Der er fokus på, at eleven tilbydes undervisning på et højere præstationsniveau som omfatter 

både praktisk og teoretisk undervisning, således at der opnås en specifik erhvervskompetence. 

Der arbejdes fx med nedenstående: 

 Uddybende og/eller supplerende faglitteratur 

 Uddybende og/eller supplerende opgaver og oplæg 

 Øgede krav til besvarelser og løsninger, jvf. de taksonomiske niveauer om vurdering, 

innovation, begrundelse og fokus på målgruppe 

 Øgede krav til at kunne udføre og demonstrere praktiske øvelser 

 

Det forventes af elever på talentspor selv orienterer praktikstedet om, hvilket fag der læses på 

ekspertniveau og drøfter med praktikstedet hvorledes dette kan bringes i spil i 

praktikperioden.  



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter  

Den pædagogisk assistentuddannelse  

Side 40 af 61 
Læringsaktiviteter PA EUV2 – 30 06 2016 

Aktiviteter på skoleperiode 1 forbeholdt elever på talentspor: 

I skoleperiode 1 udbydes faget, Bevægelse og idræt på ekspertniveau. 

 Eleven skal tilrettelægge og begrunde en aktivitet i forhold til målgruppen og 

som eleven skal igangsætte i praktikperiode 1.  

Aktiviteter på skoleperiode 2 forbeholdt elever på talentspor: 

I skoleperiode 2 udbydes fagene Sundhed i den pædagogiske praksis, Bevægelse og idræt, 

Natur og udeliv og digital kultur på ekspertniveau. 

 Talent-camp afholdes i skoleperiode 2.  

 Fælles læringsaktiviteter på tværs af afdelinger, kan være virtuelt 

Aktiviteter på skoleperiode 3 forbeholdt elever på talentspor 

I skoleperiode 3 udbydes fagene, Sundhed i den pædagogiske praksis, Bevægelse og idræt, 

Natur og udeliv og digital kultur på ekspertniveau. 

 Talent-dag afholdes på tværs af afdelingerne på én lokalitet i skoleperiode 3.  

 Fælles læringsaktiviteter på tværs af afdelinger, kan være virtuelt 

Aktiviteter på skoleperiode 4 forbeholdt elever på talentspor: 

 Talent-camp afholdes i skoleperiode 4. 

 Fælles læringsaktiviteter på tværs af afdelinger, kan være virtuelt 

 

Eleven arbejder med følgende fag og mål:  

 

Bevægelse og idræt, Ekspert   

 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt til at begrunde hvordan der 

arbejdes målrettet med at understøtte målgruppens fysiske, psykiske og sociale 

udvikling. (mål 1) 

 Eleven kan målrettet planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i kreative og 

fantasifulde rammer, samt organisere bevægelseslege der understøtter specifikke 

udviklings og læringsområder. (mål 2)  

 Eleven skal kunne vurdere og begrunde, hvordan målrettede inkluderende idræts- og 

bevægelsesaktiviteter kan forbedre den pædagogiske målgruppes 

deltagelsesmuligheder og oplevelse af glæde ved bevægelse. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale politikker og 

indsatsområder til målrettet planlægning af fysiske aktiviteter for den pædagogiske 

målgruppe. (mål 4)  

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes motoriske udvikling og 

sansning til at begrunde og målrette tilrettelæggelse og udførelse af sansemotoriske 

aktiviteter. (mål 5)  

 Eleven kan anvende viden om mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

til selvstændigt at deltage i planlægningen af innovative bevægelsesaktiviteter, der 

arbejder målrettet med udvikling af målgruppens egne handlekompetencer gennem 

fysisk aktivitet. (mål 6)  
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 Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed målrettet tilrettelægge 

aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv kropsbevidsthed hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 7)   

 Eleven kan identificere samfundsmæssige påvirkninger af børn, unge og voksnes 

bevægelsesvaner og kropsforståelse og på denne baggrund begrunde målrettede 

pædagogiske aktiviteter. (mål 8) 

Natur og udeliv, Ekspert   

 Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, 

der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum. (mål 1)   

 Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til 

målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 

sansemotoriske udvikling. (mål 2)  

 Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, 

der understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde 

med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen. (mål 3)  

 Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig påvirkning, til at 

deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, der 

inddrager bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter. (mål 4)  

 Eleven skal kunne anvende viden om naturfænomener, til at identificere og formidle 

naturoplevelser til den pædagogiske målgruppe. (mål 5)  

 Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det 

pædagogiske måltid. (mål 6)  

 Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale 

naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske 

målgruppe. (mål 7)   

 Eleven kan anvende viden om sikkerheds og lovmæssige retningslinjer til at vurdere og 

begrunde planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og 

bevægelsesaktiviteter i naturen. (mål 8)  

Sundhed i den pædagogiske praksis, Ekspert  

 Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde 

i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds 

betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde. (mål 1)  

 Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den 

pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed. 

(mål 2)  

 Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, trivsel og 

socialisering, til at begrunde og vurdere tilrettelagte måltidet som målrettet 

pædagogisk aktivitet. (mål 3)   

 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at vurdere og begrunde aktiviteter, der 

understøtte kropsbevidsthed og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe. 

(mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer for hygiejne 

til at vurdere og begrunde det konkrete arbejde for at forebygge infektioner. (mål 5)    
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 Eleven kan vurdere og begrunde betydningen af viden om hygiejne og håndtering af 

fødevarer, når der tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe. 

(mål 6)  

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for at støtte og motivere den pædagogiske 

målgruppe, til at tage ansvar for egen personlige hygiejne. (mål 7)   

 Eleven kan identificere mulige smitteveje og deltage i innovative processer for at bryde 

smittekæden og mindske risikoen for institutionsinfektioner. (mål 8)   

 Kan anvende viden om lokale procedurer til at vurdere og begrunde egen rolle og 

ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis. (mål 9) 

Digital kultur, Ekspert  

 Eleven kan anvende digitale medier, til målrettet at planlægge og igangsætte 

pædagogiske aktiviteter. (mål 1)   

 Eleven kan anvende viden om digital mediekultur og digital dannelse, til at arbejde 

målrettet med den pædagogiske målgruppes overvejelser og adfærd i brugen af 

digitale- og sociale medier. (mål 2)   

 Eleven kan vurdere og begrunde sociale mediers betydning i forhold til socialisering, 

identitets- og relationsdannelse. (mål 3)   

 Eleven kan vurdere og begrunde anvendelsen af forskellige digitale medier til 

målrettede pædagogiske aktiviteter med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer. 

(mål 4)   

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til at begrunde 

inddragelsen af relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis. (mål 5)  

 Eleven kan vurdere og begrunde behovet for velfærdsteknologi, sociale- og digitale 

medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet hos den 

pædagogiske målgruppe. (mål 6)  

 Eleven kan målrettet anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 

kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis. (mål 7)    

 Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser til at vurdere 

og begrunde brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis. (mål 8) 
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Bilag 2: Dansk C-niveau 
Niveauer og vejledende varighed  
 
Niveau C: 2,0 uger 

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, 

fortolkning og fremstilling. 

 

2.1.1 Kommunikation  

 

Niveau C  

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante 

tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere 

over samspillet mellem formål og forskellige former for kommunikation 

3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og eksterne 

kommunikation 

5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og 

danskfaget 

 

 

2.1.2 Læsning  

 

Niveau C  

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for 

erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 

 

 

2.1.3 Fortolkning  

 

Niveau C  

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og 

anvende relevante analysemodeller 
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3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og 

dagligdag, på grundlag af analyse 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på 

grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin vurdering 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

 

 

2.1.4 Fremstilling  

 

Niveau C  

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede 

i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster 

ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, 

herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 

4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse 

og samfund 

 

 

2.2 Kernestof  

 

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i 

kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes 

med det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 

 

2.2.1 I kommunikation og læsning arbejdes med:  

 

Niveau C  

1. Kommunikationsanalyse, 

2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 

3. argumentation, 

4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 

5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. 

 

 

2.2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med:  

 

Niveau C  

1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 
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2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det 

uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres, 

3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative tekster kan 

omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation og 

4. tekstanalyse der perspektiverer en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, kulturhistorisk, psykologisk, æstetisk eller anden 

relevant sammenhæng. Herunder inddrages ældre tekster, der kan bidrage til at belyse kulturelle forskelle i forhold til 

nutidens tænkning om konkrete erhverv og evt. fremtidig udvikling. 
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Bilag 3: Skabelon – Refleksionsopgaver 
 

Gennem hele uddannelsen arbejder du med forskellige refleksionsopgaver, som binder 

skoleperioder og praktikperioder sammen. Opgaverne tager udgangspunkt i den teori som du 

gennemgår på temaerne. 

 

Tema 2B - Den relations skabende pædagogiske assistent 

Opgave: 

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvordan man som pædagogisk assistent 

skaber relationer ude i praksis, både i forhold til målgruppen, kollegaer og forældre. Eleven 

bearbejder oplevelserne i praktikken i sin Logbog, og efterbearbejder materialet i tema 2C i 

forhold til den aktuelle teori. 

 

Praktik 1 

Opgave 

Der skal dataindsamles eksempler på den relations skabende pædagogiske assistent, disse 

data noterer eleven i Logbogen.  

 

Tema 2C - Den relations skabende pædagogiske assistent 

Opgave: 

I tema 2C foregår der en opsamling og en perspektivering af de oplevelser, eleven har haft i 

sin første praktikperiode i forhold til den teori, eleven har arbejdet med i tema 2A og 2B, før 

praktikken og i forhold til den dataindsamling eleven har lavet omkring den relations skabende 

pædagogiske assistent.  

 

Opsamling og perspektivering sker med udgangspunkt i den logbog, eleven har udarbejdet i 

skolen og praktikken til at samle refleksioner over valgte aktiviteter og given feedback og 

feedforward. 

 

Tema 4A – Udfordringer i den pædagogiske praksis 

Opgave: 

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvordan vedkommende møder og tackler 

udfordringer i praktikken. Der skal være særlig fokus på relationer hos målgrupper med 

forskelligartet livssituationer og behov. 

 

Eleven bearbejder oplevelserne fra praktikken i sin Logbog og efterbearbejder materialet i 

tema 4B i forhold til den aktuelle teori. 

 

Praktik 2 

Opgave 

Der skal dataindsamles eksempler på udfordringer i den pædagogiske praksis, disse data 

noterer eleven i Logbogen.  
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Tema 4B – Udfordringer i den pædagogiske praksis 

Opgave: 

I tema 4B foregår der en opsamling og en perspektivering af de oplevelser, eleven har haft i 

sin anden praktikperiode i forhold til den teori, eleven har arbejdet med i tema 4A, før 

praktikken. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens egne oplevelser og erfaringer fra 

praktik 2.  

 

Tema 6B – Den kompetente pædagogiske assistent 

Eleven skal i den kommende praktik reflektere over, hvad der kendetegner den kompetente 

pædagogiske assistent ude i praksis, og hvordan eleven opfatter den pædagogiske assistents 

faglige og personlige handlekompetencer på en sådan måde, at eleven på sigt kan se sig selv i 

rollen som sådan. Eleven bearbejder oplevelserne fra praktikken i sin logbog og 

efterbearbejder materialet i tema 6C i forhold til den aktuelle teori. 

Praktik 3A 

Opgave 

Eleven skal beskrive en kompetent pædagogisk assistent. En rollemodel, som eleven har 

mødt under sit uddannelsesforløb eller i sit tidligere arbejde.  

 Hvad gjorde hun/han?  

 Hvad sagde hun/han?  

 Hvilke arbejdsopgaver havde hun/han?  

 Hvordan reflekterede hun/han?  

Eleven skal reflektere i Logbogen.  

 

Tema 6C – Den kompetente pædagogiske assistent 

I tema 6C er der opsamling og perspektivering med udgangspunkt i den logbog eleven har 

udarbejdet i skolen og praktikken til at samle refleksioner over valgte aktiviteter og given 

feedback og feedforward.  
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Bilag 4: Praktikmål  
 

Eleven 

1. kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske opgaver med 

forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske målsætninger for 

området  
 

2. kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og fagligt begrunde 

pædagogiske aktiviteter  
 

3. kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens sproglige 

udvikling  
 

4. kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og 

fællesskaber  
 

5. kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i 

relationer  
 

6. kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at understøtte 

målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv  
 

7. kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en empatisk og faglig 

professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens signaler og behov  
 

8. kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber engagement og 

glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse  
 

9. kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der lærer 

målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed  
 

10. kan selvstændigt følge hygiejniske retningslinjer og tage initiativ til handlinger, der 

forebygger infektion i institutioner  
 

11. kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske 

måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet  
 

12. kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus på indtryk, 

oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger  
 

13. kan anvende sociale og digitale medier som redskab i pædagogiske aktiviteter  
 

14. kan anvende velfærdsteknologi på praktikstedet  

 

15. kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af pædagogiske 

aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i samarbejdet med 

øvrige fagprofessionelle  
 

16. kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske og psykiske 

arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde og 

arbejdsmiljø  
 

17. kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, målgruppens forældre 

og pårørende og kolleger  
 

18. kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen fagprofessionelle 

rolle i sin pædagogiske praksis  
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Bilag 5: Praktikopgaver til brug i elevernes praktikperioder 
 

De følgende seks praktikopgaver er udarbejdet af fire praktikvejledere/praktikansvarlige fra 

praksis og to undervisere fra SOSU Sjælland. 

 

Formålet med opgaverne er, at give eleverne og praktikvejlederne konkrete værktøjer, som 

kan bruges i elevens udvikling hen imod praktikmålene. 

Opgaverne er tænkt som en hjælp til eleven i at nå praktikmålene, og det er meningen, at elev 

og praktikvejleder aftaler, hvilken praktikopgave, eleven kan have gavn af at arbejde med på 

et tidspunkt i praktikperioden. Det vil være oplagt, at opgaven vælges med udgangspunkt i, 

hvad der aktuelt er fokus på, på praktikstedet, så eleven oplever mening med at arbejde med 

opgaven. 

 

Det er ikke et krav, at eleven arbejder med praktikopgaverne, og det er således ikke en 

betingelse for, at eleven når praktikmålene. Eleven kan således godt udvikle sine kompetencer 

på praktikstedet og nå praktikmålene uden at løse praktikopgaverne i dette bilag. 

 

Det er i opgaverne beskrevet, hvilke fagmål, der er knyttet til opgaven, altså hvilke mål for 

fagene i skolen, eleven arbejder med, når denne opgave løses. 

Det er også beskrevet, hvilke praktikmål, eleven arbejder med, i forbindelse med pågældende 

opgave. 

 

Eleverne kan godt have fået introduktion til praktikopgaverne inden praktikperioden, idet nogle 

temaer på skolen lægger mere op til nogle praktikopgaver end til andre. Det er dog meningen, 

at den enkelte elev skal arbejde med netop den praktikopgave, som giver mening for denne 

elev på dette praktiksted. 

 

Praktikopgave 1  

Observation 

Opgaven 

I denne opgave skal du observere børnenes leg. 

Vejledning 

Beskriv din observation af legen (i logbogen). Se kap.14 i Pædagogikbogen og kap 6 i Kultur 

og Aktivitetsbogen.  

Redegør skriftligt for dine pædagogiske overvejelser: 

Hvilke overvejelser gør du dig mht. observationer?  

Observationer af en gruppe børn, når de leger- du kan tage udgangspunkt i nogle af disse 

spørgsmål / problemstillinger: 
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 Inde /ude leg? 

 Ser du forskel i pige/ drengegruppers leg? 

 Hvilke lege deltager børnene i ift. hele børnegruppen? 

 Hvor fysisk aktive er de? 

 Hvor sproglig kompetente er de? 

 Hvor empatiske er de? 

 Hvilke lege leger de – dem du observerer? 

 Hvad er forskellen på lege i forskellige aldre? 

 Hvor organiserede er legene? 

Ved din næste vejledningssamtale skal du reflektere over det, du har skrevet i logbogen 

sammen med din praktikvejeleder. 

 

 

Følgende fagmål vil indgå i praktikopgaven 

Pædagogik 

 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og 

udvikling (mål 15). 

 
 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser 

justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens 

hverdagspraksis (mål 4). 

 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan anvende viden om kommunikationsteori og –metoder, til at indgå i dialog og 

samarbejde med den pædagogiske målgruppe, pårørende, familie, kollegaer og andre 

fagpersoner (mål 1).  

 

 Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til faglig formidling og 

dialog med den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende (mål 5).  

 
Psykologi i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at 

understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3).  

 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der understøtter den 

pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring (mål 6).  

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 Mål 2: Eleven kan anvende pædagogiske observationer til at planlægge, tilpasse og 

fagligt begrunde pædagogiske aktiviteter. 

 

 Mål 4: Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende 

processer og fællesskaber. 
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 Mål 5: Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og 

indgå i relationer. 
 

 Mål 6: Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske observationer for at 

understøtte målgruppens trivsel, robusthed og kendskab til sig selv. 
  

 Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en 

empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens 

signaler og behov.  
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Praktikopgave 2  

De pædagogiske læreplaner 

Opgaven 

I denne praktikperiode har du som opgave at planlægge og gennemføre en aktivitet eller et 

forløb for en mindre gruppe børn. Aktiviteten eller forløbet skal tage udgangspunkt i et eller 

flere af læreplanstemaerne. I opgaven tages der udgangspunkt i den aktuelle institution, hvor 

du arbejder, altså hvordan arbejder stedet med pædagogiske læreplaner.  

Vejledning 

 Beskriv aktiviteten (Kultur og aktivitetsbogen kap. 2 s.35 -37) 

 Hvad lærer børnene? (Læringsmål s. 89 i Pædagogik-grundbogen) 

 Hvad er din rolle som PA ‘er i aktiviteten? (Deltage, igangsætte, skabe rammer) 

 Hvordan kan du undersøge om aktiviteten leder frem mod målet? 

Du skal drøfte aktiviteten med din praktikvejleder og reflektere over den i logbogen. 

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

Pædagogik 

 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende 

mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3).  

 

 Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den 

pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2).  
 

Kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og praktiske forløb i 

forhold til den pædagogiske målgruppe (mål 4).  

 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske målgruppers kulturelle baggrunde og 

udtryksformer i planlægningen af pædagogiske aktiviteter (mål 5). 

 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes forudsætninger, til 

selvstændigt at planlægge og igangsætte aktiviteter, der medinddrager og understøtter 

målgruppens autonomi, integritet og værdighed (mål 8).  

 

 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer 

målgruppens sociale kompetencer (mål 9).  
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Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 Mål 1: Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske 

opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske 

målsætninger for området. 

 

 Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens 

sproglige udvikling. 

  

 Mål 8: Eleven kan igangsætte og motivere til pædagogiske aktiviteter, der skaber 

engagement og glæde ved fysisk aktivitet og bevægelse. 

  

 Mål 9: Eleven kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske 

aktiviteter, der lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed. 

  

 Mål 12: Eleven kan igangsætte musiske, æstetiske og kulturelle aktiviteter med fokus 

på indtryk, oplevelser, dannelse, følelser og kropslige sansninger. 

 

 Mål 15: Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af 

pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i 

samarbejdet med øvrige fagprofessionelle.  
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Praktikopgave 3 

Konflikthåndtering i forhold til børn i den pædagogiske praksis 

Opgaven 

I denne opgave skal du observere en konfliktsituation mellem børn. Det kan være med to eller 

flere børn. Situationen du observerer, kan være, hvor børnene selv håndterer konflikten, men 

det kan også være en konflikt, hvor en voksen mægler.  

Vejledning 

Overvej observationsmetode. (Pædagogikbogen Kap 13 og 14) 

 Beskriv konflikten (Sprog, kommunikation og psykologi bogen kap 6 og kap. 8 s.149 -154) 

 Hvad siger børnene og i hvilket toneleje? 

 Hvordan ser deres kropssprog ud? 

 Hvis der er en voksen med i konfliktsituationen, skal du beskrive den voksnes adfærd, 

handlinger, sprog, kropssprog, toneleje m.m. 

 Reflekter sammen med din praktikvejleder over konfliktsituationen – kunne den være 

håndteret anderledes? Skulle/kunne du have grebet ind? Kunne det være gjort på en anden 

eller mere hensigtsmæssig måde? Observerede du om der blev anvendt en anerkendende 

tilgang? 

Beskriv situationen og Jeres refleksioner over den i logbogen, evt. i stikord. 

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

Kommunikation i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til at indgå i 

professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe (mål 2). 

 

 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at indgå professionelt 

i samarbejde både med det øvrige pædagogiske personale og andre faggrupper (mål 

7). 

 

 Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 

konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse (mål 9). 

 

Pædagogik 

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet 

(mål 13).  
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Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 
 Mål 16: Eleven kan selvstændigt arbejde med egen rolle og ansvar i forhold til fysiske 

og psykiske arbejdsbelastninger, herunder ergonomi, konflikthåndtering, samarbejde 

og arbejdsmiljø  

 

 Mål 17: Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, 

målgruppens forældre og pårørende og kolleger  

 
 Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen 

fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis  
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Praktikopgave 4  
 

Hverdagssituationer. 

Opgaven 

I denne opgave skal du tage udgangspunkt i en hverdagssituation. Det kan være en 

spisesituation – garderobe ophold / tage tøj på og af–puslesituationen – samling – aflevere/ 

hente situation o.a. En situation der sker hver dag, hvor institutionen har bestemte rutiner og 

struktur ift. denne. 

 

Vejledning 

Du skal forholde dig til den valgte hverdagssituation. 

 
 Observer situationen 

 Hvilken læring ligger der i denne situation 

 Hvilke muligheder findes inden for de valgte rammer? 

 Hvilken udvikling er der for barnet/ børnene i den valgte situation? 

 Kunne du tænke rammerne / rutinerne anderledes? 

 

Opgaven skal drøftes med praktikvejlederen og tages med tilbage på skolen, hvor der arbejdes 

videre med den. 

 

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

Pædagogik: 

 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan anvende 

mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis (mål 3).  

 

 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine iagttagelser 

justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere institutionens 

hverdagspraksis (mål 4). 

 

 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at understøtte 

den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring af hverdagen (mål 5). 

  

 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe samt 

reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i samspillet og samværet 

(mål 13).  

 

 

Sundhed i den pædagogiske praksis, avanceret: 

 Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i den 

pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der medtager psykiske, 

fysiske og sociale forhold (mål 1).  

 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske praksis 

under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed (mål 2).  
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Sundhed i den pædagogiske praksis, ekspert: 

 Eleven skal kunne begrunde det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde 

i den pædagogiske praksis samt kunne identificere psykiske, fysiske og sociale forholds 

betydning for det sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde (mål 1).  

 

 Eleven kan vurdere og begrunde igangsatte sundhedsfremmende aktiviteter i den 

pædagogiske praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed 

(mål 2).  

 

Psykologi i den pædagogiske praksis: 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til 

at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). 

  

 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 

udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2). 

  

 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til selvstændigt at 

understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til at indgå i relationer (mål 3). 

  

 Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at understøtte 

udvikling, læring og trivsel (mål 4).  

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 Mål 1: Eleven kan selvstændigt og sammen med andre varetage de pædagogiske 

opgaver med forståelse for lovgivningen på det konkrete praktiksted og de politiske 

målsætninger for området. 

 

 Mål 6: Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere 

og reflektere over legens betydning for målgruppens udvikling. 

 

 Mål 7: Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver ud fra en 

empatisk og faglig professionel tilgang, hvor der arbejdes med at forstå målgruppens 

signaler og behov  

 

 Mål 15: Eleven kan deltage aktivt i faglige drøftelser, i evaluering og dokumentation af 

pædagogiske aktiviteter, i det daglige arbejde, til møder og ved vejledning samt i 

samarbejdet med øvrige fagprofessionelle  

 

 Mål 17: Eleven kan anvende målrettet kommunikation i dialog med målgruppen, 

målgruppens forældre og pårørende og kolleger  

 

 Mål 18: Eleven kan arbejde med etiske, daglige dilemmaer og reflektere over egen 

fagprofessionelle rolle i sin pædagogiske praksis. 
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Praktikopgave 5 
 

Naturfaglighed i den pædagogiske hverdag 

Opgaven 

I forbindelse med denne opgave skal du tage udgangspunkt i din viden om natur, økologi og 

bæredygtighed. Fokus er på hvordan man kan arbejde med natur og miljø på en sjov og 

fantasifuld måde der vækker børns/unges/voksnes nysgerrighed.  

Du skal planlægge og gennemføre en aktivitet eller mini-projekt med en mindre gruppe 

børn/unge/voksne. Det kan omhandle energi, affald, vand, vækster i drivhus m.m. 

Vejledning 

 Beskriv aktiviteten (Hvad skal børnene / de unge/de voksne gøre?) 

 Hvordan vil du gennemføre aktiviteten? 

 Hvornår vil du gennemføre aktiviteten? 

 Hvem deltager i aktiviteten? 

 Hvad er din rolle som PA i aktiviteten? (Deltage, igangsætte, skabe rammer) 

Opgaven skal laves skriftligt og afleveres på Fronter i en afleveringsmappe (Afleveringen må 

meget gerne indeholde billeddokumentation).  

Opgaven drøftes med praktikvejlederen ved en vejledningssamtale. 

 
______________________________________________________________________________________ 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

Natur og udeliv, avanceret 

 Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender naturen som 

sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1). 

  

 Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og sansemotoriske udvikling (mål 2).  

 
 Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem 

innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3). 

 
 Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det pædagogiske måltid (mål 

6).  

 
 Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale naturvejledningstilbud, til at 

igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske målgruppe (mål 7). 

 

Natur og udeliv, ekspert 

 Eleven kan målrettet planlægge, udvikle og begrunde innovative pædagogiske forløb, 

der anvender naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum (mål 1). 
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 Eleven kan vurdere og begrunde naturen og udelivets muligheder som redskab til 

målrettet at understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 
sansemotoriske udvikling (mål 2). 

  
 Eleven kan deltage i planlægning, gennemførelse og evaluering af innovative processer, 

der understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og kreativitet gennem arbejde 

med natur- og genbrugsmaterialer på værksted og i naturen (mål 3). 

   
 Eleven kan vurdere og begrunde naturens muligheder som målrettet ramme for det 

pædagogiske måltid (mål 6). 

  
 Eleven kan vurdere og begrunde inddragelse af friluftspolitik og lokale 

naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den pædagogiske 

målgruppe (mål 7).  

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 
 Mål 4: Eleven kan planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere 

aktiviteter som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at 

indgå i inkluderende fællesskaber. 

 

 Mål 9: kan anvende udeliv og naturen til at iværksætte pædagogiske aktiviteter, der 

lærer målgruppen om naturfænomener og bæredygtighed  
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Praktikopgave 6  

Sproglig udvikling 

Opgaven 

I denne praktikperiode skal du have fokus på, hvordan man som pædagogisk personale og 

forældre kan arbejde med barnets/den unges/den voksnes sprogtilegnelse, så man i 

samarbejde løfter barnets/ den unges/den voksnes sproglige udvikling. Du skal undersøge 

hvordan institutionen arbejder med børns sprogstimulering. 

Vejledning 

 Beskriv hvilke aktiviteter i institutionen der relaterer sig til børns/ den unges/den 

voksnes sproglige udvikling. 

 Hvordan gennemføres aktiviteten? 

 Hvem og hvor mange deltager i aktiviteten (børn og voksne)? 

 Hvad skal man være særlig opmærksom på som pædagogisk personale? 

 Hvordan samarbejder det pædagogiske personale med forældrene om barnets 

sprogstimulering? 

Opgaven skal laves skriftligt og afleveres til praktikvejlederen og på Fronter i en 

afleveringsmappe (Afleveringen må meget gerne indeholde billeddokumentation).  

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

Psykologi i den pædagogiske praksis 

 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske udvikling, til 

at understøtte trivsel, læring og udvikling (mål 1). 

  

 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, læring og 

udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier (mål 2). 

  

 Eleven kan anvende viden om socialpsykologi og kognitiv psykologi til selvstændigt og i 

samarbejde med andre at arbejde målrettet med den pædagogiske målgruppes læring 

og udvikling (mål 9).  

 

Pædagogik 

 Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for den 

pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og udvikling (mål 2). 

  

 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den pædagogiske 

målgruppes sociale kompetencer og arbejde med målgruppens trivsel, læring og 

udvikling (mål 15).  
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 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og sproglig udvikling til 

selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve aktiviteter, der understøtter 

sprogstimulerende miljøer (mål 17).  

 

Følgende praktikmål vil indgå i praktikopgaven 

 Mål 3: Eleven kan igangsætte pædagogiske aktiviteter, der har fokus på målgruppens 

sproglige udvikling  

 


