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Den pædagogiske assistentuddannelse for EUV1 elever 
 

Den pædagogiske assistentdannelse målrettet voksne med minimum to års relevant 

erhvervserfaring (PA EUV1) er opbygget omkring 6 moduler: 

 

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Et modul kan bestå af tematiseret undervisning, 

undervisning i grundfag, valgfrit uddannelsesspecifikt fag, projektarbejde samt afsluttende 

prøve. Modulet bliver skræddersyet til den enkelte elev i forhold til, i hvilken rækkefølge eleven 

vælger at tage modulerne. 

Indeværende læringsaktiviteter beskriver indholdet i den tematiserede undervisning i det 

enkelte modul. 

 

  

Nedenstående oversigt beskriver omfanget af den tematiserede undervisning samt anden 

undervisning:  

 

Tematiseret undervisning Varighed  Anden undervisning Varighed 

Børn og unge 5 uger  Dansk 2 uger 

Udvikling og læring 4 uger  Samfundsfag 3 uger 

Pædagogiske tiltag og aktiviteter 4 uger  Engelsk/valgfag 2 uger 

Børn , unge og voksne med 

særlige behov 

4 uger  Valgfrit uddannelsesspecifikt 

fag 

3 uger 

Kreative processer 5 uger  Projektarbejde 4 uger 

Kommunikation, relation og 

dannelser 

3 uger  Afsluttende prøve 3 uger 

I alt 25 uger  I alt 17 uger 
 

Uddannelsen varer i alt 42 uger 
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Tematiseret undervisning: Børn og unge 
Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Pædagogik: 5 dage 

 Psykologi i den pædagogiske praksis: 5 dage 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis: 1 dage 

 Bevægelse og idræt: 2 dage 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Natur og udeliv: 2 dage 

 Digital kultur: 1 dag 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 3 dage 

 Kultur og kønsroller: 4 dage 

 Temaforløb: Kreative processer: 5 dage 

 Leg og observationer: 2 dage 

 Projekter: Observationer, relationer, aktiviteter og lege: 3 dage 

I alt 40 dage 

 

Praksis 

Case 1 - Dagtilbudsloven - Børnehave og vuggestue 

 

Eleven arbejder i børnehaven Snurretoppen i en mellemstor by. Der er 75 børn fordelt på 

tre stuer. Der skal ske en sammenlægning af to institutioner i kommunen - børnehaven 

Snurretoppen og vuggestuen Boblerne. I den forbindelse skal der holdes et weekendmøde, 

hvor der drøftes: Det gode børneliv.  

 

I dagtilbudsloven er trivsel, udvikling, læring og dannelse nøglebegreber, som personalet 

skal have i spil på mødet, for at omsætte dem til pædagogiske værdier og metoder for 

begge institutioner. Desuden drøftes, hvordan der kan arbejdes med børnemiljøer for at 

tilgodese alle børnene i fællesskabet, og hvordan legen kan spille en central rolle. 

 

Begge institutioner ligger i et område, hvor der er mange udsatte børn. Personalet arbejder 

ud fra et ressourceorienteret og anerkendende syn på barnet. 

 

Case 2 - Dagtilbudsloven - Klubben 

 

Eleven arbejder i ungdomsklubben Raketten. Stedet har haft stor nedgang de sidste år, men 

er nu genstartet med nye medarbejdere. Der skal være en drøftelse af, hvilke pædagogiske 

aktiviteter og ture de unge vil finde attraktive, og hvordan de unge skal inddrages i den 

demokratiske proces. Samtidig er det også vigtigt, at der er fokus på samværet mellem de 

ansatte og de unge og at relationerne får betydning for fastholdelse.  

Raketten skal have to spor i sin pædagogik. 

Ét der er meget aktivitetsorienteret, med fokus på selve aktiviteten. Det kan fx være 

gokart, drama, ridning, klatring eller andet, som medlemmerne ønsker at komme og bruge 

meget tid på. 

Et andet der er meget væresteds-orienteret, hvor medlemmerne kommer for at hygge og 

snakke og f.eks. hænge ud i caféen, høre musik og spille i computerrummet. Her er det 
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meget de unge, der vælger, hvad de ønsker de enkelte dage. Medarbejdernes rolle bliver at 

hjælpe medlemmerne med alt fra tekniske problemer til samtaler om verden og livet. Hvad 

der rører sig blandt medlemmerne. 

 

Målet er, at de unge skal involveres i, hvilke events og ture der skal tilbydes ud af huset i 

den kommende periode, og hvad der kan tilbydes i klubben. Der er adgang til en hal to 

gange om ugen. Målet er, at stedet bliver et aktivt mødested for alle unge, både dem der er 

til de stille aktiviteter og dem der ønsker fart.  

 

Case 3 - Folkeskoleloven - Specialskolen 

 

Eleven arbejder på Skovskolen. Skolen er en kommunal specialskole, hvor der går ca. 180 

elever fordelt på 0. - 10. klasse. Skolen er en helhedsskole med både undervisning og 

fritidstilbud. 

Skolens elever er inden for Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og/eller svær ADHD. 

Samtidig har nogle en række tilgrænsende udviklingsforstyrrelser. ADHD giver som regel 

problemer med at opfatte, fortolke, huske, planlægge og orientere sig. 

Skolen bliver drevet i henhold til Folkeskoleloven og der arbejdes derfor efter 

Folkeskolelovens overordnede formål. Der samarbejdes med forældrene om den opgave, at 

alle skolens elever bliver så dygtige som muligt, og at skolen giver dem lyst til at lære. Heri 

ligger at give børnene arbejdsredskaber, så de kan udvikle erkendelse og tillid til egne 

muligheder.  

Skolen tager afsæt i velstrukturerede og visualiserede specialpædagogiske metoder, for at 

skabe tydelighed og mening for den enkelte elev. Skolens metoder bygger på en kognitiv 

forståelsesramme baseret på aktuel viden om ASF og ADHD. Målet er, at den enkelte elevs 

ressourcer, interesser og læringsstile tilgodeses bedst muligt. Et andet mål er at gøre 

eleverne så selvhjulpne som muligt med respekt for deres særegne personlighed. 

 

 

Temabeskrivelse 

I den tematiserede undervisning ”børn og unge” arbejdes der blandt andet med børne- og 

læringsmiljøer. Målgruppen er i centrum og der er fokus på trivsel, udvikling og læring samt 

relationsdannelse. Eleven introduceres til den gældende lovgivning i den pædagogiske sektor, 

inden for dagtilbud, skole/SFO og specialområdet. Inden for de tre målgrupper arbejdes der 

med integritet, grænser, refleksion og den professionelle, personlige og private sfære (de tre 

PPP). For at reflektere over egne pædagogiske værdier og menneskesyn arbejder eleven med 

egen praksis som omdrejningspunkt. Herigennem bygges bro fra praksisfeltet til teorilokalet. 

Pædagogiske tænkere og opdragelsesformer samt omsorgsbegrebet præsenteres. Der 

undervises i observationsmetoder, der kan anvendes i forhold til pædagogisk formål og 

målgruppe.  

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 
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Tematiseret undervisning: Udvikling og læring 
Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Pædagogik: 4 dage 

 Psykologi i den pædagogiske praksis: 3 dage 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Bevægelse og idræt: 1 dag 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Natur og udeliv: 1 dag 

 Digital kultur: 1 dag 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Læreplans tema: 4 dage 

 Temaforløb: Kommunikation, relationer og dannelse: 5 dage 

 Valgfrit uddannelsesspecifikt fag: 10 dage 

 Projekt – Selvvalgt emne: 4 dage 

I alt 39 dage 

 

Praksis 

Case 1 – Dagtilbudsloven - Børnehaven 

Eleven arbejder i en børnehave. Der afholdes møde i den gruppe eleven er tilknyttet. Med 

udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan skal der planlægges aktiviteter for 

børnene, der tager afsæt i børnesynet og legen. Hvordan kan det pædagogiske forløb 

tilrettelægges og hvordan understøtter det børnenes sociale kompetencer og kognitive- og 

sproglige udvikling? Der arbejdes under Dagtilbudsloven og aktiviteterne skal derfor være med 

til at fremme børnenes sundhed, udvikling, læring, trivsel og dannelse.  

Måske planlægges der en tur i skoven, eller en tur på en af byens legepladser. Der 

eksperimenteres med IPads eller stuen bliver lavet om til et kreativt værksted. Eleven skal 

argumentere for sine pædagogiske overvejelser og valg i forhold til aktiviteten i 

læreplanstemaer.  

Case 2 – Folkeskoleloven - Fritidsklub 

I 4. klasse samarbejder eleven med klasselæreren om et kreativ forløb, hvor alle indgår i en 

demokratisk proces om at skabe og forme et teaterstykke, hvor de sproglige-, kropslige- og 

æstetiske udtryksformer kommer i spil. Børnenes identitet, selvværd og selvtillid inddrages i 

temaet; ”Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor skal jeg hen?”. Klasselæreren mener at 

forældrene bør inddrages og der skal findes en måde, at gøre dette på. 

Hvilke pædagogiske overvejelser er der i forbindelse med forældreinddragelse, 

identitetsdannelse og hvordan kan man ved hjælp af evt. videooptagelser dokumentere 

effekten af forløbet? 

Case 3 – Serviceloven – Bo- og opholdssted 

Sammen med en pædagog på et bosted for voksne med nedsat funktionsevne arbejder eleven 

for, at bevidstgøre beboerne om egen livsposition. Der anvendes det narrative som 

pædagogisk metode ved at skabe billeder, film og bevægelse til deres livsfortælling og 

udvikling af selvopfattelse. 
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Nogle af beboerne har det svært med deres egen fortælling, hvorfor de derfor trækker sig fra 

fællesskabet og andre igen dominerer på en uheldig måde i forhold til formålet med forløbet. 

Hvordan kan man forholde sig til de etiske dilemmaer, der fremkaldes undervejs i dette forløb 

og samtidig sikre beboernes selvbestemmelses- og medbestemmelsesret? 

Bagefter evalueres og dokumenteres hele processen med pædagogen og beboeren. 

 

Temabeskrivelse 

I den tematiserede undervisning uddybes rammerne og gældende lovgivning for den 

pædagogiske sektor i dagtilbud, skole/SFO og specialområdet. 

Med udgangspunkt i identitet og udvikling arbejder eleven med den styrkede pædagogiske 

læreplan, leg, læring, handleplaner og pædagogiske tiltag. Eleven opnår kendskab til 

understøttende undervisning i skolen og hvordan forskellige læringsstile kan støtte den enkelte 

elevs udvikling.  

Der arbejdes kreativt og aktivt med digital dannelse, og eleverne tilegner sig viden, 

kompetencer og færdigheder med IT og digitale medier med henblik på den pædagogiske 

praksis. Eleven arbejder tværprofessionelt med udvikling af pædagogiske tiltag, hvor fokus er 

på, at børn, unge og voksnes trivsel, udvikling og læring.  

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 
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Tematiseret undervisning: Pædagogiske tiltag og aktiviteter 
Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Pædagogik: 3 dage 

 Psykologi i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Bevægelse og idræt: 3 dage 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Natur og udeliv: 2 dage 

 Digital kultur: 2 dage 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Dukketeater: 4 dage 

 Glæde, samarbejde og bevægelse i naturen: 2 dage 

 Dansk + prøve: 9+4 dage 

I alt 35 dage 

 

Praksis 

Case 1 – Dagtilbudsloven - Integreret institution 

 

Eleven er ansat i et dagtilbud, hvor børnemiljøvurderingen spiller en central rolle i forhold 

til, at have børnesynet i fokus. Samtidig er det også vigtigt, at eleven udvikler og reflekterer 

over sit eget menneskesyn og sine pædagogiske værdier. Eleven vil i det daglige 

pædagogiske arbejde, selvstændigt og i samarbejde med kollegaer, kunne tilrettelægge, 

planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske tiltag og pædagogiske aktiviteter.  

 

Eleven skal forholde sig til, hvilke pædagogiske metoder og didaktiske redskaber, der kan 

tage sit afsæt i det enkelte barn, og hele den pædagogiske målgrupper. Det er derfor vigtigt 

at eleven i sit daglige pædagogiske arbejde er åben for nye tiltag og ser nye muligheder, 

som kan understøtte elevens handlekompetence. Der observeres, både på organiserede og 

uorganiserede læringsmiljøer, hvor de centrale begreber trivsel, udvikling og læring indgår.  

 

Case 2 – Dagtilbudsloven - Fritidstilbud 

 

Eleven er ansat i et fritidstilbud, hvor børnene er i alderen 9-12 år. Der er på stedet meget 

fokus på at fastholde børnene, og udvide børnetallet ved at udvikle spændende forløb, 

planlægge pædagogiske aktiviteter og ture ud af huset. Der har for nylig været et stort 

børnemøde, hvor børnegruppen ønskede mere medbestemmelse, flere Tivoliture og en ny 

multibane. Dette har medført, at personalegruppen skal afholde et møde, hvor der 

diskuteres og besluttes, hvilke pædagogiske aktiviteter/ture der kan tilbydes det næste 

halve år, og hvor også de pædagogiske værdier kommer på dagsordenen. Målet er nu, at 

flere børn ønsker fritidstilbuddet og vil være med til, at udvikle en ny kultur.  

 

Case 3 – Serviceloven - Opholdssted 

 

Eleven arbejder på et opholdssted for unge under 18 år, der alle er normalbegavede, men 

som har forskellige diagnoser og tilknytningsforstyrrelser. De unge er henvist gennem 

serviceloven. 
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Stedet har fået ny ledelse, som har fokus på medarbejdernes menneskesyn og værdier, for 

at alle beboerne mødes med en anerkendende tilgang med fokus på den enkeltes 

ressourcer.  

Stedet har på en personaleweekend vægtet følgende tiltag ift. de unge: Dokumentation via. 

observationer - magtanvendelsesbegrebet - metoder og at alle unge skal tilbyder forskellige 

kulturelle tilbud i kommunen. Stedet skal også indgå i et gavlmaleri, på et af byens gavle 

under temaet -Ung og på vej. 

 

Temabeskrivelse 

I den tematiserede undervisning arbejdes der med pædagogiske tiltag og aktiviteter inden for 

børne- unge- og specialområdet. Fokus er på handlekompetencer samt didaktik og metoder, 

som fx aktivitetshjulet samt SMTTE-modellen. Der arbejdes ud fra forskellige pædagogiske 

metoder.  

Med udgangspunkt i viden om menneskets udvikling (fysisk, psykisk, socialt og kognitivt), 

arbejder eleven desuden med at kunne tilpasse og igangsætte relevante pædagogiske tiltag og 

aktiviteter inden for målgruppen. De pædagogiske tiltag og aktiviteterne kan tage 

udgangspunkt i eksempelvis det kreative og musiske eller i udelivets muligheder. Der kan også 

tages udgangspunkt i almindelig daglig livsførelse (ADL) som for eksempel påklædning og 

personlig hygiejne, eller i det sundhedsfremmende som motivation til selvhjulpenhed for 

dermed at øge barnets eller borgerens handlekompetence i eget liv. 

I dette tema arbejdes der med et fastlagt forløb, som er Dukketeater. Her er der fokus på det 

æstetiske, hånsværksmæssige og kommunikation af bestemte budskaber til en bestemt 

pædagogisk målgruppe.  

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 
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Tematiseret undervisning: Børn, unge og Voksne med 

særlige behov 
 

Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Pædagogik: 4 dage 

 Psykologi i den pædagogiske praksis: 3 dage 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Bevægelse og idræt: 2 dage 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis: 1 dag 

 Natur og udeliv: 3 dage 

 Digital kultur: 2 dage 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Engelsk + prøve: 9+3 dage 

 

I alt 32 dage 

 

Praksis 

 

Case 1 – Dagtilbudsloven - Dagtilbud 

 

Eleven arbejder i et dagtilbud, hvor der er fokus på, at personalet understøtter børnemiljøet, 

hvorved børnene får mulighed for at blive inkluderet i fællesskabet. Flere af børnene har 

udfordringer i forhold til at danne legerelationer, så der er fokus på sociale relationer, 

personlige kompetencer og konflikthåndtering. Nogle af børnene skal endvidere støttes i 

forhold til deres sproglige, motoriske og kognitive udvikling. Børnene inddrages i daglige 

gøremål for at understøtte selvhjulpenhed.  

Hvilke tiltag kan man som pædagogisk assistent iværksætte for at skabe et inkluderende 

miljøer, hvor alle børn er en del af fællesskabet med fokus på barnets trivsel, personlige 

udvikling og læring? 

Case 2 – Folkeskoleloven – Skole/SFO 

 

I skole/SFO arbejder eleven i en 3. kl. med understøttende undervisning og andre 

pædagogiske opgaver, hvor der kan optræde børn i forskellige udsatte positioner. Det kan 

eksempelvis være børn fra skilsmisser, flerkulturelle familier, børn med omsorgssvigt, 

diagnoser, kommunikative- og adfærdsmæssige udfordringer og/eller fysisk handicap. 

Eleven skal medvirke til at skabe et læringsmiljø, der understøtter børnenes læring og 

fællesskabsfølelse ved at igangsætte aktiviteter og lege, der styrker de sociale relationer. For 

at kunne opspore de børn, der er i udsatte positioner, skal personalet kunne 

observere/iagttage, analysere og tolke barnet i det givne læringsmiljø for at medvirke til evt. 

at kunne sætte særlige foranstaltninger i værk. 

Case 3 – Serviceloven - Specialinstitution 

 

Eleven arbejder i en specialinstitution, hvor der befinder sig unge eller voksne, der kan have 

ADHD, autisme, senhjerneskade, tilknytningsforstyrrelse, misbrugsadfærd, manglende 

talesprog eller anden fysisk, psykisk, sociale funktionsnedsættelse. 
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Her arbejdes der bl.a. med handleplaner, som fx beskriver, at den visiterede skal motiveres til 

at danne relationer, kunne indgå i og fastholdes i sociale sammenhænge, og blive mest muligt 

selvhjulpen.  Der kan endvidere stå, at den visiterede behandles på en værdig og respektfuld 

måde i forbindelse med personlig pleje, påklædning og aktiviteter. Handleplanen bliver 

udfærdiget i samarbejde med kommunen. Samtidig er det vigtigt, at eleven også kan forholde 

sig til etik og moral i forbindelse med magtanvendelse. 

 

Temabeskrivelse 

I den tematiserede undervisning ”Børn, unge og voksne med særlige behov” arbejdes med 

normalitets- og afvigelsesbegrebet. Eleven bliver klar til på professionel og anerkendende vis, 

at møde mangfoldigheden i inkluderende fællesskaber og kulturer under hensynstagen til selv 

-og medbestemmelsesretten. Der arbejdes med dagtilbud, folkeskoler/SFO, specialinstitutioner 

og bo-/aktivitetstilbud.  

Via observationer skal eleven kunne opspore børn, unge og voksnes eventuelle 

problemstillinger 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 reflektere og udvikle den pædagogiske praksis, samt dokumentation.  

I den pædagogisk praksis arbejdes der inden for dagtilbudsloven, folkeskoleloven og 

serviceloven og herunder arbejdes med læreplaner, elevplaner og handleplaner.  

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 
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Tematiseret undervisning: Kreative processer 
Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Psykologi i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Bevægelse og idræt: 2 dage 

 Natur og udeliv: 1 dage 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 1 dage 

 Kreativt forløb/Æstetisk proces: 7 dage 

 Fagidentitet: 4 dage 

 Krop og kreativitet i kunstrum: 2 dage 

 Samfundsfag + prøve: 14 + 3 dage 

I alt 39 dage 

 

Eleven har tidligere i forløbet arbejdet med nedenstående emner ved temaundervisning i 

Kreative processer. I alt 5 dages undervisning 
 

Praksis 

Case 1 – Dagtilbudsloven – Integreret institution 

 

Eleven er ansat i en stor integreret institution for vuggestue og børnehavebørn. I både 

personalegruppen og i forældrebestyrelsen, er det for nyligt blevet besluttet, at der i 

årsplanlægningen, skal indgå tre uger, hvor der specifikt er fokus på kreative processer. 

Personalegruppen er enige om, at netop lærerplanstemaet: kultur, æstetik og fællesskab skal 

være omdrejningspunktet i planlægningen.  

I dagligdagen observerer personalet tit, at mange af børnehavebørnene klæder sig ud og 

elsker, at lege med udklædningstøjet, og øver sig i, at indtage andre roller. En af 

pædagogerne har for nyligt været på et kursus om: ”Livsmod i børnehøjde”, hvor en forsker 

dokumenterede, at sang og musik styrkede både livskvalitet og knyttede mennesker tættere 

sammen. Poul, som er pædagogisk assistent og institutionens ”Alene i vildmarken”, mener at 

man sagtens kan igangsætte kreative processer, hvor det gælder om, at bygge huler og lave 

mad på bål.  

Der skal afholdes et personalemøde, hvor der skal findes frem til tre temaer. I personalestuen 

hænger en opslagstavle, hvor alle i personalegruppen kan skrive ideer til temaerne. Der står 

allerede: FN’s 17 Verdensmål, Små kendte eventyr, leg og rytmer, kropsbevidsthed, Cirkus og 

Jakob Martin Strids univers. 

 

Case 2 – Folkeskoleloven – Skole/SFO 

 

Eleven er ansat på SFO Regnbuen, og indgår i et team for 0.-1. klasserne, hvor der er timer i 

både skole- og SFO tiden. Der er for nyligt blevet ansat en ny koordinator for Børne- og 

skoleudvalget i kommunen. Vedkommende har bedt alle SFO’er, fritidsklubber og skoler om at 

sætte ”kreativitet og læring”, på dagsordenen og dokumentere deres arbejde på 

institutionernes webside. I SFO’en er det aftalt, at der skal arbejdes mere med fælles temaer, 

hvor også ”Regnbuens” værdier: leg, selvstændighed, konflikthåndtering, tryghed, tillid, 

respekt, ligeværdighed, demokrati, kreativitet og mangfoldighed kan komme i spil. Det er 

blevet besluttet, at det kommende års tema skal være: FN’s 17 Verdensmål. Der er enighed 

om, at det vil være spændende pædagogisk arbejde, at arbejde ud fra de globale 

problemstillinger, og drage dem ind i børnenes lokale skole- og fritidstilbud. Via de kreative 
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processer vil der være en pædagogisk tilgang, hvor menneskesyn, børneperspektiv, 

anerkendelse, værdier, trivsel, fællesskab, læringsmiljøer og børnenes udvikling kommer i 

centrum, for jeres pædagogiske arbejde 

 

Case 3 – Folkeskoleloven - Specialinstitution 

 

Eleven er ansat i specialinstitutionen: ”Rimfrost”, som er en specialskole for børn og unge med 

Autisme Spektrum Forstyrrelser. Børnegruppen er karakteriseret ved en udviklingsmæssig 

bredde, og spænder fra tidligt- og moderat til et mere aldersvarende udviklingstrin. Rimfrost 

omfatter store dele af autismespektret og har derved elever på lavt funktionsniveau og elever, 

der gennemfører folkeskolens afgangsprøver i enkelte fag. Rimfrost er opbygget som et 

helhedstilbud, hvor tværfaglige kompetencer understøtter børnenes særlige behov og 

forudsætninger.  

På Rimfrost lærer eleverne ud fra deres potentialer, og der er fokus på det livslange 

perspektiv. Personalet arbejder med udgangspunkt i den enkelte elev, og der tilbydes et 

kombineret undervisnings - og fritidstilbud fra 0.—10. klassetrin. Rimfrost er underlagt 

folkeskoleloven ligesom de øvrige folkeskoler i Danmark. Det betyder, at der undervises ud fra 

folkeskolens formålsparagraffer, men tilrettelægger individuelt efter særlige elever. På 

Rimfrost er der fokus på den øgede læring gennem bevægelse, sansning og kreativitet i 

undervisningen og socialpædagogiske aktiviteter. Ledelsen i Rimfrost har besluttet, at der i det 

kommende år skal være mere fokus på at skabe læringsmiljøer, hvor der tænkes flere kreative 

processer ind i det daglige pædagogiske arbejde. 

 

Temabeskrivelse 

 

I den tematiserede undervisning ”kreative processer” er der fokus på, hvordan arbejdet med 

forskellige kreative processer kan skabe udvikling og læring hos barnet, den unge eller den 

voksne. 

Eleven vil i løbet af den tematiserede undervisning arbejde med egen produktion og materiale 

kendskab for at udvikle egne kreative sider.  Herigennem vil eleven udvikle sig kreativt og 

personligt. Eleverne vil alene og i samarbejde med andre opnå at kunne igangsætte skabende 

kreative processer. Den kreative proces tilrettelægges i forhold til relevante målgrupper. Der 

indgår ligeledes et særskilt 7 dages æstetisk forløb, som tager udgangspunkt i en 

fordybelsesproces, hvor fokus er indtryk, udtryk og aftryk. 

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 

  



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter Den pædagogisk assistentuddannelse EUV1 

  

Side 14 af 25 
Læringsaktiviteter PA EUV1 Næstved september 2021 – redigeret 24 03 2021 

Tematiseret undervisning: Kommunikation, relationer og 

dannelse 
Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Introduktion: 1 dag 

 Pædagogik: 2 dage 

 Bevægelse og idræt: 1 dag 

 Kommunikation i den pædagogiske praksis: 2 dage 

 Natur og udeliv: 1 dag 

 Digital kultur: 2 dage 

 Sundhed i den pædagogiske praksis: 1 dag 

I alt 10 dage 

 

Eleven har tidligere i forløbet arbejdet med nedenstående emner ved temaundervisning i 

Kommunikation, relationer og dannelse. I alt 5 dages undervisning 

 

Praksis 

Case 1 – Dagtilbudsloven - Børnehave 

 

Eleven arbejder i en børnehave, hvor den styrkede pædagogiske læreplan er gennemgående. 

Der arbejdes med alle læreplanstemaer, men med særlig fokus ”Alsidige personlig udvikling” 

samt ”Krop, sanser og bevægelse”, der har fokus på identitetsdannelse og evnen til at kunne 

indgå i legerelationer. Stedets pædagogiske grundsyn er baseret på den anerkendende tilgang 

og ligeværdighed, som betyder, at man hele tiden skal møde barnet med et ressourcesyn. 

Dette skal formidles på et forældremøde og samtidig skal der orienteres om et længere forløb, 

der skal igangsættes. Temaet for dette forløb er barnets kropsbevidsthed, kropssprog og 

evnen til at kunne kommunikere og relatere sig.  

Hvordan kan barnets handlekompetencer styrkes i forhold til blandt andet relationsdannelse, 

kommunikation og selvhjulpenhed og hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med 

egen rolle som professionel fagperson i forhold til formidlingen til forældremødet? 

Case 2 – Folkeskoleloven – Skole/SFO 

 

Eleven arbejder både i SFO og skoledel, og oplever dagligt, hvor stor betydning børns 

indbyrdes relationer og venskaber har. De forskellige personalegrupper samarbejder om, at 

skabe sociale sammenhænge som leg, spil og fysiske aktiviteter for at understøtte børns 

dannelse. 

I 3. klasse er der meget støj og uro og flere børn klager over hovedpine og manglende 

koncentration. Det observeres, at mange børn har brug for hjælp til at håndtere indbyrdes 

konflikter. Mistrivsel, fravær og mobning er et stigende problem. 

Der afholdes et personalemødet, hvor der drøftes, hvordan man kan ændre de dårlige mønstre 

børnene imellem og hvordan forældregruppen kan inddrages. 

Hvordan kan man via forskellige konflikthåndteringsmetoder og den professionelle samtale 

udvikle samarbejdet med forældrene? Hvordan kan man planlægge, gennemføre og evaluere 

arbejdet, der retter sig mod børns relationer og venskaber, hvor man samtidigt via 

observationer ser kritisk på egen praksis? 
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Case 3 – Serviceloven - Bosted 

 

Eleven arbejder på et bosted for personer med varig nedsat funktionsevne. I den kommende 

periode skal der arbejdes med beboernes værdier og livskvalitet. Der skal udvikles et godt 

tværfagligt samarbejde ved, at fokusere på hverdagens trivsel og gøremål på bostedet, som 

handler om beboernes individuelle- og fællesskabets behov. Bostedet har tilknyttet et 

sommerhus, der ligger ud til vand og skov og her skal der planlægges et forløb, der har fokus 

på samspillet mellem beboerne.  

Udelivets betydning for beboernes livskvalitet er omdrejningspunktet i de pædagogiske 

aktiviteter, der planlægges som eksempelvis mad på bål eller færden i og kendskab til 

naturen. Den pædagogiske aktivitet skal koordineres i en demokratisk proces, hvor borgerne 

inddrages mest muligt for at sikre selvbestemmelsesretten.  

Hvordan kan man håndtere definitionsmagten i forhold til den demokratiske proces og den 

tillidsfulde relation der er opbygget til borgeren?  

Hvilken rolle har den enkelte medarbejder i forhold til personalets ansvar for at løse opgaven 

på en værdig og etisk måde.  

 

Temabeskrivelse 

 

I den tematiserede undervisning er den anerkendende kommunikations betydning i den 

pædagogiske praksis et centralt begreb. Det arbejdes bl.a. med kropsbevidsthed, kropssprog 

og forskellige udtryksformer. I forbindelse med dette er samarbejde, konflikthåndtering, 

selvbestemmelse og voldsforebyggelse centralt.  

Eleven vil beskæftige sig med den gode relation til målgruppen og målgruppen indbyrdes. 

Dialogen mellem kollegaer, tværfaglige samarbejdspartnere samt forældre og pårørende er af 

afgørende betydning for at udvikling-, trivsel- og dannelsesprocesser kan igangsættes. 

Elevens professionelle fagidentitet vil kontinuerligt være i fokus i den tematiserede 

undervisning. Hvilket via viden og refleksion vil give eleven en bevidsthed om egen rolle og 

faglige udvikling. 
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Afsluttende prøver 
 

Følgende fag og forløb bidrager til den tematiserede undervisning:  

 Prøve i uddannelsesspecifikt fag: 4 dage 

 Afsluttende prøve: 11 dage 

I alt 15 dage 

 

 

Prøve i uddannelsesspecifikt fag 

Prøven er individuel og mundtlig. 

 

Prøven tager udgangspunkt i enten en case, en artikel, et billede eller et filmklip med en 

problemstilling/problemformulering. Underviseren er ansvarlig for, at casen, artiklen, billedet 

eller filmklippets indhold tager udgangspunkt i praksis og er dækkende for det 

uddannelsesspecifikke fags indhold og mål. Der udarbejdes nye cases, artikler, billeder eller 

filmklip ved hver ny prøve. 

Ved lodtrækning trækker eleven enten en case, en artikel, et billede eller et filmklip med en 

problemstilling/problemformulering. Der er skal være mindst 4 valgmuligheder for den enkelte 

elev. Ved lodtrækningen skal eksaminator og institutionens leder/anden udpeget være til stede 

jf. gældende lovgivning. 

Afsluttende prøve 

Eleven udarbejder et skriftligt projekt, der har fokus på et område eller emne inden for den 

Pædagogiske Assistentens arbejdsområde. Projektet tager sit afsæt i en problemformulering 

der bearbejdes, konkluderes og perspektiveres og derefter danner grundlag for den afsluttende 

mundtlige prøve, der af underviser og ekstern censor vurderes i forhold til elevens opfyldelse 

af uddannelsens kompetencemål. 
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Bilag 1: Pædagogik - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 Eleven kan anvende viden om aktuelle og relevante pædagogiske 
retninger, teorier og metoder, til at arbejde med den pædagogiske 
målgruppes trivsel, udvikling og læring 

x x x  
 

 

2 Eleven kan anvende viden om didaktiske modeller og har forståelse for 
den pædagogiske assistents rolle i etableringen af rammer for læring og 
udvikling 

 x x  
 

X 

3 Eleven kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske forløb og kan 
anvende mål for handle- og læreplaner i den pædagogiske praksis 

  x  
 

X 

4 Eleven kan anvende metoder til observation og kan på baggrund af sine 
iagttagelser justere egen pædagogiske praksis samt bidrage til at justere 
institutionens hverdagspraksis 

  x 
  

X 

5 Eleven kan anvende viden om forskellige pædagogiske målgrupper, til at 
understøtte den enkeltes egne ressourcer, handlekompetencer og mestring 
af hverdagen 

 x x X 
 

X 

6 Eleven kan med afsæt i viden om pædagogisk idéhistorie forholde sig til 
etiske dilemmaer i egen pædagogiske praksis 

X 
 

x 
  

 

7 Eleven kan reflektere over den pædagogiske sektors historie og betydning 
for dannelse og opdragelse, herunder demokrati og medbestemmelse 

X X  
  

 

8 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 

X 
 

 
  

X 

9 Eleven kan anvende viden om, hvordan Serviceloven, Dagtilbudsloven og 
Folkeskoleloven danner grundlag og ramme for den pædagogiske praksis 

X X 
 

X 
 

 

10 Eleven kan anvende viden om magtanvendelse, omsorgs-, underretnings-, 
oplysnings - og tavshedspligt, til at arbejde efter gældende lovgivning i 
den pædagogiske sektor 

X X x X 
 

X 

11 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 

X X 
  

X X 

12 Eleven kan anvende viden om andre faggrupper og relevante 
organisationer, der kan inddrages i det tværfaglige samarbejde 

x 
  

X 
 

 

 

 

 



Undervisningsplan - Læringsaktiviteter Den pædagogisk assistentuddannelse EUV1 

  

Side 18 af 25 
Læringsaktiviteter PA EUV1 Næstved september 2021 – redigeret 24 03 2021 

Pædagogik mål fordelt på temaer (fortsat) 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

13 Eleven kan etablere relationer i arbejdet med den pædagogiske målgruppe 
samt reflektere over den professionelles ansvar for anerkendelse i 
samspillet og samværet 

x 
 

x X 
 

X 

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

 
 

 X 
 

X 

15 Eleven kan anvende viden om legens betydning, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes sociale kompetencer og arbejde med 
målgruppens trivsel, læring og udvikling 

 
 

 
  

 

16 Eleven kan anvende viden om inklusion og mangfoldighed til selvstændigt 
at understøtte inkluderende miljøer 

 x  X 
 

X 

17 Eleven kan anvende viden om sammenhænge mellem kognition og 
sproglig udvikling til selvstændigt at planlægge, igangsætte og afprøve 
aktiviteter, der understøtter sprogstimulerende miljøer 

 
    

 

18 Eleven kan reflektere over hvordan den pædagogiske praksis kan have 
indflydelse på kønsroller og stereotyper 
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Bilag 2: Psykologi i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes psykologiske 
udvikling, til at understøtte trivsel, læring og udvikling 

x x x X 
 

 

2 Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes leg, 
læring og udvikling på baggrund af viden om psykologiske teorier 

x x x X 
 

 

3 Eleven kan anvende viden om udviklings - og socialpsykologi til 
selvstændigt at understøtte målgruppens identitetsdannelse og evne, til 
at indgå i relationer 

x x   
 

X 

4 Eleven kan anvende viden om tilknytningsteori og –forstyrrelser, til at 
understøtte udvikling, læring og trivsel 

x 
 

  
 

X 

5 Eleven kan anvende viden om psykosociale forståelser af køn og 
kønsidentitet, til at understøtte den pædagogiske målgruppes udvikling og 
identitetsdannelse 

x x   
 

X 

6 Eleven kan anvende viden om gruppedynamikker, til at understøtte den 
pædagogiske målgruppes deltagelse i sociale aktiviteter 

x 
 

 X x  

7 Eleven kan anvende viden om etnicitet og betydningen af kulturelle 
forskelligheder i igangsættelsen af pædagogiske aktiviteter 

x 
 

 
  

 

8 Eleven kan anvende viden om begreberne normalitet og afvigelse, til at 
igangsætte inkluderende aktiviteter, der inddrager sociale samspil og 
deltagelse i fællesskaber 

  
 X 

 

 
 

9 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 

 
x 

 
X 

 
 

10 Eleven kan anvende viden om faktorer, der kan fremme eller hæmme den 
pædagogiske målgruppes motivation, til at deltage i pædagogiske 
aktiviteter 

x 
    

 

11 Eleven kan anvende viden om udviklingsforstyrrelser, 
funktionsnedsættelser samt misbrugsproblematikker, til at arbejde 
ressourceorienteret med den pædagogiske målgruppe 

   
X 
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Bilag 3: Kommunikation i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 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 

 x  x  X    

2 Eleven kan anvende viden om verbal og non-verbal kommunikation, til 
at indgå i professionelle relationer med den pædagogiske målgruppe 

x x   X   X 

3 Eleven kan anvende viden om betydningen af at kommunikere 
anerkendende i den professionelle relation og dialog med familie og 
pårørende 

 x   X   X 

4 Eleven kan anvende viden om redskaber og metoder til rådgivning og 
vejledning af den pædagogiske målgruppe samt familie og pårørende 

 x  X   X 

5 Eleven kan anvende viden om forskellige dokumentationsformer til 
faglig formidling og dialog med den pædagogiske målgruppe samt 
familie og pårørende 

 x x X   X 

6 Eleven kan anvende viden om dokumentation som redskab til 
kvalitetssikring samt samarbejde og kommunikation med kollegaer og 
andre fagpersoner 

 x x X    

7 Eleven kan anvende viden om roller og relationer til selvstændigt at 
indgå professionelt i samarbejde både med det øvrige pædagogiske 
personale og andre faggrupper 

 x  X   X 

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

  x  X   X 

9 Eleven kan reflektere over og anvende viden om konflikter, 
konflikthåndteringsstrategier og voldsforebyggelse 

        X 

10 Eleven kan anvende retningslinjer og redskaber til konflikthåndtering i 
forhold til den pædagogiske målgruppe 

   
 

X    
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Bilag 4: Sundhed i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 Eleven skal kunne arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i 
den pædagogiske praksis samt kunne anvende et sundhedsbegreb, der 
medtager psykiske, fysiske og sociale forhold 

x x x x x  

2 Eleven kan igangsætte sundhedsfremmende aktiviteter i den pædagogiske 
praksis under hensyn til mestring og forskellige forståelser af sundhed 

x x x x x  

3 Eleven kan anvende viden om kostens og måltidets betydning for sundhed, 
trivsel og socialisering, til at tilrettelægge måltidet som målrettet pædagogisk 
aktivitet 

x  
   

 

4 Eleven kan anvende viden om seksualitet, til at understøtte kropsbevidsthed 
og identitetsudvikling hos den pædagogiske målgruppe 

x  
 

x 
 

 

5 Eleven kan anvende viden om nationale retningslinjer og lokale procedurer 
for hygiejne til kunne forebygge infektioner 

 
 

 
 

 
 

6 Eleven kan anvende viden om hygiejne og håndtering af fødevarer, når der 
tilberedes mad til eller sammen med den pædagogiske målgruppe 

x  
 

 
 

 

7 Eleven kan selvstændigt støtte og motivere den pædagogiske målgruppe, til 
at tage ansvar for egen personlige hygiejne 

   
 x  

8 Eleven skal have kendskab til de mest almindelige forekommende sygdomme 
og anvende viden om smitteveje, til at bryde smittekæden og mindske 
risikoen for institutionsinfektioner 

x 
  

 
 

 

9 Eleven kan anvende viden om lokale procedurer og handle i forhold til egen 
rolle og ansvar ved håndtering af medicin i den pædagogiske praksis 

x 
  

X 
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Bilag 5: Bevægelse og idræt - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 Eleven kan anvende viden om leg, bevægelse og idræt, til at 
understøtte den pædagogiske målgruppes fysiske, psykiske og 
sociale udvikling 

x 
 

x  
 

 

2 Eleven kan planlægge og formidle forskellige bevægelseslege i 
kreative og fantasifulde rammer samt organisere bevægelseslege, 
der understøtter specifikke udviklings- og læringsområder 

x x x  x  

3 Eleven skal kunne planlægge, gennemføre og målrette inkluderende 
idræts- og bevægelsesaktiviteter, hvor målgruppen oplever glæde 
ved bevægelse og møder varierede deltagelsesmuligheder 

x 
 

x  
 

 

4 Eleven kan anvende viden om det lokale foreningsliv samt lokale 
politikker og indsatsområder i planlægningen af fysiske aktiviteter for 
den pædagogiske målgruppe 

  
  

 
 

5 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes 
motoriske udvikling og sansning, til at tilrettelægge og udføre 
sansemotoriske aktiviteter 

    
x  

6 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 

  
 x 

 
 

7 Eleven skal gennem udvikling af egen kropsbevidsthed kunne 
tilrettelægge aktiviteter, der understøtter og udvikler en positiv 
kropsbevidsthed hos den pædagogiske målgruppe 

  
 X 

 
 

8 Eleven kan i planlægningen af pædagogiske aktiviteter reflektere 
over den samfundsmæssige påvirkning af børn, unge og voksnes 
bevægelsesvaner og kropsforståelse 
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Bilag 6: natur og udeliv - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

1 Eleven kan medvirke i udviklingen af pædagogiske forløb, der anvender 
naturen som sanserum, læringsrum og oplevelsesrum 

x  x      

2 Eleven kan anvende viden om naturen og udelivets muligheder, til at 
understøtte den pædagogiske målgruppes socialisering, identitet og 
sansemotoriske udvikling 

x  x  X    

3 Eleven kan understøtte den pædagogiske målgruppes fantasi og 
kreativitet gennem innovativt arbejde med natur- og genbrugsmaterialer 
på værksted og i naturen  

          

4 Eleven kan anvende viden om naturens ressourcer og menneskelig 
påvirkning, til at inddrage bæredygtighed i de pædagogiske aktiviteter 

        x  

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

        x  

6 Eleven kan anvende naturens muligheder som ramme for det 
pædagogiske måltid 

  
  

 X    

7 Eleven kan anvende viden om friluftspolitik og lokale 
naturvejledningstilbud, til at igangsætte friluftsaktiviteter målrettet den 
pædagogiske målgruppe 

 x x      

8 Eleven kan anvende viden om sikkerheds- og lovmæssige retningslinjer i 
planlægningen og gennemførelsen af friluftsliv, lege- og 

bevægelsesaktiviteter i naturen 
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Bilag 7: Digital kultur - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 
læring 

Pædagogiske 
tiltag og 
aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 
særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 
relationer 

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

pædagogiske aktiviteter 

 
x  x 

 
   

2 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 

x   x x    

3 Eleven kan anvende viden om sociale mediers betydning i forhold til 
socialisering, identitets- og relationsdannelse 

  
 

x     

4 Eleven kan anvende forskellige digitale medier til pædagogiske aktiviteter 
med fokus på kreative og æstetiske udtryksformer 

 x x     

5 Eleven kan anvende viden om den pædagogiske målgruppes legekultur, til 
at inddrage relevante digitale redskaber i den pædagogiske praksis 

 x x     

6 Eleven kan anvende viden om velfærdsteknologi, sociale- og digitale 
medier som hjælpemiddel til øget selvhjulpenhed og styrket livskvalitet 
hos den pædagogiske målgruppe 

     x    

7 Eleven kan anvende it, sociale og digitale medier som formidlings -, 
kommunikations- og dokumentationsredskaber i den pædagogiske praksis 

 x        

8 Eleven kan anvende viden om lovgivning og gøre sig etiske overvejelser i 
brugen af digitale og sociale medier i den pædagogiske praksis 

 x        
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Bilag 8: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis - Mål fordelt på temaer 

 

Nr. Mål Børn og 
unge 

Udvikling 
og 

læring 

Pædagogiske 
tiltag og 

aktiviteter 

Børn unge og 
voksne med 

særlige behov 

Kreative 
processer 

Kommuni-
kation og 

relationer 

1 Eleven skal gennem egenproduktion udvikle egen kreativitet inden for 
områderne musik, drama og værksted og kunne igangsætte aktiviteter i 
samspil med den pædagogiske målgruppe 

x x x X  x X 

2 Eleven kan anvende viden om form, materialer og teknikker, til at 
igangsætte aktiviteter med den pædagogiske målgruppe inden for 
områderne musik, drama og værksted 

   x   x X 

3 Eleven kan anvende viden om aktiviteter inden for musik, drama og 
værksted, til at arbejde målrettet med pædagogiske lære- og 
handleplaner 

 x     X 

4 Eleven kan selvstændigt planlægge og udøve æstetiske, musiske og 
praktiske forløb i forhold til den pædagogiske målgruppe 

 x x   x X 

5 Eleven kan anvende viden om inklusion og forskellige pædagogiske 
målgruppers kulturelle baggrunde og udtryksformer i planlægningen af 
pædagogiske aktiviteter 

    x  X  x X 

6 Eleven kan skabe rammer for leg, oplevelser og sansninger, der 
understøtter den pædagogiske målgruppes æstetiske udvikling og læring 

x x x   x X 

7 Eleven kan anvende viden om kulturens betydning for opfattelsen og 
udviklingen af kønsroller, til at understøtte den pædagogiske målgruppes 
forskellige udtryk og interesser 

  x x  X  x X 

8 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 

     X  x X 

9 Eleven kan anvende viden om kulturæstetiske processer, til selvstændigt 
og i samarbejde med andre at arbejde målrettet med aktiviteter, som 
fremmer målgruppens sociale kompetencer 

    x X   X 

 

 

 

 


