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Læringsaktiviteter 

 

Grundforløbets 2. del – målrettet pædagogisk assistentuddannelse 

 

Temaer i skoleperioden: 

Tema Titel Varighed 

Tema 1 Så går vi i gang 25 timer 

Tema 2 Bliv set, hørt og forstået 110 timer 

Tema 3 På arbejde med Stine 105 timer 

Tema 4 Sundhed fra A til Z 100 timer 

Tema 5 Vil du være med? 100 timer 

Tema 6 Afsluttende prøve 60 timer 

 

I alt 500 timer 

 

 

 

Udover at arbejde med nedenstående temaer skal du i løbet af grundforløbet: 

 I 4 dages virksomhedsforlagt undervisning i en institution inden for det pædagogiske 

område. 

 Aflevere 2 dokumentationer i Dansk. Dokumentationerne skal godkendes før du kan 

indstilles til eksamen.  

 Aflevere 1 dokumentation i Samfundsfag. Samfundsfag er ikke eksamensfag.  

 Aflevere 1 dokumentation i Psykologi. Psykologi er ikke eksamensfag. 

 Aflevere 1 dokumentation i Idræt. Idræt er ikke eksamensfag. 
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Tema 1: Så går vi i gang 

 

Varighed: 25 timer  
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 18 timer 

 Dansk/valgfag bidrager med 5 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 2 timer 
 

Døren går op til din nye uddannelsessted – du har måske lidt sommerfugle i maven og er 

spændt på at se, hvad der skal ske. Du kommer ind i din nye klasse og dagen flyver afsted 

med masser af nye ansigter, vigtige informationer og gode grin. Den første uge går med at 

lære hinanden og skolen at kende, finde ud af, hvad uddannelsen helt konkret går ud på og at 

finde dine ben i den nye hverdag! 
 

Gennem forskellige aktiviteter introduceres du til skolen, uddannelsen og uddannelsens mål. I 

introperioden vil du få redskaber til at kunne reflektere over egen læring og praksis. I tema 1 

arbejdes der med at udvikle og styrke samarbejdet og klassens samspil. Der arbejdes med 

gruppedynamik, og din egen rolle i gruppearbejdet. Vi arbejder med at møde andre mennesker 

på en etisk og respektfuld måde, og der vil være sociale aktiviteter for at understøtte det 

positive klasserum. I løbet af introperioden vil der være fokus på vejledning om beskæftigelse, 

virksomhedsforlagt undervisning, overgangskrav mv. 

Der arbejdes med studie- og notatteknik, it-systemer og introduktion til mediatek samt faglig 

læsning (før, under og efterlæsning) i samarbejde med en læsevejleder. 
 

Pædagogiske principper 
 

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver og -processer på et 

grundlæggende niveau inden for hovedområdet. Dette skal styrke elevens valg af fagretning. 

Digitale medier skal inddrages, hvor det støtter elevens målopfyldelse samt det faglige og 

sociale fællesskab. 

Der kan arbejdes med praktiske øvelser, rollespil, cases eller gruppearbejde med 

udgangspunkt i emner fra praksis. 
 

I temaet arbejdes der med følgende mål: 
 

Uddannelsesspecifikke fag 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre 

(mål 2.26) 

 Selvevalueringsredskaber, herunder evaluering af egen læring (mål 2.27) 
 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Metoder til at reflektere over egen praksis (mål 3.20) 

 Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på 

en etisk, empatisk og respektfuld måde (mål 3.21) 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring, med fokus på egne ressourcer 

og begrænsninger (mål 4.13) 
 

Dansk 

Faget bidrager med relevante mål.   
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Tema 2: Bliv set, hørt og forstået 

 

Varighed: 110 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 50 timer 

 Dansk/valgfag bidrager med 14 timer 

 Psykologi bidrager med 16 timer 

 Samfundsfag bidrager med 20 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 10 timer 

 

Joakim og Morten har brug for, at du hjælper dem med at bestemme, hvem der skal have 

gyngen. Du skal fortælle Peters mor, at Peter har det svært med de andre børn i børnehaven 

og du overvejer, hvordan du skal gribe samtalen an. 17-årige Melissa bor på et opholdssted og 

gider ikke gå i skole, og det er dig som pædagogisk assistent, der skal have en snak med 

hende. 

 

Kan du godt lide at tale med mennesker, at opnå noget via en god samtale, at kunne håndtere 

konflikter mellem to børn i børnehaven? Så vil du glæde dig til dette tema. Nu skal vi nemlig 

arbejde med kommunikation, dokumentation og faglig formidling, herunder hvordan du giver 

informationer videre til forskellige målgrupper. Dette kunne f.eks. være at medvirke til at 

skrive et nyhedsbrev til forældrene eller besvare en mail. For at styrke dine kommunikative 

evner og færdigheder underviser vi i kommunikationsteorier herunder aktiv lytning, 

konflikthåndtering, motivationsarbejde samt metoder til at forebygge vold.  Vi arbejder med 

brugen af digitale medier og bruger digitaliseringen til at understøtte læring.  Vi har også fokus 

på egen rolle i forhold til individets samspil med andre i en psykologisk og sociologisk 

kontekst. Der er fokus på etik og kulturforståelse i mødet med andre mennesker. Du skal 

kunne skelne mellem dit professionelle og private liv, samt kunne forklare din rolle i forhold til 

og i samspil med andre.  

 

Pædagogiske principper: 

 

Undervisningen i tema 2 skal støtte elevens læring på tværs af fag og stimulere elevens faglige 

nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges, så det giver mulighed for at udvikle elevens 

faglige og personlige identitet og styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg, herunder også 

tværfaglige forløb. Undervisningen skal være anvendelsesorienteret og praksisrelateret. Derfor 

anvendes der praksisnære øvelser, fx rollespil og forumteater, så eleverne får trænet deres 

kommunikative færdigheder. Undervisningen tilrettelægges endvidere med henblik på at 

udvikle elevernes samarbejdsevner bl.a. ved brug af pædagogiske begreber såsom 

kollaborativt samarbejde og projektarbejde.  

 

I temaet arbejdes der med følgende mål: 

 

Uddannelsesspecifikke fag 

 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 Metoder til dokumentation af eget arbejde (mål 2.1)  

 Målgruppe-tilpasset faglig formidling, herunder til kolleger og pårørende (mål 2.2) 

 Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske 

område (mål 2.3)  
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 Kommunikationsteori, herunder viden om kommunikation i forhold til forskellige 

målgrupper (mål 2.4) 

 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe (mål 2.5) 

 Relevante pædagogiske metoder, herunder konflikthåndtering, vejledning, guidning og 

motivationsarbejde (mål 2.6) 

 Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, 

både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling (mål 2.14)  

 Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre 

(mål 2.26)  

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Metoder til dokumentation og faglig formidling i skrift og i tale, under hensynstagen til 

modtagerens forudsætninger (mål 3.1) 

 Metoder til aktiv lytning og til at kunne udvise empati i samarbejdet (mål 3.2) 

 Metoder til at kommunikere og samarbejde med andre fagpersoner, børn, forældre, 

borgere og pårørende (mål 3.3) 

 Metoder til at anvende konfliktnedtrappende kommunikation (mål 3.4) 

 Forklaring af betydningen af at videregive observationer og udførte opgaver til 

relevante samarbejdspartnere (mål 3.5) 

 Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold (mål 3.9) 

 Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre (mål 3.10) 

 Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på 

en etisk, empatisk og respektfuld måde (mål 3.21)  

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Dokumentere eget arbejde og varetage faglig formidling til den pædagogiske 

målgruppe samt til kollegaer og pårørende (mål 4.1) 

 Anvende faglig kommunikation i skrift og i tale med samarbejdspartnere, børn, 

forældre, borgere og pårørende (mål 4.2) 

 Anvende digitale medier i simple pædagogiske situationer som redskab til faglig dialog 

og formidling (mål 4.6) 

 Møde den pædagogiske målgruppe, pårørende og kollegaer på en etisk og respektfuld 

måde, herunder medvirke til at forebygge simple konflikter (mål 4.12) 

 

Dansk 

 

Faget bidrager med relevante mål.  

 

Psykologi 

 

Undervisningens mål er, at eleven: 

 Er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med 

udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans (mål 3) 

 Kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-

sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler (mål 4) 
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 Er bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel 

baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation i kendte situationer 

(mål 5) 

 

Samfundsfag 

 

Niveau F  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter 

(mål 1) 

 Identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen 

af sociale medier i kommunikationen (mål 7) 

 

Niveau E  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter (mål 

1) 

 Søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information på et grundlæggende niveau (mål 5) 
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Tema 3: På arbejde med Stine 

 

Varighed: 105 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 12 timer  

 Dansk/Valgfag bidrager med 20 timer 

 Samfundsfag bidrager med 27 timer 

 Virksomhedsforlagt undervisning bidrager med 25 timer 

 Brand og 1. hjælp bidrager med 15 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 6 timer 

 

Der er koldt, og det trækker ind af vinduerne – din kollega synes altid at være syg med hoste, 

og det skaber stress, at der er en vikar, der ikke kender de daglige rutiner. Det er også 

anstrengende at skulle hjælpe børnene af og på med flyverdragten og skifte ble – nogle dage 

har du helt ondt i kroppen, når du får fri fra arbejde. Og pyha, det er også svært at få 

arbejdslivet til at hænge sammen med dit privatliv. Hvad skal du gøre, og hvem kan hjælpe 

dig? 

 

I dette tema er der fokus på arbejdsmiljøet. Vi arbejder med indretningen af arbejdssteder og 

undersøger hvordan det påvirker vores arbejdsglæde. Du skal kende og forstå din egen rolle 

og ansvaret i forhold til det psykiske og fysiske arbejdsmiljø med henblik på at styrke det 

forebyggende arbejdsmiljøarbejde, herunder også forebyggelse af vold på arbejdspladsen. 

Desuden vil du få kendskab til forflytningsteknikker. Temaets mål er endvidere, at du skal 

have viden om den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og relevant 

lovgivning på arbejdspladsen. I dette tema skal du ud i 4 dages virksomhedsforlagt 

undervisning, og vil blive introduceret til din rolle som medarbejder i en institution. I 

introduktionen vil der bl.a. være fokus på tavshedspligt.  

 

Pædagogiske principper: 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver og -processer på et 

grundlæggende niveau inden for hovedområdet. Digitale medier kan inddrages, når de støtter 

elevens målopfyldelse f.eks. ” byg din egen børnehave” i Minecraft. 

Der kan arbejdes med klassens egen APV (arbejdspladsvurdering), interviews og 

undersøgelser. Undervisningen lægger yderligere op til gruppearbejde og temaer med 

udgangspunkt i virkelige cases, således at eleverne oplever en sammenhæng mellem praksis 

og teori. Elevernes egne erfaringer inddrages. Øvelser med henvisning til praksis inddrages 

hvor det er hensigtsmæssigt (ergonomi). Anvendelsesorienterede faglige problemstillinger 

inden for temaets mål kan inddrages. 

 

I temaet arbejdes der med følgende mål: 

 

Uddannelsesspecifikke fag 

 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske 

område (mål 2.3)  

 Sikkerheds- og arbejdsmiljøorganisationen, herunder det psykiske arbejdsmiljø med 

fokus på trivsel og forebyggelse af vold (mål 2.7) 

 Gældende ergonomiske principper ved jobudøvelsen (mål 2.9) 
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 Relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det pædagogiske 

arbejdsmarked, særligt i forhold til forskellige målgrupper i det pædagogiske arbejde 

(mål 2.10) 

 Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold, herunder tavshedspligt 

(mål 2.11) 

 Den pædagogiske sektors opbygning, faggruppens placering og det tværfaglige 

samarbejde (mål 2.12) 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Redskaber til at udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, 

arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler (mål 3.6) 

 Demonstration af, hvordan man indretter arbejdsstedet og bruger sin krop efter 

gældende ergonomiske principper (mål 3.7) 

 Metoder til at forebygge psykisk og fysisk vold (mål 3.9) 

 Forklaring af egen faglig og professionel rolle i samarbejdet med andre (mål 3.10) 

 Forklaring af det faglige og personlige ansvar, der er forbundet med at arbejde inden 

for det pædagogiske område (mål 3.11) 

 Professionel ageren i et fagligt fællesskab (3.22) 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, 

arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere 

afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde (mål 4.3)  

 Deltage i det professionelle samarbejde på tværs af faggrupper og forstå betydningen 

af at arbejde inden for relevant lovgivning, der vedrører samarbejdsflader på det 

pædagogiske arbejdsmarked i forhold til forskellige pædagogiske målgrupper (mål 4.4) 

 

Dansk 

 

Faget bidrager med relevante mål.  

 

Samfundsfag 

 

Niveau F  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle helt grundlæggende viden og på et samfundsfagligt grundlag afprøve egne 

synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter (mål 1) 

 Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske 

og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling (mål 2) 

 Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling 

og udviklingen i private og offentlige virksomheder (mål 3) 

 Forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra viden om 

virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system (mål 4) 

 

Niveau E  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter 
Grundforløbets 2. del – Målrettet pædagogisk assistentuddannelse 

Side 10 af 40 
Læringsaktiviteter grundforløbets 2. del målrettet Pædagogisk Assistentuddannelse – 08 09 2020 

 Bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herunder 

sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og 

internationale udvikling (mål 2) 

 Bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings 

betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale 

arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og 

medarbejdere (mål 3) 

 Redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug 

og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv (mål 4) 

 

Virksomhedsforlagt undervisning 

 

Eleven:  

 Kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen 

af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker.  

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden møder andre mennesker  

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes 

forskellighed  

 Ved hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed  

 Kan bearbejde observationer gjort i virksomheden  

 Kan se de gennemgående teorier udført i praksisfeltet  

 

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 

 Kompetencer svarende til førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende 

førstehjælp, førstehjælp ved sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst efter Dansk 

Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014 

 Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014 
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Tema 4: Sundhed fra A til Z  

 

Varighed: 100 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 52 timer 

 Idræt bidrager med 20 timer 

 Samfundsfag bidrager med 20 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 8 timer 

 

Der er fødselsdag i børnehaven, og I skal tage stilling til, om der må spises kage eller 

gulerødder. På opholdsstedet hvor du arbejder, skal du lave en sund kostplan sammen med de 

unge. Og hvad med din egen sundhed – trænger den til et tjek? 

 

Sundhed - kan det være sjovt? Sundhed – kan det være rart? Livskvalitet - er det en by i 

Rusland? Sundhed - er det også lig med nul sukker?  I dette tema lægges fokus på din egen 

sundhed og målgruppens sundhed, og vi undersøger, hvad der har indflydelse på vores egen 

og andres sundhed. Der arbejdes med sundhedsfremme og livsstil, herunder sammenhænge 

mellem kost og motion samt fysisk og psykisk sundhed og trivsel. Måske laver vi en 

sundhedsprofil eller en kostprofil. Vi skal arbejde med livsstilsbegrebet og med andre 

forskellige emner inden for kost og hygiejne. 

 

Pædagogiske principper: 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver og -processer på et 

grundlæggende niveau inden for hovedområdet. Digitale medier kan inddrages, når de støtter 

elevens målopfyldelse. Der arbejdes kollaborativt, hvor eleverne selv er didaktiske designere 

og medvirker til at tegne indholdet inden for fagligt relevante områder. Undervisningen 

tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, 

der styrker elevens læring og faglige erkendelsesproces. Undervisningen kan organiseres 

omkring cases og projekter, der fremmer refleksion og opgaveløsning. Der er fokus på 

tværfagligheden ved at der inddrages flere forskellige fag og evt. andre hold. 

 

I temaet arbejdes der med følgende mål: 

 

Uddannelsesspecifikke fag 

 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske 

område (mål 2.3)  

 Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der påvirker hygiejnen, herunder 

temperatur og eksponentiel vækst (mål 2.8) 

 Faktorer der påvirker det enkelte menneskes sundhed (mål 2.15) 

 Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære (mål 2.16) 

 Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og –forbrug, vitaminer og 

næringsstoffer (2.17) 

 Sundheds- og hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads (mål 2.18) 

 Sundhedsfremmende arbejde (mål 2.19) 

 Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel (mål 2.25)  
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Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Metoder til forebyggelse af institutionsinfektioner (mål 3.8) 

 Metoder til at understøtte fysisk og psykisk velvære gennem kost og motion (mål 3.13) 

 Behandle statiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og 

psykisk velvære (3.14) 

 Identifikation af forhold omkring sundhed og påpegning af sundheds- og 

hygiejneopgaver på den pædagogiske arbejdsplads (mål 3.15)  

 Redskaber i det sundhedsfremmende arbejde (mål 3.16) 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Udøve jobfunktionen under hensynstagen til de grundlæggende sikkerhedsmæssige, 

arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper og demonstrere 

afbrydelse af smitteveje i det pædagogiske arbejde (mål 4.3) 

 Medvirke i det sundhedsfremmende arbejde i relation til den pædagogiske målgruppe 

(mål 4.7) 

 Vejlede i valg af hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder 

for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv (mål 

4.8) 

 Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske 

aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (mål 4.11)  

 

Idræt: 

 

Faget bidrager med relevante mål.  

 

Samfundsfag 

 

Niveau F  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter 

(mål 1) 

 Bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for eget 

uddannelsesområde (mål 5) 

 Foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier 

(mål 6) 

 Identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betydningen 

af sociale medier i kommunikationen (mål 7) 

 

Niveau E  

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter (mål 

1) 

 Søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information på et grundlæggende niveau (mål 5) 
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Tema 5: Vil du være med? 

 

Varighed: 100 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 66 timer 

 Dansk/Valgfag bidrager med 3 timer 

 Idræt bidrager med 18 timer 

 Psykologi bidrager med 5 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 8 timer 

 

3. klasse fungerer ikke så godt socialt, og det er din opgave som pædagogisk assistent, at 

være med i undervisningen og hjælpe eleverne med at trives så godt som muligt. Måske kunne 

du være med til at lave en cirkusforestilling, som kan få klassen til at fungere bedre socialt? På 

bostedet for handicappede voksne skal du motivere Anna til at tage mere vare på sig selv, så 

du skal have styr på de rehabiliterende metoder for at kunne hjælpe hende.  

 

I dette tema handler det om at gøre noget for andre. Der er fokus på at planlægge aktiviteter 

for forskellige målgrupper og på forskellige måder. Vi skal inddrage velfærdsteknologi samt 

sociale og digitale medier i de pædagogiske aktiviteter, og vi skal arbejde med undervisning og 

inklusion i grundskolen og i det pædagogiske arbejde generelt. Derfor skal vi have viden om 

udviklingspsykologi, pædagogik, egenomsorg samt motivation og forståelse for egen og andres 

kultur.  

 

Pædagogiske principper: 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver og -processer inden for 

hovedområdet på et grundlæggende niveau. Digitale medier kan inddrages, når de støtter 

elevens målopfyldelse. Der er fokus på relevante pædagogiske aktiviteter, herunder fysiske, 

musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter. Undervisningen tilrettelægges, så den 

er praksisbaseret og dermed tager afsæt i erhvervsfaglige praktiske handlinger, gøremål eller 

problemstillinger. Opgaveløsningen skal gerne inddrage de andre fag på tværs for at give 

helhed i uddannelsen. Undervisningen skal opbygge, udvikle og udfordre elevernes 

fagidentitet. 

 

I temaet arbejdes der med følgende mål: 

 

Uddannelsesspecifikke fag 

 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

 Metoder til dokumentation af eget arbejde (mål 2.1)  

 Fagsprogets betydning og de mest almindelige fagudtryk inden for det pædagogiske 

område (mål 2.3)  

 Kulturforståelse og inddragelse af den pædagogiske målgruppe (mål 2.5) 

 Aktuel velfærdsteknologi og digitale medier, der kan anvendes i det pædagogiske 

arbejde, under hensyntagen til målgruppen (mål 2.13) 

 Hensigtsmæssig anvendelse af digitale og sociale medier i det pædagogiske arbejde, 

både som aktivitet og som redskab til faglig dialog og formidling (mål 2.14)  

 Inklusionsbegrebet i det pædagogiske arbejde (mål 2.20) 

 Udviklingspsykologiske perspektiver og retninger, der er relevante for pædagogisk 

arbejde med det lille barn (2.21) 
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 Undervisning, didaktik og inklusion i grundskolen (mål 2.22) 

 Aktuelle metoder i det pædagogiske arbejde inden for handicap- og psykiatriområdet, 

herunder kendskab til rehabilitering og faktorer der fremmer eller hæmmer menneskers 

motivation for egenomsorg (mål 2.23) 

 Målgruppe relevante pædagogiske aktiviteter – herunder fysiske, musiske, æstetiske, 

kulturelle og praktiske aktiviteter (mål 2.24) 

 Aktiviteters betydning for sundhed og trivsel (mål 2.25)  

 Psykologiske og sociologiske processer, der omhandler individets samspil med andre 

(mål 2.26)  

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Brancherettet velfærdsteknologi og digitale medier til pædagogiske aktiviteter og 

elektronisk kommunikation (mål 3.12) 

 Identifikation af forskellige pædagogiske målgrupper, herunder beskrivelse af 

målgruppens forudsætninger for udvikling (3.17) 

 Demonstration af, hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktiviteter 

(mål 3.18) 

 Metoder til at igangsætte aktiviteter med betydning for sundhed og trivsel for 

forskellige pædagogiske målgrupper (mål 3.19) 

 Demonstration af, hvordan man møder den pædagogiske målgruppe og pårørende på 

en etisk, empatisk og respektfuld måde (mål 3.21)  

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Planlægge og igangsætte pædagogiske aktiviteter, der gør brug af velfærdsteknologi, 

digitale og sociale medier (mål 4.5) 

 Planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter målrettet forskellige 

pædagogiske målgrupper (mål 4.9) 

 Indgå i det pædagogiske arbejde med inklusion under hensynstagen til den 

pædagogiske målgruppes forudsætninger for udvikling (mål 4.10) 

 Planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske 

aktiviteter under hensyn til den pædagogiske målgruppes sundhed og trivsel (mål 4.11)  

 

Dansk  

Faget bidrager med relevante mål.  

 

Idræt 

Faget bidrager med relevante mål.  

 

Psykologi  

Niveau F  

Undervisningens mål er, at eleven: 

 Kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og 

tankegange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale 

sammenhænge, det indgår i (mål 1) 

 Kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans 

for elevens uddannelse eller erhverv (mål 2)  
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Tema 6: Afsluttende prøve 

 

Varighed 60 timer 
 Grundfagsprøve: 10 timer 
 Afsluttende prøve: 50 timer 

 

I tema 6 skal eleven til afsluttende prøver. Eleven skal til grundfagseksamen i dansk D-niveau, 

eller Engelsk F eller E-niveau (hvis du har haft faget som valgfag). Faget udtrækkes til prøve 

af UVM. Derudover skal eleven til afsluttende grundforløbsprøve. Prøven er tilrettelagt så 

eleven kan få mulighed for at vise sine færdigheder og kunnen gennem problemløsende og 

praktisk handlingsorienteret (SKILLS) arbejde med en case. Prøven foregår i grupper på 2-3 

elever og er praktisk, teoretisk og mundtlig og tager udgangspunkt i kompetencemålene for 

det uddannelsesspecifikke fag målrettet den pædagogiske assistentuddannelse. 
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Bilag 1: Dansk - niveau D 
Relevante elementer af BEK nr. 1364 af 11/12/2019 

 

Niveauer og vejledende varighed  
 Niveau D: 2,0 uger 

 
1. Identitet og formål 

 

1.1 Identitet  

 

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med 

erhvervsuddannelsens øvrige fag til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige 

kompetencer. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: 

At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. 

Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. 

Faget bygger videre på elevens grundskoleforløb. 

 

1.2 Formål  

 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at 

benytte det danske sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og 

samarbejde og som værktøj til erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver 

bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, 

animation, lyd og andre midler til kommunikation støtter hinanden i en tekst. Faget 

understøtter også elevens kommunikative bevidsthed og færdighed, med henblik på 

kontekstuel kommunikation. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og 

deltage i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og 

dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at 

kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund 

og dagligdag. 

 

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 D  

 Eleven kan kommunikere reflekteret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer 

med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

(mål 1) 
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 Eleven kan diskutere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med 

andre og reflektere over forskellige former for kommunikation (mål 2) 

 Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt og reflekteret 

til kommunikation, informationssøgning og formidling (mål 3) 

 Eleven kan skelne mellem, reflektere over og vurdere virksomheders interne og 

eksterne kommunikation (mål 4) 

 Eleven kan forklare sproglige normer i diverse kontekster indenfor erhverv, uddannelse 

og samfund (mål 5) 

 

2.1.2 Læsning  

 

Niveau D  

 Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 

sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype 

og kontekst (mål 1) 

 Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) 

 Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede, 

gennemføre og redegøre for læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund 

og efterfølgende diskutere disse læsninger (mål 3) 

 

2.1.3 Fortolkning  

 

Niveau D  

 Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og 

diskussion af tekster (mål 1) 

 Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller (mål 2) 

 Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, 

uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og diskutere tolkningen 

(mål 3) 

 Eleven kan reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, 

samfund og dagligdag på grundlag af analyse (mål 4) 

 

2.1.4 Fremstilling  

 

Niveau D  

 Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation (mål 1) 

 Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte skriftlige og mundtlige 

tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden 

for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag (mål 2) 

 Eleven kan sammenligne og gå i dialog om erhverv og uddannelse om egne og andres 

skriftlige produkter, herunder skriveformål, målgruppe, genre og sprog (mål 3) 

 Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans 

for erhverv og uddannelse (mål 4) 
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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 D  

 

 Kommunikationsanalyse (mål 1) 

 Multimodal kommunikation og repræsentationsformer (mål 2) 

 Argumentation (mål 3) 

 Anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte 

tekster (mål 4)  

 Sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer (mål 5) 

 

2.2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med:  

 

Niveau D  

 

 Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og 

vurdering (mål 1) 

 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 (mål 2) 

 Forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, 

erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne 

kommunikation (mål 3) 

 

2.2.3 I fremstilling arbejdes med:  

 

1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den 

uddannelse, eleven har valgt. 

2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 

3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, 

fx gennem lytning og forståelse. 

4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 

 

2.3 Supplerende stof  

 

Det supplerende stof kan være tekster, der ikke er indeholdt som en forpligtende del af 

kernestoffet. Det kan fx være social-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger, 

fagtekster om psykologi, kunsthistorie eller teknologi, og det kan være stof fra andre fag, der 

indgår i flerfaglige forløb, hvor dansk er med. Det supplerende stof bør knyttes til kernestoffet 

og indeholdes i de organiserede forløb. Der er ikke specifikke krav til omfanget af det 

supplerende stof. 
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3. Tilrettelæggelse 

 

Der henvises til § 5.1 

 

3.1 Didaktiske principper  

 

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau og tilrettelægges så vidt 

muligt med udgangspunkt i elevernes aktuelle erhvervsuddannelser. 

Undervisningen gennemføres med hovedvægt på helhedsorienteret undervisning. 

Undervisningens rammer skal give mulighed for, at eleven kan bruge sin viden i erhvervsfaglig 

sammenhæng, så sammenhængen mellem fagets metoder og modeller og elevens 

uddannelsesområde står tydeligt for eleven. Der lægges vægt på fagets centrale 

arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete problemstillinger. 

Den faglige progression i forhold til abstraktionsniveau indgår ved at der arbejdes med synlig 

læring og feedback. 

Der henvises til § 122 (Løft af minimum et niveau i dansk på grundforløbets 1. del). 

For eux-elever gælder det at faget indgår som grundlag for den videre undervisning på a-

niveau. Stof læst på c-niveau indgår i optællingen af det samlede stof på a-niveau. Oversigt 

over gennemført undervisning skal indeholde læst stof, omfang i tid og have særligt fokus i 

forløbet samt hvilke arbejdsformer der er anvendt. 

 

3.2 Arbejdsformer  

 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens erhvervsuddannelse i hverdagens temaer og 

almen dannelse. Undervisning og arbejdsformer er i begyndelsen fortrinsvis er lærerstyrede, 

men skal gradvist afløses af undervisning og arbejdsformer, der giver eleverne større 

selvstændighed, medbestemmelse og ansvar. Arbejdsformer og metoder skal passe til de 

faglige mål, hvor der veksles mellem undervisningsformer og elevinddragelse. Faget 

tilrettelægges helhedsorienteret og så der som en del af undervisningen arbejdes med at 

undersøge problemstillinger og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes, 

f.eks. i forbindelse med kommunikationsanalyse, arbejde med sagprosa, 

virksomhedskommunikation, arbejde med skønlitteratur mv. 

 

3.3 It i undervisningen 

 

Eleverne skal anvende og forstå, at digitale medier bidrager til deres faglige læring. De skal 

lære at tage aktive og kritiske valg af brugen af it, og bruge it til at støtte den sproglige 

kompetence og evnen til at udtrykke sig klart og nuanceret på korrekt dansk. 

Elevernes skal med udgangspunkt i deres it færdigheder arbejde med at søge, sortere og 

udvælge og formidle relevant fagligt materiale med kritisk bevidsthed. Eleverne skal opnå 

viden om og kendskab til at anvende digitale medier i kommunikationssammenhænge, så de 

kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale fællesskaber. 

                                                           
1 BEK nr. 1364 af 11/12/2019 
2 BEK nr. 1364 af 11/12/2019 
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3.4 Samspil med andre fag  

 

I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag 

med grænseflader til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, 

sprogligt samt tekst- og medieanalytisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, 

teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i andre fag og faglige 

områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med 

andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 

 

4. Dokumentation 

 

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens 

uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og 

i forhold til elevens personlige udvikling. 

 

Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den 

løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. 

 

Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere 

teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af 

eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. 

 

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre 

fag. 

 

5. Evaluering 

 

5.1 Løbende evaluering  

 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at 

understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin 

faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelsen som helhed. Den løbende 

evaluering sker på baggrund af løsning af opgaver, portfolio, samtaler mellem lærer og elev og 

mundtlig fremlæggelse. 

 

Der henvises til § 5, stk. 5.3 

 

5.2 Afsluttende standpunktsbedømmelse  

 

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker 

elevens aktuelle standpunkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på 

baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet 

vurdering af elevens kompetencer i faget. 

 

 

                                                           
3 BEK nr. 1364 af 11/12/2019 
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5.3 Afsluttende prøve  

 

Prøveform a  

 

Caseeksamen er gennemføres på baggrund af caseorienteret undervisning, som betyder, at 

man arbejder med problemstillinger eller områder fra konkrete virksomheder eller brancher. 

 

Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en konkret virksomhed eller branche, 

udarbejdet af den prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche eller virksomhed. 

 

Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor eleverne stilles 5-

7 caseopgaver. Dagen har en varighed på 6 timer. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper 

og må modtage vejledning. Eleverne afleverer individuelle besvarelser af opgaverne ved 

arbejdsdagens afslutning. 

 

Caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevernes præsentationsportfolio. 

 

Caseopgaverne skal til sammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til 

prøven. 

 

Der afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inklusiv votering. Eksaminationen 

tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver. Censor beslutter hvilke af de 5-7 opgaver, som 

der er grundlag for eksaminationen og som eksaminationen indledes med. 

Præsentationsportfolioen indgår i caseopgavesættet. 

 

Til de valgte opgaver stilles yderligere to ukendte spørgsmål, som uddyber relevant kernestof i 

forlængelse af caseopgaven. Spørgsmålene stilles under eksaminationen af eksaminator. 

 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation. 

 

Caseopgaverne, de ukendte spørgsmål samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt elevs 

præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

 

5.3.1 Eksaminationsgrundlag  

 

Prøveform a caseeksamen 

 

Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af caseopgaverne samt de stillede ukendte 

spørgsmål. 

 

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

 

Prøveform a caseeksamen 

 

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. I 

bedømmelsesgrundlaget kan der indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med 

opgaveløsning på caseundervisningsdagen, men materialet bedømmes ikke særskilt. 
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5.3.3 Bedømmelseskriterier  

 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 

mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Se i øvrigt § 8 stk. 3. Skolen kan uddybe prøvens specifikke 

bedømmelseskriterier i forhold til de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold 

til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 

 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

 

1. Eleven anvender og begrunder kommunikationsmodeller og fortolkning både i almene 

og erhvervsfaglige sammenhænge 

2. Eleven demonstrerer i sine fremlæggelser og besvarelser, at eleven har arbejdet 

selvstændigt og struktureret 

3. Eleven formulerer sig sproglig korrekt og situationsbestemt 

4. Eleven læser, kan forstå og fortolke tekster ud fra forskellige perspektiver 

5. Eleven går i dialog om korrekt anvendelse af sprogbrug og sproglige normer både i 

almene og erhvervsfaglige sammenhænge 

6. Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og 

multimodale tekster og kan diskutere og udlede fra disse genrer 

 

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.  
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Bilag 2: Idræt – niveau F 
Relevante elementer af BEK nr. 1364 af 11/12/2019 

 

Niveauer og vejledende varighed  
 Niveau F: 2,0 uge 

 

Identitet og formål  

 

1.1. Identitet 

 

Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra natur-, 

human- og samfundsvidenskab samt en bred sundhedsvidenskabelig forståelsesramme. 

Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde og øget 

kropsbevidsthed, som bidrager til en øget trivsel og motivation for den enkelte. Gennem fysisk 

aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori giver faget indsigt i den 

fysiske aktivitets betydning for sundhed og livskvalitet, forståelse for arbejds- og 

træningsteknikker, samt forståelse for idrættens kulturelle værdier. 

 

1.2. Formål 

 

Faget idræt bidraget til elevernes almendannelse, erhvervsfaglige identitet og 

studiekompetence. Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne en positiv oplevelse af 

sammenhængen mellem fysisk udfoldelse og trivsel. Faget bidrager til udvikling af elevernes 

personlige identitet, sociale og kommunikative kompetencer, samt motiverer eleverne til 

livslang fysisk aktivitet og personlig sundhed gennem deltagelse i alsidige idrætsaktiviteter. 

Eleverne udvikler evnen til at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til 

træning og sundhed, herunder forståelse af at være i god fysisk form. Faget skal give eleverne 

kompetence til at initiere fysisk aktivitet og træning med positiv betydning for egen og andres 

trivsel på arbejdspladsen, forebyggelse af arbejdsskader, samt opbygning af bevægelsesglæde 

hos relevante målgrupper. Endeligt er formålet med faget, at eleverne anvender deres faglige 

viden til at tænke løsningsorienteret i forhold til konkrete, idrætsfaglige problemstillinger. 

 

Faglige mål og fagligt indhold  

 

2.1. Faglige mål 

 

Niveau F 

 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 anvende grundlæggende principper for træning, for at opnå øget kropsbevidsthed og 

fremme fysisk form, samt deltage i enkle fysiologiske tests. (mål 1) 

 deltage i idræts- og bevægelsesaktiviteter inden for boldspil, musik og bevægelse, 

klassiske og nye idrætter, samt udarbejde et grundlæggende opvarmnings- eller 

træningsprogram for en relevant målgruppe. (mål 2) 

 handle fysiologisk bevidst i forhold til konkrete fysiske aktiviteters betydning for egen 

sundhed, grundlæggende kropsbevidsthed, og fysisk form. (mål 3) 

 medvirke til at forebygge skader ved træning eller på arbejdspladsen ved brug af 

ergonomiske principper. (mål 4) 

 medvirke i aktiviteter der styrket arbejdsmiljøet og sundheden for den enkelte. (mål 5) 
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 gengive forskellige typer af roller i et idrætsfagligt samarbejde, og gøre sig overvejelser 

over egen rolle i samarbejdet. (mål 6) 

 

2.2. Kernestof 

Kernestoffet i idræt er inddelt i 4 områder; Alsidig idrætsudfoldelse; krop, sundhed og trivsel; 

Trænings- og arbejdsteknikker; samt idrætskultur og relationer. 

 

Niveau F  

 

Alsidig idrætsudfoldelse  

 Aktiviteter med fokus på kropsbevidsthed. 

 Træningsprincipper 

 Idræts- og bevægelsesaktiviteter inden for boldspil, musik og bevægelse, klassiske og 

nye idrætter 

 Fysiologiske tests 

 Trænings- og opvarmningsprogrammer 

 

Krop, sundhed og trivsel  

 Aktiviteters betydning for sundhed. 

 Begreber sundhed, livsstil og livskvalitet. 

 

Trænings- og arbejdsteknikker  

 Forebyggelse af skader ved træning og arbejde. 

 Aktiviteter der styrker arbejdsmiljøet. 

 Arbejdsfysiologi. 

 

Idrætskultur og relationer  

 Idrætsaktiviteter med fokus på roller og samarbejde. 

 

2.3. Supplerende stof 

 

Det supplerende stof tilrettelægges med afsæt i elevens erhvervsuddannelse og/eller elevernes 

personlige præferencer i forhold til idrætsdiscipliner. 

 

3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Det centrale i faget er den fysiske aktivitet. Den praktiske undervisning understøttes af teori 

om fysisk aktivitet, træning og sundhed. Alsidigheden i undervisningen sikres ved, at hvert af 

de tre færdighedsområder; boldspil, musik og bevægelse, klassiske og nye idrætter, indgår 

med minimum ét forløb i undervisningen. Undervisningen organiseres i forløb af en varighed, 

som sikrer at faglig fordybelse og progression tilgodeses. Det enkelte forløb skal med 

udgangspunkt i praksis integrere relevant teori. Kobling af praktik og teori skal fremstå som en 

meningsfuld og motiverende helhed for eleverne, og forberede elever på de fysiske 

udfordringer, som kan forekomme i arbejdslivet. 
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3.2. Arbejdsformer 

 

Undervisningen tilrettelægges så forløb med fysiske aktiviteter kobles med relevant teori. De 

fysiske aktiviteter udgør som minimum halvdelen af fagets varighed. 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i idrætsfagets kerneområder og i erhvervsfaglige emner 

og problemstillinger af relevans for elevens uddannelse, herunder særligt med fokus på 

relevante arbejdsstillinger i elevens fremtidige erhverv, samt forebyggelse af arbejdsskader. 

Undervisningen tilrettelægges som vekslen mellem fysisk aktivitet og teori med fokus på 

elevens faglige progression i faget. 

 

Skriftligt arbejde indgår i faget i form af udformning af trænings- og opvarmningsprogrammer, 

træningslogbog, samt løbende udformning af dokumentationsopgaver som indgår i elevernes 

arbejdsportfolio. På niveau C indsamler eleverne derudover data og finder løsninger på 

idrætsfaglige problemstillinger, som indgår i en dokumentationsopgave. 

 

3.3. It. 

 

I undervisningen skal eleverne anvende forskellige digitale redskaber til fx udførelse af 

fysiologiske tests, valg af musik til træning, samt via Apps til udformning af opvarmning- og 

bevægelsesprogrammer. It anvendes også til dataindsamling i forbindelse med udformning af 

løsninger på idrætsfaglige problemstillinger. 

 

3.4. Samspil med andre fag 

 

I det omfang der indgår fysiske elementer i uddannelsens erhvervsfaglige undervisning, 

tilrettelægges undervisningen således, at disse inddrages som en naturlig del af idrætsfagets 

indhold. 

 

4. Dokumentation 

 

 Eleven dokumenterer sit arbejde med faget via resultatet af de fysiologiske tests. 

 Eleven udarbejder ét opvarmnings- eller træningsprogram. 

 Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget i en arbejdsportfolio. 

 

5. Evaluering 

 

5.1. Løbende evaluering 

 

Elevens læringsudbytte af undervisningen evalueres løbende, og underviseren giver feedback 

på eleven progression i målopfyldelsen. 

 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

 

Faget afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter efter 7-trins-skalaen ud fra fagets 

bedømmelseskriterier. 
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5.3. Afsluttende prøve 

 

Der afholdes ikke afsluttende prøve. 

 

5.3.3 Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven har opfyldt de faglige mål, som de er 

angivet i punkt 2.1. Ved den fremragende præstation (karakteren 12) lægges vægt på 

følgende bedømmelseskriterier: 

 

Alsidig idrætsudfoldelse  

 Eleven forbedrer sin fysiske form dokumenteret via testresultater. 

 Eleven opnår øget kropsbevidsthed ved brug af enkle træningsprincipper. (mål 1) 

 Eleven deltager i idrætsdiscipliner inden for de tre færdighedsområder. 

 Eleven udarbejdet ét trænings- eller opvarmningsprogram. (mål 2) 

 

Krop, sundhed og trivsel  

 Eleven foretager beviste valg for at forbedre egen sundhed. (mål 3) 

 

Trænings- og arbejdsteknikker  

 Eleven anvender de ergonomiske principper til at udføre ergonomisk korrekte arbejds- 

og træningsstillinger. (Mål 4) 

 Eleven deltager i aktiviteter, der forbedrer elevens sundhed. (mål 5) 

 

Idrætskultur og relationer  

 Eleven nævner mulige samarbejdsrelationer i en konkret idrætsaktivitet. (mål 6) 

  



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter 
Grundforløbets 2. del – Målrettet pædagogisk assistentuddannelse 

Side 27 af 40 
Læringsaktiviteter grundforløbets 2. del målrettet Pædagogisk Assistentuddannelse – 08 09 2020 

Bilag 3: Psykologi – niveau F 
Relevante elementer af BEK nr. 1364 af 11/12/2019 

 

Niveauer for faget og vejledende varighed  
 Niveau F: 1,0 uge 

 

Identitet og formål  

 

1.1. Identitet 

 

Psykologi handler om mennesker, vores adfærd og de bevæggrunde vi har, i forhold til vore 

handlinger. Det er videnskaben om menneskets psykiske processer, og om måden at opfatte, 

opleve, handle og reagere på. 

 

Psykologi sætter fokus på individet set i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, 

samtidig sætter faget fokus på sociale processer og relationer i hverdags- og arbejdslivet. 

Faget bidrager derudover med en øget bevidsthed om kommunikation i alle dens former, 

samarbejde, konflikthåndtering og vilje til forandring, både for det enkelte menneske og for 

organisationer. 

 

Undervisningsfaget psykologi bygger på viden og metoder fra den videnskabelige psykologis 

forskning, der sikrer faglig dybde og muligheder for fagligt samspil med elevens uddannelse og 

erhverv. Resultaterne af forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til at opnå 

en forståelse af de vilkår, muligheder og udfordringer, mennesker møder personligt og i 

fællesskaber, både lokalt og globalt 

 

1.2. Formål 

 

Psykologi bidrager til uddannelsens overordnede formål ved at eleverne får viden, færdigheder 

og kompetencer til at undersøge og diskutere psykologiske forhold på et fagligt grundlag i 

relation til elevens uddannelse og erhverv. 

 

Formålet med faget er, at eleven opnår forståelse for psykologiens faglige områder primært i 

forhold til det normalfungerende menneske, herunder udviklingspsykologi, socialpsykologi og 

på D/C niveauet kognition og læring samt personlighedspsykologi, så eleven reflekterer over 

psykologiske problemstillinger, som eleven møder i en erhvervsfaglig sammenhæng. 

Formålet med faget er endvidere at give eleven en psykologisk forståelse ud fra dennes 

personlige ståsted i livet, med inddragelse af livserfaringer og hverdagslivsforståelser, fra b.la. 

elevens uddannelse og erhverv. Samtidig skal eleven gennem praktiske cases opnå 

psykologiske og kommunikative kompetencer til at beskrive og løse psykologiske 

problemstillinger, der vedrører individ og samarbejde i relation til elevens uddannelse og 

erhverv. 

 

Faget bidrager til at udvikle elevens almendannende kompetencer i, at forstå og respektere 

menneskers forskellighed på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, hvilket gør 

eleverne i stand til at navigere i en foranderlig verden. 
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2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

2.1. Faglige mål 

 

Niveau F  

 

Undervisningens mål er, at eleven: 

 Kan iagttage basale psykologiske forhold samt identificere begreber og tankegange, der 

vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, 

det indgår i (mål 1) 

 Kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans 

for elevens uddannelse eller erhverv (mål 2) 

 Kan i et afgrænset omfang og med anvendelse af basale psykologiske begreber 

diskutere kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 

udgangspunkt i erhvervsfaglige eksempler (mål 3) 

 Kan identificere og udarbejde simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 

adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler (mål 4) 

 Kan identificere og deltage i dialog om forskellige kommunikationsformer, der er 

bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt 

kommunikation i kendte situationer (mål 5) 

 

2.2 Kernestof  

 

Gennem kernestoffet skal eleverne opnå faglig fordybelse, viden og kompetencer i forhold til 

elevens uddannelse og erhverv. 

 

Undervisningen omfatter kernestof, der vægtes efter relevans for elevens uddannelse og 

erhverv. 

 

Kernestoffet på alle niveauer vægtes indenfor de 2 grundlæggende psykologiske områder: 

udviklingspsykologi og socialpsykologi. 

 

Kernestoffet er: 

 

Niveau F  

 

1. Udviklingspsykologi 

a. Menneskets udvikling og udviklingspotentiale i et livslangt perspektiv, herunder 

betydning af arv, miljø og kultur 

 

2. Socialpsykologi 

a. Gruppepsykologiske processer, roller og social indflydelse 

b. Sprog, krop og kommunikation i analoge og digitale sammenhænge 

c. Konfliktløsning 

d. Mennesket og de samfundsmæssige betingelser herunder, at forholde sig til og tage del 

i samfundet 
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2.3 Supplerende stof  

 

Eleverne vil ikke kunne opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. 

 

Det supplerende stof, herunder samspil med andre fag, skal perspektivere og uddybe 

kernestoffet og i det hele taget udvide den faglige og erhvervsfaglige horisont. Det 

supplerende stof indgår sammen med kernestoffet som element til udvikling af elevernes 

faglige og personlige kompetencer. 

 

Afhængig af den enkelte uddannelses profil skal det supplerende stof, sammen med 

kernestoffet, tilrettelægges således, at det bidrager til realisering af den pågældende 

uddannelses formål. 

 

Der henvises i øvrigt til § 44 om dokumentation. 

 

2.3.1. Undervisningen vægtes mellem: 

 

Niveau F  

 

1. Det praksis- og anvendelsesorienterede, og 

2. arbejds- og erhvervsrelaterede perspektiver. 

 

2.3.2 Emner til yderligere fordybelse  

 

Niveau F  

 

1. Udvikling 

 

a. Helhedsforståelser af udvikling 

b. Mulighederne for at tage udviklingen i egen hånd og udvikle en plan for eget livsforløb 

c. Forståelse af begrebet livslang læring 

d. Interesse i egen udvikling 

e. Imødekommenhed i forhold til at kunne acceptere andres ståsteder – at kunne se 

problemstillinger ud fra en andens perspektiv 

 

2. Relationer 

 

a. Kommunikation og interaktion 

 

3. Adfærd 

 

a. Rolle og sociale normer 
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3. Tilrettelæggelse 

 

3.1. Didaktiske principper 

 

Det bærende princip for tilrettelæggelsen er en helhedsorienteret undervisning, således eleven 

opnår en sammenhængende forståelse for de psykologiske forhold, som undervisningen 

omfatter, set i relation til elevens uddannelse og erhverv. Undervisningen inddrager 

psykologiske problemstillinger, der vedrører elevens erfaringsverden med relevans for egen 

personlige udvikling, uddannelse og erhverv. 

 

De faglige mål er styrende for den pædagogiske tilrettelæggelse og sikrer elevernes faglige 

progression, sådan at kernestoffet og dele af det supplerende stof er belyst ved 

undervisningens afslutning. Eleverne skal sikres medindflydelse på undervisningens indhold og 

form, og de skal understøttes i deres selvstændighed og ansvarlighed ved brug af en bred vifte 

af undervisningsformer, herunder de muligheder der tilbydes af teknologiske værktøjer. 

 

Undervisningen tilrettelægges, så arbejdet med praktiske opgaver understøtter og motiverer 

elevens forståelse for fagets teori, samt højner elevens forståelse for praksissituationer. 

 

3.2. Arbejdsformer 

 

Undervisningen organiseres med henblik på variation og progression og med fokus på 

elevaktiverende arbejdsformer. Faget udfolder sig med diskussioner, øvelser og cases, så 

eleven får mulighed for at koble den teoretiske viden til uddannelse, erhverv og sin egen 

person. 

 

Der skal varieres mellem lærercentrerede og elevcentrerede undervisningsformer i arbejdet 

med konkrete psykologiske problemstillinger. 

 

3.3. It i undervisningen 

 

Digital dannelse er et vigtigt emne i grundfaget psykologi og handler om, at kunne begå sig 

socialt og etisk i den virtuelle verden. Der skal i faget arbejdes med elevernes digitale 

dannelse gennem b.la. diskussioner om egne og andres intentioner, handlinger og 

udtryksformer i den virtuelle virkelighed. 

 

Relevante digitale værktøjer skal inddrages i arbejdet med at udvikle strategier til at 

understøtte elevernes læreproces og faglige udvikling. Undervisningen skal desuden give 

mulighed for, at eleven tager kritisk stilling til information fra internetbaserede kilder med 

psykologifagligt stof, herunder at kunne anvende og forstå digitale medier samt reflektere 

kritisk over brug og betydning. 

 

It og digitale medier kan i faget blandt andet anvendes til: 

– Kommunikation 

– Samarbejde 

– Vidensdeling 

– Informationssøgning 

– Formidling til støtte for elevernes faglige udvikling 
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– Til styrkelse af studiekompetencen 

 

Undervisningen bør ligeledes give mulighed for at producere mindre it-baserede produkter, 

hvilket b.la. kan medvirke til udvikling af elevens formidlingskompetence. 

 

3.4. Samspil med andre fag 

 

Dele af kernestof og supplerende stof skal vælges og behandles, så det bidrager til styrkelse af 

det faglige samspil mellem uddannelsens øvrige fag og elevens erhverv. Faget har et naturligt 

og aktivt samspil med andre fag, der indeholder områder som service, kommunikation og 

samarbejde både uddannelsesmæssigt og praksisrelateret. 

 

Faget indbyder desuden til samspil mellem teori og praksis, da det handler om mennesker, 

deres adfærd og relationer i praksis. Teorien giver dermed baggrund for, at kunne handle 

hensigtsmæssigt i praksis. 

 

Ud fra en konkret vurdering beskriver skolen i den lokale undervisningsplan, hvordan faget 

gennemføres i samspil med andre fag og elevens erhverv. 

 

 

4. Dokumentation 

 

Dokumentationen skal afspejle elevens erhvervsfaglige kompetencer og studiekompetence i 

form af fordybelse i fagets emner samt faglig og metodisk korrekthed. 

 

Som eksempler på dokumentation af faget kan nævnes port folio, temaopgaver, mundtlige 

fremlæggelser, evt. med Power Point præsentationer, elevbesvarelser som repetition eller 

opfølgning på undervisningen med udgangspunkt i niveauets indhold og dybde. 

 

Dokumentation kan også være i form af anvendelse af digitale medier i undervisningen, fx en 

digital opslagsvæg eller en video, der viser elevens arbejde med en konkret problemstilling 

eller et bestemt tema. 

 

5. Evaluering 

 

5.1. Løbende evaluering 

 

De faglige mål er grundlaget for den løbende evaluering og sker gennem en præcisering af 

elevens standpunkt i forhold til de i pkt. 2.1. angivne faglige mål, samt en konkretisering af 

muligheder for at nå dem. 

 

Den løbende evaluering skal styrke den enkelte elevs faglige progression og forståelse af eget 

faglige niveau med henblik på, at udvikle elevens potentiale. 

 

Den løbende evaluering skal desuden sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling 

i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelsen som helhed. 
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Evaluering gennemføres flere gange i løbet af undervisningen i skriftlig eller mundtlig form. 

Det skal sikres, at der ved undervisningens afslutning har været benyttet forskellige 

evalueringsformer. 

 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

 

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker 

elevens aktuelle standpunkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på 

baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet 

vurdering af elevens kompetencer i faget. 

 

5.3. Afsluttende prøve 

 

Niveau F  

 

Der afholdes ikke afsluttende prøve på F-niveauet. 

 

5.3.3. Bedømmelseskriterier 

 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket grad elevens præstation opfylder de faglige mål, 

som de er angivet i punkt 2.1. 

 

Se i øvrigt § 8, stk. 3.5 

 

Skolen kan uddybe prøvens specifikke bedømmelseskriterier i forhold til de væsentlige mål og 

krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøvens bedømmelsesgrundlag. 

 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

 

 Eleven genkender psykologiske forhold i menneskets udvikling i livet, herunder den 

positive og negative betydning ift. arv, miljø og kultur 

 Eleven henviser til gruppepsykologiske problemstillinger fx i forhold til kommunikation i 

sociale, faglige og digitale sammenhænge med relevans for egen uddannelse eller 

erhverv 

 Eleven anvender grundlæggende psykologiske begreber i drøftelser om 

kommunikationens-, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eget 

erhverv 

 Eleven genkender sprog og adfærd både i analoge og digitale sammenhænge ift. egen 

hverdag eller uddannelsesforløb 

 Eleven laver min. 2 mindre undersøgelser ift. kommunikation, adfærd og 

konflikthåndtering, med udgangspunkt i konkrete eksempler 

 Eleven indgår i dialog om samfundet og forholder sig til at tage del i samfundet 

 Eleven bidrager til drøftelser om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, 

social og kulturel baggrund fx situations- og rollebestemt kommunikation fra eget 

erhverv  
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Bilag 4: Samfundsfag – niveau F og E 
Relevante elementer af BEK nr. 1364 af 11/12/2019 

 

Niveauer og vejledende varighed  
 Niveau F: 1,5 uge 
 Niveau E: 1,5 uge 

 

1. Identitet og formål 

 

1.1. Identitet 

 

Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver eleven indsigt i 

forhold på arbejdsmarked, med formålet at eleven kan begå sig som arbejdstager i det 

fagretslige system. Faget giver på konkret grundlag viden om og forståelse for det moderne 

samfunds dynamik og kompleksitet, ved at forbinde den aktuelle samfundsmæssige udvikling 

med sociologiske, økonomiske og politiske sammenhænge og dermed kvalificere elevens egne 

standpunkter og handlemuligheder. 

 

1.2. Formål 

 

Formålet med faget er, at eleven udbygger sine kompetencer til at deltage som aktiv, 

ansvarlig og handlekraftig samfundsborger i et demokratisk samfund i en internationaliseret og 

foranderlig omverden. 

 

Gennem arbejde med væsentlige aktuelle samfundsmæssige og erhvervsmæssige 

problemstillinger og gennem aktiv stillingtagen til og refleksion over disse, styrker eleven sin 

indsigt i samfundets opbygning, samfundsøkonomien, styrende beslutningsprocesser samt sit 

kendskab til internationale organisationer. 

 

Gennem arbejdet med faget styrkes elevens samfundsmæssige og analytiske kompetencer 

samt demokratiske dannelse, og eleven videreudvikler sine evner til at forstå, kommunikere 

om og deltage i samfundets beslutningsprocesser. 

 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

 

Undervisningen i faget tager sit teoretiske udgangspunkt i tre samfundsfaglige 

hoveddiscipliner: politologi, økonomi og sociologi. Disse discipliner anvendes i beskrivelse og 

analyse af samfundets opbygning og strukturer. Endvidere undervises der i 

arbejdsmarkedsforhold på det uddannelsesområde, som eleverne er under uddannelse til. 

Endelig inddrages internationale forhold i undervisningen. 

 

Faget er opdelt i fire hovedområder med hver sin internationale dimension: 

Arbejdsmarkedsforhold, politik, sociologi, og økonomi. I afsnit 2.2. fremgår det, hvor de fire 

hovedområder indgår fra niveau F til C. 
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2.1. Faglige mål 

 

Niveau F  

 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Referere grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og argumenter, 

(mål 1) 

 Identificere enkle eksempler på, hvilken betydning de sociale, politiske og teknologiske 

kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling (mål 2) 

 Identificere enkle eksempler på samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen 

i private og offentlige virksomheder (mål 3) 

 Være bevidst om egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden 

om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system (mål 

4) 

 Bearbejde enkle sociologiske problemstillinger med relevans for eget 

uddannelsesområde (mål 5) 

 Foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige medier 

for at identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten (mål 6) 

 

Niveau E  

 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

 Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter (mål 

1) 

 Redegøre for enkle samfundsøkonomiske forhold, herunder sammenhængen mellem 

samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og internationale udvikling (mål 2) 

 Bearbejde og diskutere enkle eksempler på internationaliseringens betydning for 

Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale arbejdsdeling, samt 

internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere (mål 3) 

 Redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug 

og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv (mål 4) 

 Anvende sociologiske forklaringsmodeller til at redegøre for individers handlinger på 

uddannelsesrelevante emner (mål 5) 

 Redegøre for og diskutere enkle samfundsmæssige problemstillinger i forskellige medier 

(mål 5) 

 

2.2. Kernestof 

 

Kernestoffet i samfundsfag er inddelt i de 4 hovedområder i faget; arbejdsmarkedsforhold, 

politik, sociologi og økonomi 

 

Niveau F  

 

Arbejdsmarkedsforhold  

 Organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i 

fagforbund og arbejdsgiverforeninger. 
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 Overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem 

arbejdsmarkedets parter, samt det fagretslige system 

 

Politik  

Demokratibegrebet 

 Tredelingen af magten og grundloven 

 Statsmagtens struktur og rolle, Beslutningsprocesserne i det politiske system. 

 Rollefordelingen mellem stat, region og kommune 

 Mediernes politiske funktion, herunder betydningen af sociale medier. 

 

Sociologi  

 Grundlæggende sociologiske forklaringsmodeller med relevans for elevens 

uddannelsesområde 

 Samspil mellem teknologi, politik og samfund. 

 

Niveau E  
 

Arbejdsmarkedsforhold  

 Danske arbejdsmarkedsforhold i lyset af påvirkningen fra internationale markeder. 

 Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing. 

 

Politik  

 Grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt 

perspektiv med relevans for elevens uddannelse. 

 Internationaliseringens, herunder særlig EU´s betydning for dansk politik og økonomi. 

 Aktuelle problemstillinger i medierne. 
 

Sociologi  

 Enkle sociologiske forklaringsmodeller til at se geografiske, kønsmæssig og politiske 

forskelle i befolkningen 

 

Økonomi  

 Grundlæggende udbud og efterspørgsel 

 Naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi. 

 Danmarks BNP og betalingsbalance. 

 Internationale samhandelsforhold og markeder med særlig fokus på EU. 

 

 

2.3. Supplerende stof 

 

Det supplerende stof består af eksempler fra den aktuelle debat i form af tekster, statistik, 

videoer og klip fra forskellige medier, som er relevante for elevens uddannelsesområde. Det 

supplerende stof underbygger og støtter allerede angivne mål og indholdet i kernestoffet. 
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3. Tilrettelæggelse 
 

3.1. Didaktiske principper 

 

Samfundsfag er et dynamisk fag. For at levendegøre faget er det vigtigt at inddrage aktuelle 

emner i undervisningen. Undervisningen skal bygge på samtale og dialog. Undervisningen skal 

tage udgangspunkt i elevernes egen dagligdag og fagområde, for derefter at bevæge sig ud i 

det nære samfund og samfundet som helhed. 

 

For at sikre progressionen i faget arbejdes der på de lavere niveauer med 

arbejdsmarkedsforhold, og her inddrages anvendelsesorienterede problemstillinger fra elevens 

hverdag eller problemstillinger relevante for elevens uddannelsesområde. 

Arbejdsmarkedsforhold indgår ikke på de højere niveauer, men inddrages i undervisningen i 

forbindelse med hovedområdet sociologi, som berører arbejdsmarkedsforhold inden for elevens 

fremtidige arbejdsområde, samt hovedområdet politik, som berører arbejdsmarkedspolitikken. 

 

Progressionen i hovedområdet politik kommer til udtryk ved, at der på de lavere niveauer 

arbejdes med elevens demokratiske forståelse, samt viden om de politiske partier, og på de 

højere niveauer arbejdes med velfærdsmodeller og politiske beslutningsprocesser. 

 

Progressionen i hovedområdet sociologi bevæger sig fra viden om grundlæggende 

forklaringsmodeller relevante for elevens uddannelse til at omhandle samfundsudviklingen, den 

teknologiske udvikling og socialiseringsmønstre. 

 

Progressionen i hovedområdet økonomi bevæger sig fra grundlæggende viden om udbud og 

efterspørgsel, til viden om det økonomiske kredsløb, samt viden om den politiske styring af 

økonomien. 

 

Tilrettelægges faget i et eux-forløb er det væsentligt, at der i undervisningen arbejdes med 

arbejdsmarkedsforhold, for at sikre at eleven opnår viden om alle fire hovedområder for at 

opnå bredden i faget. 

 

3.2. Arbejdsformer 
 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, der 

udfordrer eleven med emner relevant for elevens uddannelsesretning. Undervisningen 

inddrager aktuelle problemstillinger relevante for elevens uddannelsesretning. Undervisningen 

organiseres med mulighed for aktiv elevdeltagelse. 
 

3.3. It i undervisningen 
 

Undervisningen tilrettelægges med inddragelse af it med formålet at understøtte og udvikle 

elevens digitale kompetencer. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at opnå 

kendskab til forskellige digitale teknologier, således at undervisningen understøtter, at 

eleverne opnår kompetence til at vælge den rette teknologi til det rette formål. 

 

Undervisningen i faget omhandler forskellige medier, herunder sociale medier. Undervisningen 

skal give eleverne mulighed for at søge viden online, anvende viden og kritisk vurdere 

forskellige kilder. 
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Endelig inddrages it som et redskab i forbindelse med elevernes dokumentationer i faget, og 

giver eleverne mulighed for at anvende forskellige digitale præsentationsformer. 
 

3.4. Samspil med andre fag 

 

I et eux-forløb indgår samfundsfag på grundforløb 1 i et samspil med erhvervsfagene, dansk 

og fremmedsprog. Samfundsfag indgår i helhedsorienterede projekter relevant for 

fagretningen og i et tæt samspil med erhvervsfagene. 

 

4. Dokumentation 

 

Eleverne skal udarbejde dokumentation i faget uanset fagligt niveau. 

 

Niveau F  
 

Eleven udarbejder dokumentation af arbejdet med faget. I dokumentationen skal eleverne 

inddrage elementer fra mindst et af hovedområderne i faget. 
 

Niveau E  

 

Eleven udarbejder dokumentation af arbejdet med faget. I dokumentationen skal eleverne 

inddrage elementer fra to af hovedområderne i faget. 
 

5. Evaluering 

 

5.1. Løbende evaluering 
 

Der henvises til § 5, stk. 5.6 
 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

 

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker 

elevens aktuelle standpunkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på 

baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet 

vurdering af elevens kompetencer i faget. 

 

5.3. Afsluttende prøve 
 

Niveau F og E  
 

Der afholdes ikke afsluttende prøve. 

 

  

                                                           
6 BEK nr. 1364 af 11/12/2019 



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter 
Grundforløbets 2. del – Målrettet pædagogisk assistentuddannelse 

Side 38 af 40 
Læringsaktiviteter grundforløbets 2. del målrettet Pædagogisk Assistentuddannelse – 08 09 2020 

Bilag 5: Virksomhedsforlagt undervisning 

 

Elever der følger GF2, målrettet PA, følger følgende model for gennemførelse af 

virksomhedsforlagt undervisning: 

Eleven introduceres til den virksomhedsforlagte undervisning om fredagen ugen før. Eleven er i 

den efterfølgende uge i virksomhedsforlagt undervisning fra mandag til torsdag og samler op 

på forløbet om fredagen i samme uge.  

Formål 

At eleven: 

 

Gennem den virksomhedsforlagte undervisning får mulighed for at blive understøttet i den 

eksperimenterende og reflekterende undervisning ude i praksis, og får styrket sin mulighed for 

at overføre teoretisk læring til en praktisk faglig kontekst.   

 

Mål 

At eleven: 

 Kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen 

af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden møder andre mennesker   

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes 

forskellighed 

 Ved hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed   

 Kan bearbejde observationer gjort i virksomheden   

 Kan se de gennemgående teorier udført i praksisfeltet 
 

Indhold 

Eleven skal arbejde med: 

 
 

Metode 

 

Eleven tilbringer 4 dage med virksomhedsforlagt undervisning på et praktiksted 

indenfor børneområdet. Eleven medbringer spørgsmål fra skolen, som skal grundlag for 

dagbogsskrivning under praktikken. Efterfølgende bruges oplevelser fra dagbogen, som 

særligt har vakt elevens interesse til at reflektere og perspektivere over i forhold til den 

teori eleven har arbejdet med på skolen. Efterbearbejdelsen kan følge nedenstående 

model: 

2 timer: 

Klassen deles i grupper, og arbejder med dagbogsnoter om oplevelser og erfaringer fra 

praktikken, som har gjort indtryk/givet basis for refleksion. Underviser går rundt i 

grupperne og støtter elevernes refleksion.  

Ud fra drøftelserne samler hver gruppe 3 overordnede temaer, som efterfølgende skal 

danne baggrund for refleksion i klassen. 
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2 timer: 

Praktikrepræsentant deltager i opsamlingen i klassen. Bidrager med viden fra 

praktikken.  
 

Evaluering 

 

Når faget afsluttes skal eleven: 

 Kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå 

betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 

 Kunne i praksis observere hvordan virksomheden møder andre mennesker   

 Kunne i praksis observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes 

forskellighed 

 Vide hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed   

 Kunne bearbejde observationer gjort i virksomheden   

 Kunne se de gennemgående teorier udført i praksisfeltet 
 

Evalueringsform 

Den virksomhedsforlagte undervisning vurderes gennemført/ikke gennemført på baggrund af 

målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 
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Bilag 6: Vurdering af grundforløbselever ved virksomhedsforlagt 

undervisning/praktik 

Det pædagogiske område 

Elevens navn  

Cpr. Nr.  Hold:  

Skolens afdeling  Praktik 
uge/år: 

 

Praktiksted (navn og 
adresse) 

 

Kontaktperson  

Fremmøde: noter hvor mange dage eleven har været til stede  

Vurder på en skala fra 1-10 i hvilken grad eleven har deltaget og udvist nedenstående.  

1= dårligt/lidt 10 = godt/meget 

 Vurdering Evt. kommentar 

Eleven er mødt til aftalte tidspunkter   

Eleven har været engageret og udvist interesse for 

området 

  

Eleven har mødt andre på en etisk og respektfuld måde   

Eleven har været interesseret i dagligdagen på stedet   

Eleven har indgået i samarbejdet med personalet   

Eleven har indgået i samarbejdet med borgeren   

Eleven har overholdt reglerne for tavshedspligt   

Evt. yderligere kommentarer: 

 

 

Dato  Underskrift  

 

Når du/I har udfyldt skemaet skal eleven have udleveret skemaet til brug ved ansøgning til hovedforløbet. 


