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RANDERS SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLE 
 

1.1. Praktiske oplysninger om skolen 

Praktiske oplysninger om skolen, dagligdagen på skolen og uddannelserne findes på 

skolens hjemmeside www.sosuranders.dk Her findes også oplysninger om arbejdstid, 

regler for fremmøde, regler for orlov samt procedure for klager.  

I undervisningsplanen refereres og henvises til følgende bekendtgørelser (links på 
sidste side): 

Bekendtgørelse 816 af 20/07-2013 – bekendtgørelse om uddannelsen i den 

erhvervsfaglige fællesindgang Sundhed, Omsorg og Pædagogik. 

Bekendtgørelse 834 af 27/06-2013 – bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

Bekendtgørelse 863 af 16/08-2012 – bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. 

Bekendtgørelse nr. 876 af 07/07/2010 – bekendtgørelse om vejledning om valg af 

videregående uddannelse og erhverv og om vejledning som led i fastholdelse af 

elever, kursister og studerende i uddannelse. 

Bekendtgørelse 1272 af 16/11-2010 - om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i 

erhvervsuddannelserne  

 
1.2. Pædagogiske og didaktiske overvejelser 

Uddannelsen tilrettelægges, så den skifter mellem skole- og praktikperioder. Dette 
giver mulighed for at gøre faglige og praktiske erfaringer, samt bruge og reflektere 

over den teori, der indgår i uddannelsen 

Skole- og praktikperioder skal gensidigt supplere og understøtte hinanden i at skabe 

en meningsfuld og sammenhængende uddannelse 

I skole- og praktikperioder lægges der vægt på, at den enkelte elev får mulighed for 
at udpege og drøfte uddannelsens kerneområder, dilemmaer og modsætninger med 
henblik på at reflektere over uddannelsens indhold, lære at agere i modsætninger og 

at håndtere valgsituationer.   

Uddannelsen tilrettelægges så informationsteknologi, innovation og internationale 

aspekter indgår som en naturlig del i undervisningen. 

Læringsaktiviteterne tilrettelægges, således enkle opgaver afløses af vanskeligere 
opgaver, for at give eleven mulighed for at videreudvikle egne kompetencer gennem 
hele uddannelsen.   

Elevens evne til at reflektere over egne læreprocesser og til at udvikle bevidsthed om 

læreprocesserne understøttes aktivt i uddannelsen gennem elevens arbejde med den 

http://www.sosuranders.dk/
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personlige uddannelsesplan og med individuel vejledning i skoleperioderne og i 
praktikperioderne.  

Det er formålet, at eleven gennem uddannelsen udvikler erhvervsfaglige kompetencer 
for at kunne deltage aktivt i et arbejdsliv, hvor forandring, omstilling, udvikling og 

fortsat læring er et vilkår.  

Det er desuden et formål, at eleven skal udvikle en interesse i og en forståelse for 

videre uddannelse. 

 

1.3. Tematiseret undervisning  

En stor del af skoleundervisningen foregår i temaer, hvor fagene understøtter 

hinanden med deres forskellige faglige vinkler på temaerne.  

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske situationer og problemstillinger fra 

den pædagogiske assistents arbejdsområder. Formålet er, at styrke forståelsen af 

tværfaglige sammenhænge og udvikling af faglige og personlige kompetencer.  

 

Temaerne skal give mulighed for, at eleven arbejder opsøgende, undersøgende, 

analyserende og reflekterende. Den enkelte elev skal have mulighed for at fordybe sig 

i temaer og emner, der er relevante og eksemplariske for det pædagogiske område. 

  
1.4. Læringsmiljø på skolen 

Der lægges vægt på et læringsmiljø, med mange muligheder for den enkelte elev. Det 
centrale i læringsmiljøet er, at eleven indgår i et forpligtende fællesskab.  

Den enkelte elev skal have mulighed for at arbejde med de læringsaktiviteter, der 

passer med hensyn til udfordring, indhold, niveau og måder at lære på. Dette kræver 
også plads til, at eleven kan arbejde med at udvikle viden om egne læreprocesser  

Skolen tilbyder mulighed for at deltage i forskellige læringsaktiviteter, som lektiecafé, 

studiegruppe og kontaktlærersamarbejde. 

En uges undervisning svarer til 30 lektioner, hvilket med tilhørende forberedelse 

betyder en 37 timers arbejdsuge Hvis en underviser er fraværende, gennemføres 
undervisningslektionerne som planlagt. Så vidt muligt vil en anden underviser 

overtage undervisningen.  

 

1.5. Kontaktlærer 

Den enkelte elev får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet.  

Formålet med kontaktlærerfunktionen er, at understøtte den enkelte elevs faglige og 

personlige udvikling i uddannelsesforløbet. Kontaktlæreren indkalder til samtaler i 

løbet af skoleperioderne.  
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Faglige kompetencer 
 

Elevens faglige kompetencer vurderes løbende i den daglige undervisning med 

udgangspunkt i de faglige mål og den evaluering, der er beskrevet i temaerne i 

undervisningsplan for pædagogisk assistent. 

 

Faglige kompetencer vurderes også i forbindelse med skolevejledninger, standpunkts- 

bedømmelser og prøver herunder den afsluttende mundtlige prøve. 

 

Skoleuddannelsen og praktikuddannelsen skal gennem deres opbygning og 

planlægning give eleven mulighed for at udvikle sine personlige kompetencer, således 

disse indgår i udviklingen af erhvervsfaglig kompetence. Dette er en løbende proces 

under hele uddannelsesforløbet og indgår naturligt i den daglige 

undervisningsplanlægning og i kontaktlærersamtaler. 

 

2.1. Personlige kompetencer 

Undervisningen og elevens arbejde med at nå de faglige mål i uddannelsen 

tilrettelægges, således eleven samtidig understøttes i at udvikle sine personlige 

kompetencer.  

 

De personlige kompetencer handler i høj grad om evnen til at forandre sig og 

være åben overfor læring og udvikling og de personlige kompetencer handler 
om at kunne indgå i gensidigt givende relationer med andre mennesker.  
 

Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende 
personlige kompetencer: 
 

1. Initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at 
kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne 

se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer. 
2. Evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og 

professionel måde. 
3. Forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle 

en professionel praksis. 

4. Evnen til at kunne indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning 
ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer 

5. Indsigt i læreprocesser og egne lærings- og motivationsmæssige styrker 
og udviklingspotentialer.  

6. Nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at 

lære og til at indgå i forandringsprocesser  
7. Evnen til at kunne håndtere og agere i en social og kulturel 

mangfoldighed.  
8. Færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk, samt evne til 

at kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer.  

9. Kunne anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen 
lærings- og udviklingsproces.  
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2.2. Kompetencevurdering og personlig uddannelsesplan 

 

Skolen udarbejder inden for de første 21 dage af uddannelsen en personlig 
uddannelsesplan til eleven. 

Den personlige uddannelsesplan udarbejdes bl.a. på grundlag af elevens tidligere 

skolegang og beskæftigelse. Planen omfatter en konkret vurdering af elevens 

forudsætninger i forhold til uddannelsen, herunder et evt. behov for ekstra 

undervisning. 

Vurderingen af elevens kompetencer foretages ud fra:  

 

 Formelle kompetencer – kompetencer eleven har papir på 

 Realkompetencevurdering af elevens uformelle kompetencer 
 Elevens mulighed for at gennemføre uddannelsen 
 Vurdering af om der er behov for tiltag i form af specialpædagogisk støtte, 

ændret uddannelseslængde, behov for supplerende undervisning etc. 
 

Den personlige uddannelsesplan skrives ind i skolens IT system (Elevplan) ved den 

enkelte elev.  

Elevens personlige uddannelsesplan er med til at fastholde elevens faglige og 

personlige læringsmål og er et samarbejdsredskab mellem elev, kontaktlærer og 

praktikvejleder.  

 

Uddannelsesplanen skal indeholde oplysninger om: 

 

 Hvilket uddannelsesforløb eleven planlægger at gennemføre 
 Elevens personlige formål med uddannelsen 
 Grundfagsniveau 

 Realkompetenceafklaring og eventuelle fritagelser for undervisning/praktik 
 Skolepraktikplan 

 Oplæg til kontaktlærersamtaler og praktiksamtaler 
 

Uddannelsesplanen er samtidig elevens styringsredskab til: 

 

 At blive bevidst om egen læring 
 At blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer 

 At forberede egen udviklingsproces og arbejde metodisk med denne 
 At evaluere egen udviklingsproces 
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BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER  

 

3.1. Bedømmelsesplan 

Skolens bedømmelsesplan har til formål at sikre, at skolen lever op til de krav, der 

stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt og 
vejledning i forhold til dette. 

Skolens bedømmelsesplan består af 5 dele, der skal dokumentere de faglige og 
personlige kompetencer, eleven har opnået i uddannelsen:  

1. Den løbende evaluering  

2. Skolevejledninger  

3. Praktikerklæringer i praktikuddannelsen 

4. Standpunktsbedømmelser og prøver i områdefag og grundfag  

5. Den afsluttende prøve 

 

Ad. 1) Eleven vil løbende få en bedømmelse af sit standpunkt og sin udvikling gennem 

uddannelsesforløbet. Den løbende evaluering vil foregå i den daglige undervisning og 

vil fremgå af temabeskrivelserne og kompetencemålene for den pædagogiske 

assistentuddannelse. Evalueringen skal bl.a. danne baggrund for skolevejledning, der 

udarbejdes ved afslutningen af en skoleperiode   

Ad. 2) I slutningen af hver skoleperiode vil der blive udarbejdet en skolevejledning, 

der udtrykker elevens standpunkt i form af karakterer i forhold til de fastsatte mål for 

skoleperioden. Standpunktskaraktererne i skolevejledningen i 2. skoleperiode er de 

afsluttende standpunktskarakter i fagene, med mindre andet er aftalt i forhold til 

elevens uddannelsesplan. 

Der vil være en vurdering af eventuelle behov for supplerende skoleundervisning og 

for supplerende oplæring i praktikken. 

Skolen udarbejder skolevejledningen, der er tilgængelig for eleven og praktikken i 

Elevplan efter afslutning af de enkelte skoleperioder. Skolevejledningen danner 

baggrund for eventuel revision af elevens uddannelsesplan 

 

Ad. 3) Der vil i slutningen af hver praktikperiode blive udarbejdet en praktikerklæring. 

 

Ad. 4) I slutningen af uddannelsesforløbet gives standpunktskarakterer i alle 

områdefag og grundfag, og der aflægges prøve i ét områdefag og ét grundfag. 

 

Ad. 5) I slutningen af uddannelsesforløbet aflægges den afsluttende prøve.  
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Se flere oplysninger om prøvebestemmelser på 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-

assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/ 

 

3.2. Adgang til prøve  

Eleven kan aflægge prøve i et fag, når vedkommende har fulgt undervisningen i det 

pågældende undervisningsforløb eller har opnået godskrivning herfor. Skolen afgør, 

om eleven har opfyldt betingelserne) 

 

Eleven indstilles til prøve, såfremt de af skolen beskrevne skriftlige opgaver er 

afleveret, og såfremt eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde.  

 

For at elever kan aflægge den afsluttende prøve, skal hvert områdefag være bestået 

ved prøve eller standpunktsbedømmelse, og gennemsnittet af prøver og 

standpunktsbedømmelser i områdefag og grundfag skal være mindst karakteren 02. 

Ingen af karaktererne må være -03. Valgfri specialefag skal være bedømt ”Bestået” 

(avanceret niveau). 

 

Standpunktsbedømmelsen i praktikuddannelsen (Praktikerklæringen) skal være 

bedømt ”Godkendt”.  

 

3.3. Prøvers antal, placering samt standpunktsbedømmelser  

Bedømmelsesplanen for den pædagogiske assistentuddannelse er omfattet af skolens 

generelle bedømmelsesplan m.h.t. løbende evaluering, skolevejledninger, 

praktikerklæringer, standpunktsbedømmelser, prøve i grundfag og områdefag og en 

afsluttende prøve.  

 

Prøver og standpunktsbedømmelser i skoleuddannelsen: 

Ministeriet for børn og undervisning udtrækker ét områdefag og ét af grundfagene 

dansk eller samfundsfag til prøve.  

De øvrige område- og grundfag afsluttes med standpunktsbedømmelse. 

Skolens administration offentliggør, hvilke fag, der er udtrukket til prøve således: 

Grundfag: 21 dage før prøven 
Områdefag:  35 dage før prøven 

Grundfagsprøve  

Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende 

grundfag.(jf. grundfagsbekendtgørelsen) 

Grundfagsprøven afvikles i slutningen af sidste skoleperiode. Tidsrammen for 

grundfagsprøven fremgår af bestemmelserne i grundfagsbekendtgørelsen.  

 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/
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Områdefagsprøve  

Områdefagsprøven er mundtlig og følger skolens prøvebestemmelser for afvikling af 

prøve i områdefag. 

Områdefagsprøven afvikles i slutningen af sidste skoleperiode. Eksaminationen er 

individuel 

 

Den afsluttende prøve  

Den afsluttende prøve afvikles i slutningen af uddannelsen. Formålet er at vurdere og 

dokumentere elevens tilegnelse af uddannelsens samlede kompetencemål. Prøven er 

individuel.  

 

 

3.4. Prøvebestemmelser  

Ved bedømmelse af prøver og ved standpunktsbedømmelse af områdefag og 

grundfag, samt ved uddannelsens afsluttende prøve anvendes den til enhver tid 
gældende bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse.  
 

Prøver og standpunktsbedømmelser er bestået, når eleven har opnået den til enhver 
tid gældende mindstekarakter. 

Prøver med mundtlige og besvarelse er offentlig.  

Prøverne afvikles på dansk.  

Opgaver ved prøver stilles af den enkelte institution.  

Prøve i områdefag og grundfag tager udgangspunkt i målene for faget. Den 

afsluttende prøve tager udgangspunkt i kompetencemål for uddannelsen. 

Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et 

gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i 

eksamenslokalet, før de selv er blevet eksamineret.  

Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved mundtlige prøver, 

herunder mundtligt forsvar af projekter. Skolen kan dog bestemme, at kommende 

eksaminatorer kan overvære en votering.  

Prøvebestemmelser ligger på skolens hjemmeside på 

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-

assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/ 

 

  

http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/
http://www.sosuranders.dk/indhold/uddannelse/paedagogisk-assistentuddannelse/maal-med-uddannelsen/
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ELEVSUPPORT  
 

4.1. Specialpædagogisk støtte/læsevejledning  

Skolen tilbyder specialpædagogisk støtte til de elever, der har behov for det. Skolen 
har tilknyttet en specialpædagogisk koordinator/læsevejleder, hvis opgave er at støtte 

og fastholde elever med særlige pædagogiske behov i uddannelserne.  

Der kan tilbydes specialpædagogisk støtte i form af 

• screening af elever med læse-/skriveproblemer 
• studiestøttetimer 

• lektiehjælp i lektiecafé 
• ekstra praktikbesøg  
• særlig personlig rådgivning  

• hjælpemidler i form af lydfiler, it-rygsæk etc. 
• særlige vilkår i forbindelse med prøveafvikling 

 

Se i øvrigt: 
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/laesevejleder/ 

  

4.2. Uddannelsesvejledning 

Skolen tilbyder eleven vejledning om gennemførelse af den valgte uddannelse. 
Vejledningen tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel eller kollektiv 

vejledning, der gensidigt støtter og supplerer hinanden.  

Vejledning med enkeltpersoner tager udgangspunkt i den enkelte elevs personlige 

forudsætninger og i den uddannelse eleven er tilmeldt eller begyndt på. Vejledningen 
kan indeholde vejledning om valg af fag, fagniveauer, kurser, særlige moduler, 

specialeretninger, praktikforløb m.v., der indgår i den enkelte uddannelse. Det kan 
også være vejledning i forhold til faglige og personlige forhold, der har betydning for 
elevens gennemførelse af uddannelsen  

Se i øvrigt: 

http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/udd-vejleder/ 

 

4.3. Mentor og psykolog 

Mentor: 
 
Der er ansat mentorer på social – og sundhedsskolen. Mentorerne arbejder tæt 

sammen med kontaktlærerne omkring elevernes skole-livskompetencer. 
Mentorerne tilbyder gruppeforløb som Ta´ordet, hvor elever kan mødes med andre 

elever med samme læringsudfordringer og Torsdagscafé, som skaber rammer for 

socialt samvær mellem skolens elever 

http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/laesevejleder/
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/laesevejleder/
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/laesevejleder/
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/udd-vejleder/
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Se i øvrigt:  

http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/mentor/ 

 

Psykolog 

Elever kan tilbydes samtaler med psykolog gennem ”Hold Fast” - en psykologisk 

rådgivning, der er tilknyttet ungdomsuddannelserne i Randers. Hovedformålet med 

samtalerne er at hjælpe elever at håndtere personlige, sociale eller skolemæssige 

udfordringer med henblik på gennemførelse af uddannelsen. Henvisning til 

psykologerne foregår via uddannelsesvejleder eller mentor. 

Derudover har psykologerne telefonisk rådgivning, på mobil 2522 9504. Du bliver så 

vidt muligt ringet op samme dag af en af vores psykologer, ellers bliver det dagen 

efter. Vi svarer både på opkald og sms. 

  

Se i øvrigt: www.holdfast.nu  

 

4.4. Tosprogskoordinator 

Skolen har tilknyttet en tosprogskoordinator, som har til opgave at yde en ekstra 

indsats for tosprogede elever før og under uddannelsen. Koordinatoren kan støtte og 

fastholde eleverne i deres uddannelsesforløb og derved medvirke til, at de 

gennemfører uddannelsen på normeret tid. 

 

Tosprogskoordinatoren har mulighed for at yde særlig individuel vejledning for 

tosprogede elever under skoleuddannelsen og i praktikuddannelsen gennem ekstra 

praktikbesøg. 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/mentor/
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/mentor/
http://www.sosuranders.dk/indhold/skolemiljoe/elevsupport/mentor/
http://www.holdfast.nu/
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DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE 
 

5.1. Optagelse på den pædagogiske assistentuddannelse 

 

For at komme i betragtning skal ansøgeren: 

 Have gennemført et af grundforløbene i indgangen sundhed, omsorg og 
pædagogik 

 Eller have mindst 9 års skolegang kombineret med 1 års uddannelse erhvervet 
efter undervisningspligtens ophør 

 Eller have mindst 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter 
undervisningspligtens ophør 

 Eller have anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, 

herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet. 

 
5.2. Godskrivning for dele af uddannelsen (Merit) 

Elever har ret til at få godskrivning for dele af uddannelsen på grundlag af allerede 

opnåede kvalifikationer og kompetencer. Godskrivning meddeles af skolen inden 

indgåelse af eventuel ansættelsesaftale.  

 

Godskrivning for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller 

beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller 

beslægtede beskæftigelsesområder.  

 

Elever med minimum 1 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil 

kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. 

 

Elever med minimum 2 års erfaring fra området (omsorgs- og børneområdet) vil 

kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. 

 

Godskrivning for dele af skoleundervisningen gives på baggrund af dokumenteret 

gennemført undervisning, eller på baggrund af realkompetencer, der står mål med 

grundfag og områdefag på de relevante niveauer.  

 

Godskrivning for prøver kan ikke gives for en hel uddannelse eller for centrale dele i et 

sådant omfang, at uddannelsen ikke kan anses for gennemført.  

 

Skolen skal tilbyde eleven undervisning på højere niveau eller anden relevant 

undervisning i stedet for den undervisning, eleven har fået godskrivning for. 

 

Skolen tilbyder undervisning i godskrevne grundfag på et højere niveau. Engelsk 

tilbydes dog højest på D-niveau og dansk og samfundsfag på C-niveau. Ønsker eleven 



Undervisningsplan for pædagogisk assistent  
Randers Social- og Sundhedsskole november 2013 
 

14 

 

undervisning på højere niveau end de nævnte, kan der indgås samarbejdsaftaler med 

andre erhvervsuddannelsesinstitutioner. 

 

Elever, der har fået godskrivning for enkelte grundfag eller områdefag, er forpligtede 

til at følge den tematiserede undervisning, hvori faget indgår - samt følge den del af 

undervisningen i faget, hvor der arbejdes med særlige områder af uddannelsen.  

Eleven bliver vejledt i forhold til anden relevant undervisning i de lektioner, der er 

godskrivning for. Det kan eksempelvis være et ekstra valgfag eller et valgfrit 

specialefag, der bedømmes af relevant faglærer. 

 

 

5.3. Den pædagogiske assistentuddannelses opbygning 

Den pædagogiske assistentuddannelse er en vekseluddannelse med 3 skoleperioder 

og 2 praktikperioder. Uddannelsen tager 2 år og 3½ måned, hvoraf skoleuddannelsen 

udgør 54 uger.  

 

Den pædagogiske assistentuddannelse ser således ud:   

Skole 1 
25 uger 

Praktik 1 
26 uger 

Skole 2 
20 uger 

Praktik 2 
26 uger 

Skole 3 
9 uger 

 

Undervisningen på skolen består af områdefag, grundfag, valgfri specialefag og 

valgfag. Områdefagene og de valgfrie specialefag er centrale for udvikling af elevens 

erhvervsfaglige kompetencer. Grundfagene er almene og grundlæggende i forhold til 

uddannelsens faglige kompetencer. Valgfag bidrager til udviklingen af elevens faglige 

og personlige kompetencer.  

 

5.4. Varighed af de enkelte fag 

Timeantallet er angivet i uger, men fagene er spredt ud over hele uddannelsen.  

 

Områdefag  

Pædagogik 9,5 uger 

Kultur og aktivitet 9,5 uger 

Bevægelse og idræt 6,0 uger 

Sundhedsfag 5,5 uger 

Sprog, kommunikation og psykologi 7,0 uger 

 

Grundfag  

Dansk 6,0 uger 

Samfundsfag 4,5 uger 

Engelsk 2,0 uger 
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Anden undervisning 

Valgfrit specialefag fra fagrækken 2,0 uger 

Valgfag 2,0 uger 

 

 

5.5. Grundfagsniveauer  

Uddannelsens niveau for de tre grundfag er henholdsvis: 

 

Dansk: C 

Engelsk: E 

Samfundsfag: C 

 

Eleven har mulighed for at vælge andre niveauer, dog skal niveauet minimum være 

uddannelsens mindsteniveau for grundfag.  

 

Eleven får vejledning i forbindelse med valg af niveau. I vejledningen indgår, hvilke 

overvejelser eleven har i forhold til videreuddannelse.  

 

Engelsk er en integreret del af det samlede undervisningsforløb, men der er i særlige 

tilfælde mulighed for at fravælge engelsk og erstatte det med et valgfag, eller et 

valgfrit specialefag. Engelsk er nødvendigt, hvis man på et tidspunkt ønsker at 

fortsætte i uddannelsessystemet. Det gælder f.eks., hvis man ønsker at bruge sin 

uddannelse som pædagogisk assistent som et skridt på vejen til at blive pædagog 

eller til en anden mellemlang videregående uddannelse. 

 

Hvis det viser sig, at det valgte grundfagsniveau enten er for højt eller for lavt, er det 

i visse tilfælde, efter aftale med lærer/kontaktlærer, muligt at skifte til et andet fagligt 

niveau. 

 

Grundfagsniveauerne skrives i elevens uddannelsesplan. 

 

Ændring af fagligt niveau kan ikke ske efter, at der er udtrukket fag til eksamen. 

 

 

5.6. Valgfag  

I den pædagogiske assistentuddannelse er der afsat 2 uger til valgfag. Formålet med 

valgfagene er at give mulighed for udvikling af faglige og personlige kompetencer. 

Eleven kan vælge 2 valgfag blandt de forskellige valgfag, skolen har udviklet og 

løbende udvikler.  

 

Beskrivelsen af valgfagene findes på skolens hjemmeside www.sosuranders.dk. 

 

http://www.sosuranders.dk/
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5.7. Valgfrit specialefag 

På den pædagogiske assistentuddannelse skal der minimum gennemføres to valgfrie 

specialefag. Der kan udbydes valgfrit specialefag af 1 uges varighed i følgende emner: 

 

 Folkesundhed og sundhedsfremme 

 Socialpædagogik 
 Specialpædagogik 
 Kost og bevægelse 

 Æstetiske udtryksformer 
 Børn og natur 

 Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte institutionens fastsatte 
læringsmål 

 

Det valgfrie specialefag vurderes bestået/ikke bestået. Bestået svarer til avanceret 

niveau.  

  

5.8. Digitale medier i uddannelsen 

I undervisningen på den pædagogiske assistentuddannelse inddrages brug af digitale 

medier bredt (fx computer, tablet, mobiltelefon og kamera). 

Digitale medier integreres løbende i undervisningen igennem hele uddannelsen, og 

kan fremme nye læreprocesser og støtte op om eleven som videnproducent. 

Det er en fortløbende proces gennem uddannelsen, at eleven bliver dygtig til og åben 

over for at bruge de muligheder digitale medier åbner for i det pædagogiske arbejde. 

 

 Eleverne skal opnå en fortrolighed som bruger af digitale medier og kunne 

forholde sig kritisk til et dannelsesperspektiv. 

 Eleverne skal styrke egne IT-kvalifikationer gennem viden om og kompetence 

til at udnytte teknologiens muligheder indenfor det pædagogiske felt. 

 Eleverne skal kunne anvende og reflektere over brugen af digitale medier til 

formidling, præsentationer og dokumentation. 

 Eleverne udarbejder medieproduktioner for at styrke kreative processer og/eller 

fremme et fagligt afsæt. 

 Medieproduktioner kan være et redskab til analyse af pædagogiske 

problemstillinger. F.eks. videofilm af rollespil/casearbejde, aktiviteter og eleven 

som igangsætter/formidler. 
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Internet - eksempelvis: 

 Informationssøgning- herunder kildekritik, etik og moral på internettet  

 Film og dokumentarprogrammer, undervisningstjenester og webtjenester i 

undervisningen– herunder fagspecifikke hjemmesider 

 Inddragelse af sociale medier i undervisningen 

 Anvendelse af faglige fora fx FirstClass, elevplan og hjemmesider. 

Anvendelse af iPad på PAU -eksempelvis: 

 En præsentation og introduktion til brug af forskellige apps  

 Vurdering af apps 

 Anvendelse af fagspecifikke apps i område- og grundfag 

 Tekst- og billedbehandling, layout 

 Dokumentation 

 Kommunikation og formidling 

 Casearbejde 

 Historieproduktion/fortællinger ved at bruge fx Puppet Pals og Book Creator 

 Medieproduktion, fx optagelse af billeder og film og redigering fx i iMovie 

 iPad som hjælpemiddel til elever med læse/skrivevanskeligheder 

 

5.9. Innovation 

Der arbejdes gennem hele uddannelsen med at skabe og udvikle innovative processer 

for og med eleverne, der kan understøtte kompetence i forhold til at nytænke og 

kunne fokusere på at være kreative og få ideer, der kan skabe merværdi i det 

pædagogiske arbejde.  

Eleverne introduceres ligeledes for forskellige velfærdsteknologiske løsninger, der 

anvendes indenfor det pædagogiske arbejde. Følgende spørgsmål danner rammen for 

arbejdet med innovation på uddannelsen: 

 Hvilke faktorer, gør det nødvendigt for os, at være innovative inden for det 

pædagogiske område? 

 Hvordan identificerer man områder, hvor der er behov for nytænkning? 

 Hvordan kan man arbejde med både at eksperimentere med og implementere 

innovative tiltag? 
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PRAKTIKUDDANNELSEN 
 

6.1. Formål 

Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven under vejledning afprøver, 

reflekterer over, og udvikler sine faglige og personlige kompetencer. Formålet er 

ligeledes, at eleven i praktikuddannelsen udvikler sin forståelse for sin særlige 

rolle som fagperson inden for det pædagogiske område. 

 

6.2. Tilrettelæggelse 

Den samlede praktikuddannelse består af 2 praktikperioder, hvor eleven får 

forskellige og varierede erfaringer med forskellige målgrupper inden for dag- 

eller døgninstitution, dagpleje, skoleområdet eller andre pædagogiske tilbud. 

 

Praktikuddannelsen tilrettelægges med udgangspunkt i elevens personlige 

uddannelsesplan, hvor eleven under hele uddannelsen formulerer og evaluerer 

faglige og personlige mål i samarbejde med praktikvejleder eller kontaktlærer. 

 

Praktikuddannelsen tilrettelægges således, at eleven støttes i at arbejde 

opsøgende og undersøgende, analyserende og reflekterende. 

 

Hele praktikuddannelsen (praktik 1, praktik 2) tilrettelægges ud fra 

uddannelsens samlede praktikmål.  

 

Skolen og praktikstederne indgår i et forpligtende samarbejde, som supplerer og 

understøtter elevens oplevelse af helhed og meningsfuldhed i uddannelsen. 

Skolen og praktikstederne uddyber kendskabet til hinandens kulturer ved 

løbende drøftelse af læringssyn, begreber og faglige metoder. 

 

6.3.  Standpunktsbedømmelse i praktikken 

Ved afslutning af en praktikperiode afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Af 

denne fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte 

praktikmål, samt bedømmelsen ”Godkendt/Ikke godkendt”. 

 

Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 

 Begynderniveau 
 Rutineret niveau 
 Avanceret niveau 

 

6.4. Praktik 1  

I praktik 1 begynder eleven at arbejde med de samlede mål for praktikuddannelsen. 

Eleven forventes at nå målene på begynderniveau. Der er tale om et vejledende 

niveau.  
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Elevens arbejde med at nå de samlede praktikmål på begynderniveau betyder, at 

eleven kan udføre en opgave i en kendt situation eller under vejledning i en ukendt 

situation.  

På begynderniveau lægges vægt på lyst til at sætte sig ind i uddannelsens 

grundlæggende kundskabs- og færdighedsområder og til at udvikle ansvarlighed og 

grundlag for fortsat læring.  

På begynderniveau grundlægges selvstændighed i opgaveløsningen.  

 

Ved afslutning af praktik 1 afgiver praktikstedet en vejledende standpunkts-

bedømmelse (praktikerklæring). 

 

6.5. Praktik 2  

I praktik 2 arbejder eleven videre med at nå de samlede mål for praktikuddannelsen, 

på henholdsvis et rutineret og et avanceret niveau.  

 

Elevens arbejde med at nå de samlede praktikmål på rutineret niveau betyder, at 

eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller løse et problem i kendte 

situationer og omgivelser; alene eller i samarbejde med andre.  

På rutineret niveau lægges vægt på at eleven udvikler færdigheder i selvstændigt at 

sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og i at kommunikere med andre 

om løsningen heraf. Derudover lægges der vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.  

 

Elevens arbejde med at nå de samlede praktikmål på avanceret niveau betyder,  

at eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave, kan 

løse et problem også i ikke-rutine situationer alene eller i samarbejde med andre 

under hensyntagen til opgavens art. 

På avanceret niveau lægges der vægt på udvikling af evne til at tage selvstændigt 

ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige opgaver og problemer. 

Derudover lægges der vægt på kvalitetssans og kreativitet.  

 

Ved afslutning af praktik 2 afgiver praktikstedet en standpunktsbedømmelse 

(praktikerklæring), som er vurderet i forhold til et avanceret niveau. 

  

6.6. Praktikbesøg 

Praktikbesøg fra skolen aftales individuelt, hvis eleven har et særligt behov for dette. 

 

6.7. Praktik i udlandet 

I 2. praktik er der mulighed for at være 3 måneder i praktik i udlandet. Dette skal 

aftales med skolens internationale koordinator 
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6.8. Praktikmål 

1. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere praktisk 
pædagogisk arbejde indenfor den pædagogiske assistents 

kompetenceområde, 
 

2. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere inkluderende 
aktiviteter, som udfordrer praktikstedets målgruppes alsidige fysiske, 

psykiske, sproglige og sociale udvikling, 
 

3. tage udgangspunkt i brugerens oplevede behov for hjælp, støtte, vejledning 
og rådgivning og yde denne på en værdig og respektfuld måde, 

 

4. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter 
som fremmer medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at 
indgå i inkluderende fællesskaber, 

 

5. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter, 
der understøtter og stimulerer praktikstedets målgruppe til varierede 

udtryksmåder, sproglig udvikling og sproglig kreativitet 
 

6. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter 
der motiverer praktikstedets målgruppe til fysisk udfoldelse og glæde ved 

bevægelse, 
 

7. deltage i og bidrage til dialogen om det enkelte individs udvikling og udvikling 
af praktikstedets pædagogiske praksis, 

 

8. indgå i samarbejdet med forældre, pårørende, kollegaer og andre 
professionelle samt formidle pædagogiske overvejelser til samme 

målgrupper, 
 

9. arbejde forebyggende og sundhedsfremmende i udøvelsen af det 
pædagogiske arbejde, 

 

10. anvende elektroniske kommunikationssystemer og digitale medier til 
pædagogiske aktiviteter samt til informationssøgning, formidling, samarbejde 
og dokumentation 

11. planlægge, fagligt begrunde, gennemføre, formidle og evaluere aktiviteter og 

andre pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de pædagogiske lære- og 
handleplaner, 
 

12. arbejde ud fra gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, 

oplysningspligt, underretningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse, 
samt arbejde ud fra kommunalbestyrelsens fastsatte serviceniveau og mål, 

 

13. anvende konflikthåndteringsstrategier for at yde støtte, vejledning og 
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rådgivning på en respektfuld og anerkendende måde, 
 

14. tage vare på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til egen rolle i 
relation til arbejdsmiljøet, og reflektere over arbejdsmiljøet og dets betydning 

for arbejdspladsen, herunder særligt med henblik på forebyggelse af vold på 
arbejdspladsen, 

 

 

 

LÆRINGSAKTIVITETER 
 

OVERSIGT OVER TEMAER 
 

7.1. 1. skoleperiode (25 uger) 

 

Tema 1 Introduktion til den pædagogiske 

assistentuddannelse  

1 uge 

Tema 2 Leg, kreativitet og udvikling  8 uger 

Tema 3 Krop, sundhed og livskvalitet  6 uger 

Tema 4 Individ, kultur og kulturel mangfoldighed  5 uger 

Tema 5 Praktikforberedelse  3 uger 

 
Engelsk   2 uger 

 

7.2. 2. skoleperiode (20 uger inkl. 2 ugers valgfag og 1 uges valgfrit 

specialefag) 

Tema 6 Iagttagelser og analyser af pædagogisk praksis  2,5 uger 

Tema 7  Kommunikation og samarbejde 8 uger 

Tema 8  Det almene og det særlige  5 uger 

Tema 9  Praktikforberedelse til 2. praktikperiode 1,5 uger 

 

Valgfag 1  1 uge 

Valgfag 2  1 uge 

Valgfrit 

specialefag 1 

 1 uge 
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7.3. 3. skoleperiode (9 uger inkl. 1 uges valgfrit specialefag) 

 

Tema 10  Den pædagogiske assistent som fagperson 3 uger 

Tema 11 Repetition af områdefag og grundfag samt eksamen 5 uger 

 

Valgfrit 

specialefag 2 

 1 uge 

 

 

7.4. Tema 1: Introduktion til den pædagogiske assistentuddannelse 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

Formålet med temaet er, at eleverne introduceres til den pædagogiske 

assistentuddannelse, og får indsigt i de faglige og personlige kompetencer, der er 

beskrevet som mål for uddannelsen.  

Formålet er endvidere, at eleverne får erfaringer med at arbejde aktivt, søgende og 

kritisk. Desuden skal eleven opnå en vis indsigt i egne styrker i forhold til læring og 

motivation i uddannelsen.  

                

Indhold 

Eleverne vil blive introduceret til uddannelsen. Ligeledes vil eleverne blive introduceret 

til skolen, herunder bl.a. skolens IT- system og biblioteket. I temaet indgår aktivitet, 

der fremmer samarbejde og gruppeaktivitet. 

Der påbegyndes i løbet af temaet en realkompetencevurdering. 

 

Metode 

Undervisningen vil bestå af både gruppebaserede og individuelle arbejdsprocesser, 

derudover vil der være læreroplæg og evt. en ekskursion.  

Realkompetencevurdering vil bl.a. foregå ved at arbejde med elevens kompetence-

mappe. 

            

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven:  

 udvise en begyndende forståelse for, hvad der er uddannelsens formål og 
indhold, 

 udvise en begyndende forståelse for egne læringsmæssige og 
motivationsmæssige ressourcer 

 udvise begyndende anvendelse af IT i uddannelsen. 
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Evalueringsform 

Ved en kontaktlærersamtale påbegyndes der bl.a. på baggrund af realkompetence-

vurderingen. 

 

 

7.5. Tema 2: Leg, kreativitet og udvikling 

Varighed: 8 uger 

 

Formål 

At eleverne bliver introduceret til de enkelte fag i uddannelsen. Eleverne får indsigt i 

menneskets psykosociale udvikling og den betydning, leg og kreativitet har for denne 

udvikling. Desuden skal eleverne tilegne sig viden om og færdigheder i at skabe gode 

rammer for leg og kreativ udfoldelse ude og inde. Eleverne skal derudover opnå 

færdigheder i at iagttage børns leg.  

Endvidere skal eleverne opnå indsigt i, hvordan samfundet og kulturen påvirker synet 

på barnet samt opfattelsen af, hvad der er en god barndom. 

 

Indhold 

Teorier om leg, kreativitet og menneskets psykosociale udvikling. Legens og 

kreativitetens betydning for børn og voksnes udvikling og trivsel. Endvidere vil der 

blive undervist i observationsmetoder, legeanalyser, naturen som udfoldelsesfelt 

samt, hvordan der kan skabes rum for kreativitet og leg ude og inde. Der vil desuden 

blive arbejdet med begreberne ”barn” og ”barndom” og disse begrebers 

samfundsmæssige og kulturelle forankring. 

 

Pædagogik 

Fagligt indhold 
 legeteorier og legens betydning 

 legens betydning for børns udvikling 

 leg og læring 

 børns socialisering gennem leg 

 iagttagelser   

 leg (børns egen leg) og rammeleg (voksenstyret leg) 

 introducere pædagogiske læreplaner 

 

Mål-Eleven 

 har viden om pædagogikkens historie og dens betydning for bo- og 

dagtilbuddene i Danmark 
 har viden om teorier om psykiske og kognitive læreprocesser for at kunne 

understøtte den enkelte brugers behov og udviklingsmuligheder 

 har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale 
socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med 

handicap som udsatte grupper 
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 har kendskab til, hvordan dagplejehjemmets aktiviteter, en fast voksenkontakt 
og en lille børnegruppe kan fremme pædagogiske mål i en aldersdifferentieret 

børnegruppe, under hensyntagen til det enkelte barns behov, forudsætninger 
og udviklingsmuligheder 

 har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- og handleplaner 

og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets 
øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det 

pædagogiske arbejde 
 har kendskab til institutioner som ramme om børns og unges udvikling og 

læring 

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – Pædagogisk assistent” 

Kap 3 Daginstitutioner før og nu 

Kap 4 Dagplejen før og nu 

Kap 6 Læring 

Kap 7 Læreplaner 

Kap 13 Observationer 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde”  

Kap 1 Om opdragelse og pædagogik 

Kap 4 Om leg og børnekultur 

Kap 5 Observation og iagttagelse 

Kap 7 Pædagogiske strategier 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 introduktion af de udviklingspsykologiske retninger, herunder Freud, Erikson, 

Stern og Bowlby 

 introduktion til begreberne omsorg og omsorgssvigt  

 legens betydning for menneskets psykosociale udvikling 

 iagttagelse og analyse af leg 

 introduktion til begrebet identitet 

 

Mål -Eleven 

 har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, 
evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og 

udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn  
 har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger 

og deres  

betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse og 

identitetsoplevelse 

 

Grundlitteratur 

”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI – Pædagogisk assistent” 



Undervisningsplan for pædagogisk assistent  
Randers Social- og Sundhedsskole november 2013 
 

25 

 

Kap 1 Helhedsorienteret menneskesyn 

Kap 2 Hvad er psykologi? 

Kap 3 Udviklingspsykologi (s. 9 – 23)  

Kap 3d. Psykodynamisk teori. 

 

Kultur og aktivitetsfag 

Fagligt indhold 

 introduktion til begrebet fantasi 

 pædagogisk arbejde med fantasi – teoretisk og praktisk 

 introduktion til begrebet kreativitet, herunder kreativitets betydning for 

udvikling i forhold til individ og samfund 

 pædagogisk arbejde med kreativitet – teoretisk og praktisk 

 æstetisk aktivitet og værkstedsarbejde 

 pædagogisk arbejde i naturen 

 natursyn 

 udelivsaktiviteter 

 legens rammer og genstande ude og inde 

 introduktion af IT tablets i kreativt arbejde 

 

Mål-Eleven 

 kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, 
som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og 

alsidige udvikling  
 har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske 

forløb 
 har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne 

tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber 
interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner. 

 kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på 

grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og 
voksnes hverdagsliv og forståelse af verden 
 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET- Pædagogisk assistent”: 

Kap 2 Aktivitet  

Kap 4 Fantasi 

Kap 5 Kreativitet  

Kap 8 Natur 

 

Bevægelse og idræt  

Fagligt indhold 

 egne alsidige kropslige erfaringer og betydningen af kropslig udfoldelse 

 igangsættelse, afvikling og evaluering af fysisk aktiviteter med børn, unge og 

voksne 

 den pædagogiske assistents rolle som inspirator og motivator 
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 indblik i metoder til at analysere bevægeaktiviteter  

 bevægelseslegen som en pædagogiske metode 

 fysisk aktivitet i naturen 

 fysisk aktivitet der inddrager natur/ naturfænomener 

 

Mål-Eleven  

 har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og 

skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne. 
 kan motivere til bevægelse og idræt hos børn, unge og voksne blandt andet 

gennem leg og dialog. 
 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk Assistent” 

Kap 1 Motivation 
Kap 4 Ideer til aktiviteter 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

 børns motoriske udvikling  
 sanseintegration  

 kendskab til sansernes betydning for barnets udvikling og identitetsdannelse og 
hvordan dette styrkes gennem aktiviteter 

 sansemotoriske aktiviteter med børn med særlige behov 

 introduktion af IT tablets i arbejde med sanser 
 

Mål-Eleven 

 opnår viden om børns fysiske og motoriske udvikling, og kan anvende denne 
viden i det pædagogiske arbejde 
 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Fysisk og motorisk udvikling 

Kap 3 Sanser og udvikling 
 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 demokratiformer 

 grundloven  

 magtens tredeling 

 politiske partier og ideologier 

 det offentlige Danmark 

 velfærdssamfund og velfærdsmodeller  

 det pædagogiske arbejde som en velfærdsservice 
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 introduktion til fremskaffelse af relevante samfundsfaglige artikler og indlæg i 

elektroniske og skriftlige medier 

 medierne som 4. statsmagt, analyse af forskellige aktuelle indslag 

 begyndende formidling af aktuelle samfundsrelevante og pædagogiske 

problemstillinger fremstillet i medierne 

 mulighed for anvendelse af iPad til medieproduktion om politiske partier eller 

politiske kampagner 

 

Mål-Eleven   

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter, 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til  

at afdække og kunne analysere politiske beslutningsprocesser og politisk 

adfærd, herunder grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og 

partier 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – pædagogisk assistent 

Kapitel 3 Politiske strukturer og demokrati 

Kapitel 4 Det offentlige Danmark  

DR ’s hjemmeside: 

http://www.dr.dk/Undervisning/Borgen_i_virkeligheden/forside.htm 

Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/ 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 introduktion til faget  

 at læse og forstå tekster, referere, adskille indhold og egne holdninger 

 synsvinkel: hvis holdninger kommer til udtryk og hvem ser og tolker i en 

bestemt tekst/situation 

 at formulere sig mundligt og skriftligt og tale om sprogkultur i klassen og 

generelt, i tale og på skrift 

 analysemodeller for fiktion og non-fiktion 

 

Mål-Eleven 

 anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og 

varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet 

med andre 
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 anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i 

erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 

Grundlitteratur 

”DANSK – pædagogisk assistent” 

Kap 1 Velkommen til dansk 

Kap 4b Udvid horisonten grav dybere 

Kap 4d Livets historier 

 

Metode 

Undervisningen vil veksle imellem gruppearbejde, individuelt arbejde, rollespil, 

casearbejde, læreroplæg, elevoplæg, praksisbesøg, aktiviteter, lege og undersøgelser 

i naturen. Der inddrages forskellige digitale teknologier – dette kunne være active 

boards, Power Point og ipads. 

Der vil blive arbejdet med et tværfagligt projekt, hvor eleverne beskæftiger sig med 

at skabe rum for leg eller kreativitet for børn, unge eller voksne. I projektet skal 

eleverne anvende nogle af de teorier, de er blevet introduceret til i løbet af temaet.  

 

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven: 

 have indsigt i legens betydning for børns udvikling 
 have indsigt i, at aktivitet og kreativitet har betydning for menneskers udvikling 

og trivsel 
 have praktiske færdigheder i at skabe gode rammer for leg og kreativitet for 

børn, unge og voksne 
 gennem leg kunne motivere andre til bevægelse og idræt. Ligeledes skal eleven 

være i stand til at igangsætte aktiviteter for børn, unge og voksne 

 kunne anlægge forskellige psykologiske perspektiver på det at lege og således 
kunne analysere og evaluere legeaktiviteter fra en psykologisk synsvinkel 

 have opnået viden om barnets forskellige muligheder for at fremme sociale 
kompetencer via legen 

 have grundlæggende kendskab til betydningen af leg og fast voksenkontakt i en 

lille børnegruppe i dagplejehjemmet 
 have viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- og 

handleplaner i det pædagogiske arbejde 
 have opnået indsigt i, hvad viden om barndom og identitetsdannelse betyder 

for den pædagogiske assistents muligheder for professionel relationsskabelse til 

børn, relateringen til barnet samt for barnets identitetsdannelse 
 ligeledes skal eleven have fornemmelse for barndomsfortåelsens 

kulturhistoriske forankring 
 have kendskab til pædagogisk arbejde i naturen 
 have indsigt i at arbejde nysgerrigt og undersøgende 

 kunne integrere og tage afsæt i naturen i forbindelse med igangsættelse af 
fysiske aktiviteter og udviklingen af kropsbevidsthed, og eleven skal kunne 

bruge dette ”rum” som motiverende faktor. 
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Evalueringsform 

Temaet afsluttes med et tværfagligt projektarbejde og eleverne vil i forbindelse med 

den mundtlige fremlæggelse af deres projekt modtage en mundtlig tilbagemelding fra 

den eller de undervisere, som er til stede under fremlæggelsen. 

  

 

7.6. Tema 3: Krop, sundhed og livskvalitet 

Varighed: 6 uger 

 

Formål 

At eleverne tilegner sig en viden om menneskekroppen og opnår en forståelse for, 

hvordan en sund livsstil påvirker både børn og voksnes livskvalitet, samt hvad der er 

afgørende for, hvilken livsstil vi vælger. 

Formålet med temaet er desuden, at eleverne bliver bevidste om betydningen af, at 

man som pædagogisk assistent er en positiv rollemodel for både børn og voksne samt 

får indsigt i, hvordan sanserne er en betydningsfuld del af æstetisk, musisk og 

praktisk aktivitet. Ligeledes skal eleverne have forståelse for, at synet på kroppen er 

kulturelt betinget. 

   

Indhold 

Viden om menneskekroppen og fysisk sundhed samt sammenhængen imellem fysisk 

og psykisk velvære og forudsætningerne for, at vi som mennesker er motiverede for 

fysisk udfoldelse og sund levevis. Forståelse for kroppen som kulturelt fænomen 

Naturoplevelser og studier af natur.   

   

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 indsigt i sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne 

 planlægning, afvikling og evaluering af fysiske aktiviteter og lege 

 fokus på idræt som pædagogisk redskab 

 der arbejdes med, hvordan man skaber motivation og glæde ved fysisk aktivitet 

 alsidige egne kropslige erfaringer og betydningen af kropslig udfoldelse 

 der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggende aktiviteter i det 

pædagogiske område samt egen sundhed i forhold til at være rollemodel 

 

Mål-Eleven 

 har viden om forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter, som sætter 

eleven i stand til at reflektere over og igangsætte fysiske aktiviteter, der 

fremmer børn, unge og voksnes forståelse for og glæde ved 

sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne 
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 har viden om de sociale og fysiske udviklingstrin hos børn, unge og voksne for 

at kunne planlægge og igangsætte aktiviteter, der tager højde for de 

udviklingstrin den enkelte eller gruppen befinder sig på i forhold til 

konkurrence, motivation, samarbejde og leg 

 Har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og 

skabe interesse for fysisk aktivitet hos børn, unge og voksne 

 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk Assistent” 

Kap 1 Motivation 

Kap 2 Kroppen og sanserne 

Kap 3 Udfordringer og muligheder 

Kap 4 Ideer til aktiviteter 

Kap 6 Forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

 betydning af livsstil, levevilkår og adfærd 

 introduktion til dansk sundhedspolitik 

 samfundstiltag i forhold til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme 

 sundhedspædagogik bl.a. A. Antonovsky WHOs sundhedsbegreb 

 

Elever der ikke har gældende bevis modtager kursus i: 

• førstehjælp 

• brandbekæmpelse  
 

Mål-Eleven 

 har viden om børns fysiske og motoriske udvikling og anvende denne viden i 

det pædagogiske arbejde 

 har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes 

velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets 

sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid 

 har kendskab til de nationale sundhedspolitiske indsatsområder og anvendte 

sundhedsbegreber, herunder kendskab til arbejdspladsens sundhedspolitik for, i 

overensstemmelse med denne, at kunne arbejde sundhedsfremmende og 

forebyggende 

 har teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget førstehjælp 

og elementær brandbekæmpelse for at være i stand til at yde førstehjælp ved 

ulykker og pludseligt opståede sygdomme 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 1 Sundhedsfremme og forebyggende arbejde 

Kap 7 Maden og måltidet (s.138-148 + s.156-160 om Ernæring) 
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Kap 9 Førstehjælp 

 

Pædagogik 

Fagligt indhold 

 anerkendende pædagogik 

 livskvalitet og selvbestemmelse 

 motivation  

 

Mål-Eleven  

 har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende 

relationer i det pædagogiske arbejde 
 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – pædagogisk assistent” 

Kap 10 Relationer og anerkendelse 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 8 Den ubevidste praksis og den reflekterende pædagog 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 identitet og krop 

 Eriksons identitetsbegreb  

 identitet, selvopfattelse og handlemuligheder 

 kognitiv psykologi, Piaget 

 

Mål-Eleven 

 har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, 

evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og 

udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn 

 har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger 

og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse 

og identitetsoplevelse 

 

Grundlitteratur 

”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI – Pædagogisk assistent” 

Kap. 3b Kognitiv psykologi 

 

Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 natur og kredsløb 

 økologi og bæredygtighed 

 krop og Livskvalitet i Naturen 

 aktiviteter med fokus på krop, sanser og bevægelse 
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 sanseintegration 

 flow 

 

Mål-Eleven 

 kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, 

som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og 

alsidige udvikling  

 har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske 

forløb  

 har kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne 

tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber 

interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner.  

 kan på grundlag af en viden om sammenhængen mellem naturen, økologi og 

bæredygtighed og deres betydning for vores hverdag tilrettelægge forløb, hvori 

naturoplevelser og studier af naturen indgår 

 har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og 

psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag. 

 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET – Pædagogisk assistent”: 

Kap 3 Sanseintegration 

Kap 8 Natur 

Kap 9 Økologi og bæredygtighed 

 

www.naturstyrelsen.dk 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 struktureret analyse af billeder 

 tekstlæsning med fokus på sprogbrug og sprogets funktion 

 reklamer, reklamesprog 

 medier/massemedier om livsstil, krop og sundhed 

 analyse af web-sites 

 

Mål-Eleven  

 reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem 

forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst 

 anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og 

samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 
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 foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet 

vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer 

 

Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent” 

Kap 3a Kan vi ikke bare skrive en seddel 

Kap 3b Mere end tusind ord 

Kap 6a Hvad er det modsatte af en sprogspasser 

Kap 8b Tal så de lytter 

Kap 9b Skal det være billigt eller lækkert? 

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 den dømmende magt og de tre retsinstanser 

 SSP og det socialpædagogiske arbejde 

 kommuner og regioner/Strukturreformen 

 kend din kommune, informationssøgning på kommunens hjemmeside hen 

henblik på, at kende kommunens politik og sundhedstilbud til børn 

 regering og Folketing/Dansk sundhedspolitik/WHO`s sundheds definition, 

herunder informationssøgning på internettet 

 samfund og sundhed – er sundhed et samfunds anliggende? 

 sundhedskampagne – samfundsfag og sundhedsfag 

 mulighed for fremstilling af sundhedskampagne ved brug af iPad 

 analyse af film og dokumentar programmer 

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter, 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer, 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 4 Det offentlige Danmark 

 

Metode 

Undervisningen vil bestå af både lærerstyret undervisning, værkstedsaktivitet, 

praktiske aktiviteter, aktiv udøvelse af bevægelse og idræt samt et projekt. Der 

anvendes digitale medier i arbejdet med at udvikle kendskabet til kropsudtryk og 

kropskommunikation   
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Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven: 
 kunne planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter ud fra en viden 

om sociale og fysiske udviklingstrin samt en bevidsthed om, hvad der fremmer 

sygdomsforebyggelse og sundhed 

 ud fra viden om kostens sundhedsmæssige betydning, kunne tilrettelægge et 

sundt måltid 

 være i stand til at motivere og fremme glæden ved fysisk aktivitet 

 kunne agere hensigtsmæssigt i forhold til almindeligt forekommende 

sygdomme hos børn, ved ulykker samt pludseligt opståede sygdomme 

 indenfor de sundhedspolitiske indsatsområder og arbejdspladsens 

sundhedspolitik, kunne integrere det sundhedsfremmende og forebyggende 

arbejde i den pædagogiske hverdag 

 have bestået førstehjælpskurset, der svarer til niveauet i grundfaget 

førstehjælp og elementær brandbekæmpelse 

 kunne tilrettelægge aktiviteter hvori naturoplevelser eller studier af natur 

indgår 

 have viden om sanser og sanseintegration 

 have indsigt i, at samfundsmæssige interesser har betydning for, hvordan det 

enkelte individ lever sit liv   

 have kendskab til, hvordan globaliseringen påvirker nationale beslutninger og 

vores levevilkår i Danmark  

 kunne vurdere den påvirkning af livsstil og sundhed, der formidles af medierne. 

 kunne agere anerkendende i relationen til børn og voksne i forhold til sund 

levevis 

 have opnået en forståelse for, hvad de kulturelt betingede kropsopfattelser 

betyder for den enkeltes selvopfattelse 

 

Evalueringsform 

Underviserne i Sundhedsfag og Bevægelse og idræt giver eleverne en mundtlig 

evaluering. Evalueringen bliver foretaget på baggrund af både elevernes deltagelse i 

det samlede temaforløb og den viden og de kompetencer, de har erhvervet sig i løbet 

af temaet. Ligeledes foretager eleverne en selvevaluering, hvor den enkelte 

reflekterer over sin egen læring i temaet. 

 

 

7.7. Tema 4: Individ, kultur og kulturel mangfoldighed  

Varighed: 5 uger 

 

Formål 

At eleverne får kendskab til kulturs betydning for menneskers identitet og 

selvforståelse og opnår indsigt i, hvordan kulturer påvirkes af og påvirker mennesker.  
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At eleverne desuden får kendskab til mediekultur og mediers placering generelt i det 

danske samfund samt mediers betydning i børns dagligdag.  

Formålet er endvidere, at eleverne får indsigt i pædagogisk praksis i forhold til kultur 

og kulturelle udtryk. 

 

Indhold 

Viden om og diskussion af kultur og kulturel mangfoldighed. Der vil desuden blive 

undervist i kulturens betydning for inklusion og eksklusion af individer og grupper, 

samt kulturens betydning for identitetsdannelsen. Derudover vil der blive arbejdet 

med tosprogede mennesker sproglige udvikling samt pædagogisk arbejde i kulturel 

mangfoldighed. Eleverne skal ligeledes opnå indsigt i mediekulturens betydning for 

individ og samfund samt kulturelt betingede opfattelser af krop og kost.                    

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 kommunikationsmodel og afsender- modtagerforhold 

 filmanalyse – film og samfundsforhold 

 mediers udtryksform og funktion i samfundet 

 genrekendskab 

 analyse og vurdering af udvalgte tekster 

  

Mål- Eleven 

 anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og 

varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem 

forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst 

 foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet 

vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer 

 anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet 

med andre 

 anvende it til relevant kommunikation og informationssøgning 

 

Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Læs dig klog  

Kap 3c Jeg så det selv 

Kap 6a Hvad er det modsatte af en sprogspasser 

Kap 9a Jeg sagde det jo 
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Samfundsfag  

Fagligt indhold 

 medierne som 4. statsmagt 

 spin  

 politikerne og medierne  

 medierne som 4. statsmagt – tværfagligt forløb med dansk og samfundsfag  

 integration, assimilation og segregation 

 kulturbegrebet i et samfundsfagligt perspektiv  

 tværfagligt projekt der afslutter temaet med kultur- og aktivitetsfag og 

samfundsfag   

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og, på et 

samfundsfagligt grundlag, argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 3 Politiske strukturer og demokrati (s.72-73) 

DR ’s hjemmeside: 

http://www.dr.dk/Undervisning/Borgen_i_virkeligheden/forside.htm 

Folketingets hjemmeside: http://www.ft.dk/ 

 

Kultur og aktivitet  

Fagligt indhold 

 introduktion til begrebet kultur 

 børnekultur 

 pædagogisk arbejde i kulturel mangfoldighed  

 generelle og lokale aktivitetstilbud 

 fælles kulturarv og andre kulturer end dansk 

 kendskab til forskellige almene og individuelle kulturelle udtryksformer  

 betydning af kulturelle udtryksformer for fællesskabet og den enkelte 

 digital dannelse 

 kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde  

 digitale mediers betydning for børns, unges og voksnes hverdagsliv og 

forståelse af verden  

 arbejde med medieproduktion 

 

  

http://www.ft.dk/
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Mål-Eleven  
 kan på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt 

fælles kulturarv og andre kulturer end dansk indgå i det pædagogiske arbejde 
og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel 
mangfoldighed 

 kan selvstændigt, og i samarbejde med andre, arbejde målrettet med 

aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, 

medansvar, demokratisk forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i 

forpligtende fællesskaber 

 kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på 

grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og 

voksnes hverdagsliv og forståelse af verden 

 har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner samt børnemiljøvurderinger at tilrettelægge aktiviteter og andre 

pædagogiske tiltag, der med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle 

baggrund og udtryksformer fremmer den enkeltes udvikling 

 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET – Pædagogisk assistent”  

Kap 1 Kultur  

Kap 12 Digitale medier i kultur- og aktivitetsfaget 

www.medieraadet.dk 

www.boernekultur.dk 

 

Pædagogik 

Fagligt indhold 

 introduktion af kulturbegrebet 

 forskellige kulturers syn på børn, familie og opdragelse 

 inklusion af børn og familier med forskellige kulturelle baggrunde i 

institutionelle sammenhænge 

 

Mål-Eleven  

 har viden om væsentlige medvirkende faktorer til den normale 

socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med 

handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag 

 har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende 

relationer i det pædagogiske arbejde  

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Den pædagogiske assistents arbejdsområde 

Kap 9 Socialisering 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 2 Om ungdom, opdragelse og kultur 
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Sprog, kommunikation og psykologi  

Fagligt indhold 

 kulturens betydning for menneskers identitet og selvforståelse 

 menneskets betydning for kulturens udvikling 

 Lev Vygotsky, Den kulturhistoriske skole 

 barnets sproglige udvikling 

 tosprogede børns sprogudvikling 

 

Mål-Eleven  

 har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger 

og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse 

og identitetsoplevelse. 

 har viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos 

tosprogede børn for at kunne vurdere og understøtte børns sprogudvikling. 

 har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig 

udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer ved hjælp 

af forskellige kommunikationsmidler. 

 har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde. 

 

Grundlitteratur 

”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI – Pædagogisk assistent” 

Kap 3c Den kulturhistoriske skole 

Kap 5 Sproglig udvikling 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 alsidig bevægelse og evt. kropskulturer eller sundheds- og sygdomsopfattelse i 

forskellige kulturer 

 

Mål-Eleven  

 har viden om betydningen af kropslig udfoldelse for at kunne igangsætte og 

skabe interesse for fysiske aktiviteter hos børn, unge og voksne 

 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk assistent”  

Kap 4 Ideer til aktiviteter 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

 kostopfattelser i forskellige kulturer 

 mad- og måltidspolitikker 
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Mål-Eleven 

 har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes 

velvære og sundhed og færdighed i, ud fra dag- og døgntilbuddets 

sundhedspolitik, at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG - Pædagogisk assistent” 

Kap 7 Maden og måltidet 

 

Metode 

Der vil blive arbejdet individuelt og i grupper med teori og aktiviteter. Præsentationer 

af forskellige kulturelle udtryksformer, der eventuelt suppleres med studiebesøg.  

Der skal i løbet af temaet fremstilles et mediebaseret produkt eller planlægges og 

gennemføres en mediebaseret aktivitet.  

 

Evaluering  

Når temaet er slut, skal eleven:  

 have kendskab til mediekulturen og dens genrer, sprog og form 

 have kendskab til kulturs herunder mediekulturs betydning og muligheder for 

den enkelte og fællesskabet 

 have kendskab til mediernes samfundsmæssige betydning  

 kunne analysere og vurdere en mediebaseret tekst og redegøre for afsender, 

medie og modtagerforhold, samt sprog og form, og dettes betydning for 

budskabets tydelighed. Desuden skal eleven selv udtrykke sig inden for en valgt 

genre.            

 have kendskab til kulturs herunder mediekulturs betydning og muligheder i det 

pædagogiske arbejde i forskellige institutionsformer  

 kunne anvende relevant teknologi og programmer og vurdere deres 

anvendelsesmulighed i pædagogiske sammenhænge 

 have kendskab til forskellige vinkler på kulturbegrebet 

 have kendskab til kost-, krops-, sundheds- og sygdomsopfattelser i forskellige 

kulturer. 

 have kendskab til pædagogisk arbejde med familier og børn fra forskellige 

kulturer 

 have kendskab til betydningen af kulturelle forskelle herunder forskellige syn på 

børn og barndom 

 have opnået viden om tosprogede børns sproglige udvikling, og hvordan man 

kan støtte det tosprogede barn i denne udvikling 

 kunne indtænke kulturel mangfoldighed i en pædagogisk hverdag 

 

Evalueringsform  

Evalueringen sker mundtligt på baggrund af et produkt eller en aktivitet, der er 

relateret til kulturel eller mediekulturel virksomhed. Der arbejdes i løbet af temaet 
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med en aktivitet eller et produkt der handler om kultur/mediekultur. Der foregår 

mundtlig evaluering. 

 

 

7.8. Tema 5: Praktikforberedelse 

Varighed: 3 uger 

 

Formål 

At eleverne bliver i stand til at arbejde aktivt og engageret i praktikken og, at de 

selvstændigt eller i samarbejde med andre kan planlægge og gennemføre 

pædagogiske aktiviteter. 

Formålet er desuden, at eleverne bliver i stand til at reflektere over deres egen læring 

samt udføre observationer af pædagogisk praksis. 

 

Indhold 

Indføring i dagligdagen og de lovmæssige rammer for det pædagogiske arbejde på 

daginstitutioner samt viden om arbejdsmiljøforhold, sikkerhed og hygiejne. 

 

Eleverne vil derudover få undervisning og øvelser i at planlægge og gennemføre 

pædagogiske aktiviteter samt øvelser i at observere og beskrive pædagogisk praksis. 

Den enkelte elev skal formulere sine personlige og faglige læringsmål for praktikken. 

 

Pædagogik 

Fagligt indhold 

 elevernes faglige og personlig mål 

 gennemgang af PASS mål 

 underretningspligt, dagtilbudsloven, tavshedspligt og oplysningspligt/ barnets 

reform 

 pædagogisk læreplan og børnemiljøvurderinger 

 iagttagelser  

 igangsættelse af pædagogiske aktiviteter 

 didaktiske metoder fx SMTTE 

 

Mål-Eleven 

 har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende 

relationer i det pædagogiske arbejde 

 har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- og handleplaner 

og børnemiljøvurderinger og kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets 

øvrige personale medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det 

pædagogiske arbejde 
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 har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og 

kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af 

fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger 

 har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, 

oplysningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse. 

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – pædagogisk assistent” 

kap 7 Handleplaner (specialområdet) 

Kap 11 Børnemiljøvurderinger 

Kap 12 Underretningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt 

Kap 13 Observationer 

Kap 14 Brugen af observationer 

Kap 15 Pædagogisk udviklingsarbejde 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 5 Observation og iagttagelse 

 

”I PRAKTIK – pædagogiske assistent” 

 

Aktuelle hjemmesider ift. praktiksteder. 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 introduktion til konflikthåndtering 

 introduktion til den anerkendende kommunikation 

 refleksion i et udviklingspsykologisk perspektiv 

 

Mål-Eleven 

 har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at 

kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde 

samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer.  

 

Grundlitteratur 

Kap 8 Konflikter og vold (s. 149-156) 

 

Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 introduktion til didaktiske metoder 

 planlægning, gennemførelse og evaluering af aktiviteter rettet mod forskellige 

målgrupper 

 de pædagogiske lære- og handleplaner 
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Mål-Eleven 

 har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetisk, musiske og praktiske 

forløb 

 har viden om og forudsætninger for ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner at 

 tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der, med vægt på den 

enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer, fremmer den 

enkeltes udvikling 

 har kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan 

anvende til at understøtte børns, unge og voksnes tilegnelse af institutionernes 

fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper. 

 har viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og 

psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag. 

 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Aktiviteter 

Kap 10 Pædagogiske læreplaner 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 Igangsættelse af idræts- og bevægelsesaktiviteter i institutionen 

 

Mål-Eleven 

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne  

 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk Assistent”  

Kap 1 Motivation 

Kap 2 Kroppen og sanserne 

Kap 4 Ideer til aktiviteter 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

 hygiejne 

 psykisk og fysisk arbejdsmiljø 

 mad og måltidspolitik  

 planlægning, fremvisning og evaluering vha. IT-tablets 
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Mål-Eleven 

 har viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk 

sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at 

anvende rette bevægemønstre 

 har viden om mikroorganismers betydning for sundhed og sygdom ved 

tilberedning og håndtering af fødevarer for at kunne forebygge infektioner, 

herunder institutionsinfektioner. 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 4 Arbejdsmiljø 

Kap 5 Mikroorganismer 

Kap 6 Hygiejniske forholdsregler 

Kap 7 Maden og måltidet (s.148-156) 

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 rammerne for det pædagogiske arbejde 

 kommunen som arbejdsgiver  

 samfundsaktuelt – hvad sker der i samfundet her og nu. Øvelse i fremskaffelse 

og formidling af samfundsrelevante artikler og indlæg. 

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter, 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer, 

 Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – Pædagogisk assistent” 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 Produktion af tekster i forhold til praktikken, eks. opslag 

 

Mål-Eleven 

 Styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt 

indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter 
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Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent” 

Kap 1 3a Kan vi ikke bare skrive en seddel? 

 

Metode 

Undervisningen vil være en blanding af lærerstyret undervisning, gruppearbejde, 

casearbejde, observations-/iagttagelsesøvelser samt et individuelt projekt, hvor 

eleven arbejder med at forene teori og praksis. 

Eleverne skal i løbet af temaet besøge deres praktikinstitution. 

 

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven  

 være i stand til at lade sig undre i mødet med praksis samt kunne 

 reflektere over egen og andres praksis 

 have viden om, hvordan man planlægger og gennemfører pædagogiske 

aktiviteter på baggrund af bl.a. pædagogiske læreplaner  

 have en grundlæggende viden om pædagogiske daginstitutioner  

 have udviklet bevidsthed omkring egne bevægemønstre og egen kropslighed i 

det daglige arbejde 

 kunne agere forebyggende i forhold til infektioner 

 kunne formulere nogle personlige og faglige læringsmål for praktikken 

 

Evalueringsform 

I forbindelse med elevens fremlæggelse af sit projekt, gives der en individuel 

tilbagemelding på projektet. Ved en kontaktlærersamtale drøftes elevens personlige 

og faglige mål for praktikken. 

Inden praktikken giver faglærerne en standpunktsbedømmelse i alle fag. 

Bedømmelsen gives i forhold til den undervisning, eleven har været igennem indtil 

dette tidspunkt. Karaktererne føres ind i skolevejledningen, som eleven sætter i sin 

uddannelsesplan. 

 
 

7.9. Tema 6: Iagttagelser og analyser af pædagogisk praksis  

Varighed: 2,5 uger 

 

Formål  

At give eleverne en forståelse for sammenhængen mellem teori og praksis samt give 

dem redskaber til at kunne iagttage og analysere pædagogisk praksis. Viden om og 

færdigheder i dokumentation og evaluering af praksis. 

 

Indhold 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens praktikerfaringer. Eleverne reflekterer  

over praksiserfaringer og arbejder med teoretisk viden om og praktiske færdigheder i  
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forhold til observation, analyse, dokumentation og evaluering. Desuden vil elevernes 

færdigheder, i at formidle viden og erfaringer, være i fokus.  

  

Pædagogik 

Fagligt indhold 
 anvendelse af pædagogisk teori i forhold til at analysere pædagogisk praksis 

 

Mål-Eleven  
 har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- og handleplaner 

og børnemiljøvurderinger og kan, i samarbejde med skole, bo -og dagtilbuddets 

øvrige personale, medvirke til at udforme planer, der kan anvendes i det 

pædagogiske arbejde 

 har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og 

kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af 

fx pædagogiske lære- og handleplaner og børnemiljøvurderinger. 

 

Grundlitteratur 

Repetition af fagligt stof fra 1. skoleperiode 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

”PÆDAGOGIK - Pædagogisk assistent” 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 beskrivelser og analyser med afsæt i elevernes praktikerfaringer 

 analyse af kommunikationen på praktikstedet 

 

Mål-Eleven 

 har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle 

i disse for herudfra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde, herunder 

samarbejde med kolleger og øvrige faggrupper 

 

Grundlitteratur 

Repetition af 1. skoleperiode:  
 ”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI - Pædagogisk Assistent” 
 

Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 forståelse og kobling af sammenhængen imellem teori og praksis 

 analyse og evaluering af aktiviteter 

 opsamling på iagttagelser og analyser i pædagogisk praksis 

 pædagogiske læreplaner  
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Mål-Eleven  

 har viden om og forudsætninger for, ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner, at tilrettelægge aktiviteter og andre pædagogiske tiltag, der med 

vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle baggrund og udtryksformer 

fremmer den enkeltes udvikling. 

 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Aktiviteter 

Kap 10 Pædagogiske læreplaner 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 
 evaluering af fysiske aktiviteter med børn, unge og voksne 

 sammenhæng mellem teori og praksis 

 

Mål-Eleven  

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.  

  

Grundlitteratur 

Repetition af 1. skoleperiode:  
 ”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk Assistent” 

 
Dansk 

Fagligt indhold 
 tekstarbejde i relation til praksis med særligt fokus på analyse 

 skriveproces vedr. sammenhæng mellem teori og praksis 

 

Mål- Eleven 
 formulere analyse, perspektivering og vurdering metodisk både mundtligt og 

skriftligt. 

 styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt, samt 

indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter 

 indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i 

trykt eller elektronisk form. 

 

Grundlitteratur 
”DANSK – Pædagogisk assistent” 
Kap 7a Jubii Vi fik 12 og blev kloge! 

Kap 7b Det er videnskabeligt bevist 
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Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 faglig bearbejdelse af praktikforløbet 

 fokus på samfundsfaglige problemstillinger i praktikken   

 formidling af ovennævnte gennem et medieprodukt, f.eks. video film af 

rollespil/case arbejde, aktiviteter, hvor eleven er igangsætter/formidler og 

eventuelt forholder sig til kommunen som arbejdsgiver 

 refleksion over brugen af digitale medier til formidling og i det pædagogiske 

arbejde 

 

Mål- Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter, 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – pædagogisk assistent” 

Kap 7 

 

Metode 

Undervisningen vil indeholde et projekt med afsæt i elevernes praktikerfaringer. 

Eleverne skal desuden arbejde med dokumentation, analyse og formidling af deres 

praktikerfaringer. Eleverne skal i grupper eller enkeltvis fremlægge resultatet af deres 

projektarbejde.   

 

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven:  
 kunne foreslå aktiviteter og andre pædagogiske tiltag med henvisning til 

pædagogiske læreplaner, mål og handleplaner 

 have tilegnet sig en grundlæggende viden om samarbejdsrelationer på en 

pædagogisk institution og kunne reflektere over deres egen rolle i 

samarbejdsrelationer 

 have viden om observationsmetoder og udføre observationer af pædagogisk 

praksis 

 være i stand til at analysere og evaluere pædagogisk praksis samt relevante 

tekster 
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Evalueringsform 

På baggrund af skriftlig og/ eller mundtlig fremlæggelse af projekt gives 

tilbagemelding fra underviseren. 

 

7.10. Tema 7: Kommunikation og samarbejde  

Varighed: 8 uger 

 

Formål 

At eleverne opnår både teoretisk viden og praktiske færdigheder i at kommunikere og 

samarbejde med børn, forældre og kollegaer samt voksne borgere med særlige livs- 

og levevilkår og deres pårørende. Derudover skal eleverne opnå viden om 

betydningen af at arbejde med kommunikation og udtryk gennem æstetisk 

virksomhed. Endvidere er formålet, at eleverne får indsigt i mulighederne i at 

kommunikere og udtrykke sig på digitale medier. At eleverne får kendskab til 

betydningen af fortælling. 

 

Indhold 

Der vil blive undervist i kommunikation og samarbejde, og der vil især være fokus på, 

hvordan den teoretiske viden om kommunikation omsættes til praksis i den 

pædagogiske hverdag.  

Desuden vil der blive undervist i mulighederne i kreative, musiske og praktiske 

aktiviteter i pædagogisk arbejde med udvikling af kommunikation. 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 almen kommunikation, verbal og non-verbal 

 den nære ansigt-til ansigt kommunikation 

 kommunikation i større grupper 

 anerkendende kommunikation 

 kommunikationsteorier fx: Transaktionsanalyse og girafsprog 

 den svære samtale 

 aktiv lytning 

 kommunikationens betydning for samarbejde 

 kommunikationens betydning for menneskets identitet og selvfølelse 

 samarbejdskulturer på arbejdspladser 

 roller og normer 

 konflikthåndtering og voldsforebyggelse 

 børns sproglige udvikling 
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Mål- Eleven  

 har viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen 

med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige 

emner 

 har viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at 

kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde 

samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer 

 har kendskab til non-verbal kommunikations betydning for pædagogisk arbejde 

 kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, 

har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder 

i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd 

 har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle 

i disse for herudfra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder 

samarbejde med kolleger og øvrige faggrupper 

 har viden om barnets sproglige udvikling, herunder udviklingen af sprog hos 

tosprogede børn for at kunne vurdere og understøtte børns sproglige udvikling 

 har viden om, hvordan børn og voksne kan motiveres og udfordres til sproglig 

udvikling og kreativitet samt til at anvende forskellige udtryksformer og ved 

hjælp af forskellige kommunikationsmidler 

 

Grundlitteratur 

”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI – Pædagogisk assistent” 

Kap 6 Kommunikation 

Kap 7 Samarbejde 

Pædagogik  

Fagligt indhold 

 samarbejdsrelationer 

 anerkendende relationer mellem børn og voksne 

 personalesamarbejdet 

 forældresamarbejde 

 samarbejde med forældre med anden etnisk baggrund 

 forældre med sociale eller psykiske vanskeligheder 

 alene arbejde: dagplejen 

 observation af kommunikation 

 metoder til selvrefleksion  

 

Mål- Eleven 

 har viden om den professionelles særlige ansvar for at etablere anerkendende 

relationer i det pædagogiske arbejde 

 har kendskab til, hvordan dagplejeren eller andre, der arbejder alene, får faglig 

sparring og vejledning omkring de særlige betingelser og rammer, der kan 

være for vanskelige situationer i alene-arbejdet 
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Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Den pædagogiske assistents arbejdsområde 
Kap 10 Relationer og anerkendelse 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde”  
Kap 3 Det moderne barn 

Kap 8 Den ubevidste praksis og den reflekterende pædagog 
 
Sundhedsfag 

Fagligt indhold 
 de almindeligst forekommende sygdomme hos børn 

 psykisk arbejdsmiljø – kommunikation og samarbejde 

 sundhedskommunikation 

  

Mål- Eleven  
 har kendskab til og handleberedskab i forhold til de almindeligst forekommende 

sygdomme hos børn  

 har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære 

hos børn, unge og voksne 

 har viden om og forståelse for arbejdsmiljøets indflydelse på psykisk og fysisk 

sundhed, herunder udvikling af egen kropsbevidsthed og færdighed i at 

anvende rette bevægemønstre 

 
Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 8 Sygdomme 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 arbejde m. kropslig/ nonverbal kommunikation  

 samarbejdsøvelser gennem bevægelse og idræt 

 kropsbevidsthed 

 sanser og motorik i forhold til den fysiske, psykiske og sociale udvikling 

 

Mål- Eleven 

 kan arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og 

voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den 

psykiske og sociale udvikling. 

 
Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk assistent” 

kap 2 Kroppen og sanserne 

Kap 3 Udfordringer og muligheder 



Undervisningsplan for pædagogisk assistent  
Randers Social- og Sundhedsskole november 2013 
 

51 

 

Kap 4 Ideer til aktiviteter 

Kap 6 Forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Kultur og aktivitetsfag 

Fagligt indhold 

 indtryk og udtryk 

 kreative, musiske og praktiske processer til støtte for udviklingen af børns, 

unges eller voksnes sociale kompetencer, sproglige udvikling og 

kommunikation. 

 fortælling 

 musik  

 kreativitet, innovation og flow 

 dokumentation og formidling via digitale midler 

 medbestemmelse og medansvar 

 

Mål-Eleven  

 har indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske 

forløb  

 kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, 

som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, 

medansvar, demokratiske forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i 

forpligtende fællesskaber 

 kan reflektere kritisk over og anvende medier i det pædagogiske arbejde på 

grundlag af en viden om digitale mediers betydning for børns, unges og 

voksnes hverdagsliv og forståelse af verden 

 

Grundlitteratur 

”KULTUR OG AKTIVITET – Pædagogisk assistent” 

Kap 7 Æstetik 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 tekstarbejde med generelt fokus på synsvinkel 

 læsning og analyse af tekster for børn 

 produktion af alderssvarende tekster inden for børnelitterære genrer, herunder 

fortælling og fortællingens betydning 

 

Mål-Eleven 

 anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og 

varieret i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning 

samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel 
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egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene 

sammenhænge  

 anvende sin kommunikative forståelse i samarbejdet og samværet med andre 

 foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet 

vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer 

 styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt, samt 

indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter. 

 anvende it til relevant kommunikation og informationssøgning 

 anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i 

erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 
Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent” 

Kap 4a Nu skal du bare høre 

Kap 4c Der var engang 

Kap 4d Livets historier 

Kap 5a Vil du læse for mig? 

Kap 5b Hvad skal vi læse? 

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 den økonomiske struktur 

 finanslov 

 skat 

 statens indtægter og udgifter 

 det pædagogiske område og samfundsøkonomi  

 den økonomiske krise 

 det økonomiske kredsløb 

 globalisering – økonomisk og sociologisk  

 EU’s institutioner 

 Europaparlamentet 

 det danske arbejdsmarked 

 Den danske model 

 fagforeninger og A-kasse  

 strejke og lockout 

 Internettet anvendes til informations søgning – herunder at kunne forholde sig 

kildekritisk 

 analyse af film og dokumentar programmer med relation til ovennævnte 

indhold 
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Mål- Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og 

diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i 

det internationale økonomiske samfund 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 3 Politiske strukturer og demokrati (s.82-83) 

Kap 5 Den økonomiske struktur 

EU-Oplysningen 

DRs hjemmeside ”kendt i parlamentet” 

 

Metode 

Der vil blive vekslet mellem kommunikations- og samarbejdsøvelser, case arbejde, 

teorioplæg, iagttagelsesmetoder, skriftlige opgaver. Der udover vil der blive arbejdet 

med fortælling, musik og æstetisk aktivitet. Ligeledes vil der blive arbejdet med 

forskellige dramaøvelser samt et dramaforløb, der bearbejder centrale områder 

indenfor temaet kommunikation og samarbejde. 

 

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven: 

 have forståelse for sprog og kommunikations betydning for det daglige 

pædagogiske arbejde, herunder samarbejde i forskellige former samt 

kommunikation med og italesættelsen af det enkelte barn 

 have opnået indsigt i sprogets og kommunikationens betydning i samarbejdet 

med kolleger, forældre, pårørende etc. samt i praksis kunne agere ud fra denne 

indsigt. Han/hun skal således kunne være medvirkende til at optimere 

samarbejdet på en given arbejdsplads 

 have indsigt i sprogets og kommunikationens betydning for det enkelte barns 

identitetsdannelse, handlemuligheder og udviklingspotentialer  

 have opnået indsigt i børns sproglige udvikling og kunne anvende denne indsigt 

i interaktionen med og sprogstimulering af børn 

 have indsigt i anvendelsen af konflikthåndteringsstrategier og kunne agere 

konfliktdæmpende og voldsforebyggende 

 have opnået en indsigt i, hvordan man skaber anerkendende relationer til både 

børn og voksne i det pædagogiske arbejde, kendskab til, hvordan man kan 
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udvikle en samarbejdskultur, der giver mulighed for kollegial sparring og 

erfaringsudveksling   

 have opnået indsigt i, hvordan pædagogisk arbejde med kreative, musiske og 

praktiske aktiviteter kan medvirke til udvikling af deltagelse og ansvarlighed 

hos børn, unge eller voksne 

 kunne kommunikere skriftligt og mundtligt korrekt 

 udvise forståelse for, hvad synsvinkelforhold betyder i kommunikationen 

 have kendskab til æstetiske udtryksformer og fortællinger samt fortrolighed 

med at anvende æstetiske udtryksformer i det pædagogiske arbejde 

 kritisk kunne udvælge børnelitteratur og fortælling samt kunne vurdere 

anvendelighed i forhold til forskellige aldersgrupper 

 kunne fremstille alderssvarende børnetekster som bog, manuskript til fortælling 

eller dukketeater og lignende 

 have indsigt i politiske beslutningsprocesser, politiske strukturer og politisk 

retorik, og have en viden om, hvordan bl.a. økonomiske og faglige interesser 

kan være styrende for de politiske aktørers holdninger og strategiske 

handlinger 

 

Evalueringsform 

Temaet afsluttes med en selvevaluering, hvor eleverne reflekterer over, hvilken 

indsigt de har fået fagligt, samt hvilke kommunikative og samarbejdsmæssige 

kompetencer og erfaringer, de har erhvervet sig i temaet.  Underviseren og eleven 

evaluerer en formidling til børn udført i praksis.  

 

 

7.11. Tema 8: Det almene og det særlige   

Varighed: 5 uger 

 

Formål 

Temaets formål er at eleverne tilegner sig en faglig viden om pædagogisk arbejde 

med børn, unge og voksne, der har fysiske, psykiske eller sociale 

funktionsnedsættelser, samt betydningen af ligeværdighed og anerkendelse i de 

pædagogiske og almenmenneskelige relationer. Formålet er desuden at eleverne 

opnår indsigt i opfattelser af normalitet og afvigelse. 

  

Indhold 

Eleverne kommer til at arbejde med begreberne integration, marginalisering, 

eksklusion og inklusion. Derudover vil eleverne få viden om forskellige fysiske, 

psykiske og sociale funktionshæmninger samt specifikke dysfunktioner hos børn, unge 

og voksne. Eleverne kommer desuden til at beskæftige sig med de psykologiske, 

pædagogiske og samfundsmæssige perspektiver i forhold til arbejdet med børn og 

familier, der har psykosociale problemer.   
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Pædagogik 

Fagligt indhold 

 pædagogiske perspektiver på begreberne normalitet og handicap 

 hvad vil det sige at arbejde ud fra et anerkendende og inkluderende 

pædagogisk perspektiv 

 etiske og moralske dilemmaer 

 relationer mellem borgerne og medarbejderen 

 relevant lovgivning børn og voksne 

 magtanvendelse 

 selvbestemmelse/ medbestemmelse 

 pædagogisk arbejde med børn og familie, med psykosociale problemer bliver 

belyst   

 

Mål-Eleven 

 har viden om væsentligt medvirkende faktorer til den normale 

socialiseringsproces og for integrationsprocessen af såvel mennesker med 

handicap som udsatte grupper gennem inkluderende tiltag 

 har viden om, hvordan sårbarhed og udsathed blandt børn, unge og voksne 

identificeres samt får indsigt i, hvilke metoder, der findes for at møde dem på 

anerkendende måde uden stigmatisering og for at udvikle disse målgruppers 

potentialer  

 opnår viden om de pædagogiske muligheder og tilbud, som findes for børn, 

unge og voksne med behov for adfærdsregulerende støtte.  

 har viden om områdets gældende lovgivning og retningslinjer for tavshedspligt, 

oplysningspligt, selvbestemmelse og magtanvendelse 

 har kendskab til de væsentlige pædagogiske udfordringer ved mødet og 

kommunikationen med mennesker med specifikke dysfunktioner såvel fysisk, 

psykisk som sociale. 

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Den pædagogiske assistents arbejdsområde 

Kap 5 Socialpædagogik før og nu 

Kap 8 Handleplaner (specialområdet) 

Kap 10 Relationer og anerkendelse 

Kap 12 Underretningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 3 Det moderne barn 

Kap 10 Socialpædagogik 
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Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 betydning af og holdninger til æstetiske og musiske aktiviteter i pædagogisk 

arbejde med mennesker med særlige livs- og levevilkår 

 indsigt i, at synet på hvad der er det almene og det særlige i høj grad er 

forbundet med kulturelle og samfundsmæssige forestillinger om, hvad der er 

normalt 

 betydningen af medbestemmelse og medansvar ved aktiviteter med mennesker 

med særlige livs- og levevilkår 

 formål, tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og dokumentation af 

aktiviteter i specialområdet.  

 introduktion til aktivitetstilbud i specialområdet, ex. via hjemmesider, film og 

institutionsbesøg 

 

Mål-Eleven 

 kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, 

som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, 

medansvar, demokratiske forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i 

forpligtende fællesskaber 

 kan, på grundlag af et kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt 

fælles kulturarv og andre kulturer end dansk, indgå i det pædagogiske arbejde 

og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel 

mangfoldighed.  

 kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan 

anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutionens 

fastsatte læringsmål, enkeltvis eller i grupper. 

 har viden om og forudsætninger for, ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner samt børnemiljøvurderinger, at tilrettelægge aktiviteter og andre 

pædagogiske tiltag, der, med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle 

baggrund og udtryksformer, fremmer den enkeltes udvikling 

 viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og 

psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 børn, unge og voksne, der har fysiske, psykiske eller sociale 

funktionshæmninger 

 inklusion- og eksklusionsprocesser 

 normalitetsbegrebet  

 integritetsbegrebet 

 psykologisk magt og afmagt 

 voldspolitik 
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 voldsforebyggende adfærd 

 

Mål-Eleven  

 har viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at 

kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede 

inden for bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler 

 kan identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, 

har indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder 

i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd 

 

Grundlitteratur 
”SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI – Pædagogisk assistent” 

Kap 4 Normalitet og afvigelse 

Kap 8 Konflikter og vold 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

 kost og sundhed i pædagogisk arbejde med børn, unge og voksne, der har 

fysiske, psykiske eller sociale funktionsnedsættelser  

 

Mål-Eleven 

 har viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes 

velvære og sundhed og færdighed i ud fra dag- og døgntilbuddets 

sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid. 

 har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære 

hos børn, unge og voksne 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 arbejde med planlægning, afvikling og evaluering af fysiske aktiviteter for børn, 

unge og voksne med fysiske eller psykiske handicaps.  

 hvordan kan børn, unge og voksne med fysiske eller psykiske handicap 

inkluderes i fysisk aktivitet?  

 forskellige barrierer og muligheder for fysisk aktivitet hos forskellige 

målgrupper 

 

Mål-Eleven 

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysiske inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevner  
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 har kendskab til særlige barrierer for fysisk aktivitet hos brugere med fysiske 

og psykiske handicap, samt metoder til at motivere disse grupper til motion og 

kropslig udfoldelse  

 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk assistent” 

Kap 5 Aktiviteter for handicappede 

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 samfundsudvikling 

 familieformer  

 det senmoderne samfund 

 dobbeltsocialisering  

 socialklasse 

 social arv og social mobilitet 

 livsformer 

 analyse af film og dokumentar programmer 

 analyse og diskussion af børns og unges brug af sociale medier for at kunne 

forholde sig kritisk i et dannelses perspektiv 

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og 

kulturelle mønstre og udviklingen i disse 

 anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og 

diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i 

det internationale økonomiske samfund, og fremskaffe, bearbejde, formidle og 

foretage en begyndende vurdering af information om samfundsfaglige forhold i 

skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG– Pædagogisk assistent” 

Kap 1 Samfundet i forandring  

 

Interaktive test og spil fra www.samfundsfaget.dk 
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Dansk 

Fagligt indhold 

 tekster, herunder film, vedr. normal/unormal – indenfor/udenfor. 

 analysemodel for levende billeder 

 

Mål 

 læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og 

eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet 

 

Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent” 

Kap 3c Jeg så det selv 

 

Metode 

Undervisningen vil bestå af læreroplæg, gruppearbejde samt et projekt, som skal 

indeholde institutionsbesøg. Projektet munder ud i en fremlæggelse.  

  

Evaluering  

Når temaet er slut, skal eleven: 

 have opnået indsigt i respektfulde interaktions- og kommunikationsformer med 

mennesker med specifikke dysfunktioner 

 have viden om pædagogisk arbejde med mennesker, der har psykiske, fysiske 

eller sociale funktionshæmninger 

 kunne møde mennesker med specifikke dysfunktioner på respektfuld og 

hensigtsmæssig måde 

 have opnået forståelse for begreber om normalitet og afvigelse 

 have indsigt i principper for voldspolitik samt færdigheder i voldsforebyggende 

adfærd 

 demonstrere viden om etiske og moralske dilemmaer 

 

Evalueringsform  

I faget pædagogik skal eleven i et individuelt projekt kunne demonstrere viden om 

etiske og moralske dilemmaer indenfor pædagogisk arbejde med mennesker, der har 

psykiske, fysiske eller sociale funktionshæmninger. Projektet skal fremlægges og 

bedømmes ud fra 7-trins skalaen. 
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7.12. Tema 9: Praktikforberedelse til 2. praktikperiode  

Varighed: 1,5 uger 

 

Formål 

At eleverne bliver i stand til at inddrage deres faglige viden i praktikken og, at de 

bliver i stand til at reflektere over deres egen pædagogiske praksis.  

 

Indhold 

Temaets fokus vil være koblingen mellem teori og praksis, og der vil blive undervist i 

observations- og analysemetoder samt tilrettelæggelsen af pædagogiske forløb. 

Eleverne skal formulere deres personlige og faglige læringsmål.  

   

Pædagogik 
Fagligt indhold 

 anvendelse af pædagogiske teori i forhold til at tilrettelægge pædagogiske 

forløb i praksis 

 anvendelse af pædagogisk teori i forhold til observationer og analyse af 

pædagogisk praksis  

 den pædagogiske assistent som fagperson 

 udvikling af pædagogisk praksis 

 

Mål-Eleven  
 har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og 

kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af 

fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger 

 har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den 

pædagogiske praksis for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet og 

for at udvikle sin rolle som fagperson 

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – Pædagogisk assistent” 

Kap 7 Læreplaner 

Kap 11 Børnemiljøvurderinger 

Kap 12 Underretningspligt, tavshedspligt og oplysningspligt 

Kap 13 Observationer 

Kap 14 Brugen af observationer 

Kap 15 Pædagogisk udviklingsarbejde 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 5 Observation og iagttagelse 

Kap 9 Kvalificering af pædagogisk arbejde 

 

”I PRAKTIK – pædagogisk assistent” 
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Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 bevidsthed om hvilket udgangspunkt og sigte der er med aktiviteter 

 færdigheder i at reflektere over egne roller og ressourcer i forhold til 

pædagogiske aktiviteter 

 kobling mellem teori og praksis i pædagogiske aktiviteter 

 

Mål-Eleven 

 har viden om og forudsætninger for, ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner samt børnemiljøvurderinger, at tilrettelægge aktiviteter og andre 

pædagogiske tiltag, der, med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle 

baggrund og udtryksformer, fremmer den enkeltes udvikling 

 har kendskab til metoder og aktiviteter, som den pædagogiske assistent kan 

anvende til at understøtte børns, unges og voksnes tilegnelse af institutionens 

fastsatte læringsmål - enkeltvis eller i grupper. 

 viden om metoder og aktiviteter, der kan støtte brugere med fysiske og 

psykiske handicap til at have en velfungerende hverdag 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 arbejde med at koble teori om børn og voksnes fysiske, psykiske og sociale 

funktionsevne i forhold til at kunne planlægge og igangsætte fysiske aktiviteter 

i praktikken 

 

Mål-Eleven 

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysisk inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevner 

 

Grundlitteratur 

”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk assistent” 

kap 3 Udfordringer og muligheder 

Kap 4 Ideer til aktiviteter 

Kap 5 Aktiviteter for handicappede 

Kap 6 Forebyggelse og sundhedsfremme 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 brugen af psykologisk viden i planlægningen af pædagogiske forløb 

 analyse af og refleksioner over konkrete eksempler og cases i forhold til børn 

og voksnes adfærd, kommunikation eller samarbejdsproblematikker  

 oplæg til praktikopgave 
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Mål-Eleven 

 har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, 

evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og 

udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn 

 har viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i egen rolle 

i disse, for herudfra at indgå i det daglige pædagogiske arbejde herunder 

samarbejde med kolleger og øvrige faggrupper 

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold 

 inspiration til valg og afgrænsning af et samfundsfagligt emne 

 gennemgang af procedure hvis faget bliver udtrukket til eksamen 

 mål i praktikken med samfundsfaglig relevans/perspektiv 

 magt i relationen 

 dagtilbudsloven og Serviceloven 

 samfundsfaglige metoder 

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

overfor andres holdning er og argumenter 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at kunne 

forklare og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og 

kulturelle mønstre og udviklingen af disse 

 anvende viden om grundlæggende økonomiske sammenhænge til at forklare og 

diskutere aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i 

det internationale økonomiske samfund 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

information om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 7  

Inspiration til emner på www.samfundsfaget.dk 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 produktion af tekster i forhold til praktikken 
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Mål-Eleven 

 styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt 

indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter 

  

Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent) 

Kap 3a Kan vi ikke bare skrive en seddel? 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 

Repetition af tema 2-8 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

 

Metode 

Undervisningen vil tage afsæt i, at eleven skal forberede sig på sin praktik. Det 

betyder, at undervisningen først og fremmest vil bestå af individuelle eller 

gruppebaserede forløb, hvor eleven skal arbejde med sine faglige og personlige 

læringsmål. Derudover skal eleven arbejde med et individuelt projekt, hvor teori og 

praksis forenes. 

 

Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleverne kunne formulere faglige og personlige mål for, hvad 

de vil opnå i deres 2. praktikperiode, og de skal kunne formulere konkrete strategier 

for, hvordan de vil opnå disse mål. 

 

Evalueringsform 

Ved en kontaktlærersamtale skal eleven have godkendt sine personlige og faglige mål 

for praktikken.  

I forbindelse med elevens fremlæggelse af sit projekt, gives der en individuel 

tilbagemelding på projektet.  

Inden eleven skal i praktik, giver faglærerne en standpunktsbedømmelse i alle fag. 

Bedømmelsen gives i forhold til den undervisning, eleven har været i gennem indtil 

dette tidspunkt. Karaktererne føres ind i skolevejledningen. 
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7.13. Tema 10: Den pædagogiske assistent som fagperson  

Varighed: 3 uger 

 

Formål 

At eleverne tilegner sig evnen til at koble teori og praksis og, at de kan analysere og 

evaluere pædagogisk praksis på et teoretisk veldokumenteret grundlag. Desuden er 

temaets formål, at eleverne opbygger en identitet som fagperson og, at de klart kan 

skelne mellem rollerne som henholdsvis fagperson og privatperson.  

 

Indhold  

Analyser af iagttagelser fra praktikken samt dokumentation, evaluering og formidling 

af faglig viden. Den pædagogiske assistent som fagperson, herunder øvelser i at 

skelne mellem, hvad der er private holdninger, og hvad der er faglig argumentation.     

  

Pædagogik 

Fagligt indhold 

 analyse af pædagogiske teori på baggrund af faglig viden og teori 

 dokumentation og formidling af faglig viden 

 den pædagogiske assistent som fagperson  

 pædagogisk udviklingsarbejde 

 

Mål-Eleven  
 har viden om den professionelles særlige ansvar for udvikling af den 

pædagogiske praksis, for at kunne bidrage til dialogen inden for fagområdet og 

udvikle sin rolle som fagperson 

 har viden om baggrunden for og brugen af pædagogiske lære- handleplaner og 

børnemiljøvurderinger  

 kan i samarbejde med skole, bo- og dagtilbuddets øvrige personale medvirke til 

at udforme planer, der kan anvendes i det pædagogiske arbejde 

 har kendskab til observationsmetoder for at kunne beskrive, forstå og 

kommunikere om barnets, den unges eller voksnes udvikling og trivsel i form af 

fx pædagogiske lære- og handleplaner samt børnemiljøvurderinger 

 

Grundlitteratur 

”PÆDAGOGIK – pædagogisk assistent” 

Kap 15 Pædagogisk udviklingsarbejde 

 

”Om pædagogik og pædagogisk arbejde” 

Kap 9 Kvalificering af pædagogisk arbejde 

Kap 10 Socialpædagogik 
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Kultur og aktivitet 

Fagligt indhold 

 den professionelles særlige ansvar for at medtænke overvejelser om inklusion 

og eksklusion i rammer og aktiviteter i pædagogisk arbejde 

 selvstændighed i arbejdet med at iværksætte aktiviteter og rammer, der 

fremmer den enkeltes udvikling 

 selvstændighed i arbejdet med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, 

som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og 

alsidige udvikling 

 formidling og dokumentation  

 udviklings-, evaluerings- og udtryksformer 

 

Mål-Eleven  

 kan selvstændigt og i samarbejde med andre arbejde målrettet med aktiviteter, 

som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, 

medansvar, demokratiske forståelse og selvstændighed samt evne til at indgå i 

forpligtende fællesskaber 

 har viden om og forudsætninger for, ud fra de pædagogiske lære- og 

handleplaner samt børnemiljøvurderinger, at tilrettelægge aktiviteter og andre 

pædagogiske tiltag, der, med vægt på den enkeltes potentialer, kulturelle 

baggrund og udtryksformer, fremmer den enkeltes udvikling 

 kan selvstændigt arbejde med at skabe rammer for leg, oplevelser og aktivitet, 

som udfordrer barnets, den unges og den voksnes fantasi, kreativitet og 

alsidige udvikling 

 

Sprog, kommunikation og psykologi 

Fagligt indhold 

 arbejde med analyser af pædagogisk praksis på baggrund af psykologisk viden 

om menneskets normale psykosociale udvikling og/eller deres viden om 

mennesker med specifikke dysfunktioner. 

 opbyggelse af identitet som fagperson og at kunne skelne mellem rollerne som 

henholdsvis fagperson og privatperson 

 

Mål-Eleven  

 har indsigt i menneskets normale psykosociale udvikling for at kunne vurdere, 

evaluere og reflektere over den enkeltes behov, forudsætninger og 

udviklingsmuligheder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn  

 har indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger 

og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse 

og identitetsoplevelse 
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 har viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at 

kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede 

inden for bo- og dagtilbuddet samt i specialskoler 

 

Sundhedsfag 

Fagligt indhold 
 indsigt i at anvende viden om børns fysiske og motoriske udvikling i analyse og 

evaluering af pædagogisk praksis 

 viden om seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne 

 kendskab til vejledning, information og samtale med børn, unge og voksne om 

seksualitet og kropslighed  

 

Mål-Eleven 

 har kendskab til seksualitet og kropslighed hos børn, unge og voksne. 

 har kendskab til faktorer, som er væsentlige for at fremme sundhed og velvære 

hos børn, unge og voksne 

 

Grundlitteratur 

”SUNDHEDSFAG – Pædagogisk assistent” 

Kap 2 Fysisk og motorisk udvikling (om seksualitet s.63-70) 

 

Bevægelse og idræt 

Fagligt indhold 

 arbejde med sammenhæng mellem teori og praksis 

 casearbejde 

 analyse og evaluering af fysiske aktiviteter, vha. deres viden om motivation og 

fysisk inkluderende aktiviteter 

 

Mål-Eleven 

 kan planlægge, gennemføre og evaluere fysisk inkluderende aktiviteter, der 

giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, uanset 

fysiske, psykiske og sociale funktionsevner 

 

Grundlitteratur 

Repetition af 1. og 2. skoleperiode:  

 ”BEVÆGELSE OG IDRÆT - Pædagogisk assistent”  

Og alt udleveret materiale samt egne opgaver og aktivitetsbeskrivelser. 

 

Dansk 

Fagligt indhold 

 perspektivering såvel skriftligt som mundtligt af relevante tekster, film, web-

sites m.v., på baggrund af metodisk analyse og vurdering 

 



Undervisningsplan for pædagogisk assistent  
Randers Social- og Sundhedsskole november 2013 
 

67 

 

Mål-Eleven 

 læse tekster systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse 

og eftertanke af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet  

 anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i 

erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 

 formulere sin analyse, perspektivering og vurdering metodisk både mundtligt 

og skriftligt 

  

Grundlitteratur 

”DANSK – Pædagogisk assistent”  

Kap 2 Læs dig klog  

 

Samfundsfag 

Fagligt indhold    

 individuelt samfundsfagsprojekt (se evt. under tema 11)  

 valg og afgrænsning af et samfundsfagligt emne, evt. ved brug af Mindview  

 skriftlig problemformulering herunder hovedspørgsmål og arbejdsspørgsmål 

samt litteraturliste  

 

Mål-Eleven 

 anvende fagets grundlæggende terminologi til at formidle viden og på et 

samfundsfagligt grundlag argumentere for egne synspunkter og være lydhør 

over for andres holdninger og argumenter 

 anvende grundlæggende viden om det politiske system i Danmark til at forklare 

og diskutere løsninger på samfundsmæssige problemer 

 anvende grundlæggende sociologisk viden til at forklare og diskutere sociale og 

kulturelle mønstre og udviklingen i disse 

 anvende viden om grundlæggende økonomiske prioriteringer og Danmarks 

placering i det internationale økonomiske samfund 

 fremskaffe, bearbejde, formidle og foretage en begyndende vurdering af 

informationer om samfundsfaglige forhold i skriftlige og elektroniske medier 

 

Grundlitteratur 

”SAMFUNDSFAG – pædagogisk assistent” 

Kap 8 Samfundsfaglige metoder  

www.samfundsfaget.dk 

 

Metode 

Eleverne udarbejder på baggrund af deres praktikerfaringer og deres faglige viden et 

individuelt projekt, hvor de analyserer en faglig problemstilling. Samtlige områdefag 

skal indgå i projektet, og projektet skal dels bestå af et skriftligt produkt og dels en 

mundtlig fremlæggelse, som skal suppleres med en eller anden form for kreativ 

illustration/æstetisk udtryksform.  
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Evaluering 

Når temaet er slut, skal eleven: 

 have oparbejdet en viden om og en forståelse for sin rolle som fagperson  

 have oparbejdet en viden om og en forståelse for sin rolle som fagperson i 

relation til fysisk aktivitet, sundhed og kreative aktiviteter  

 kunne analysere pædagogisk praksis ud fra et pædagogisk, kommunikativt, 

sprogligt og psykologisk perspektiv samt have indsigt i, hvordan man kan 

anvende dette i forhold til samarbejdspartnere og målgrupper. 

  

Evalueringsform  

Afsluttes med individuelt projekt som fremlægges mundtligt. Bedømmes af så vidt 

muligt af flere af områdefagenes undervisere. Den vejledende bedømmelse sker ud 

fra 7-trinsskalaen. 

  

 

7.14. Tema 11: Repetition af områdefag og grundfag samt eksamen 

Varighed: 5 uger 

 

Formål 

Formålet er, at de enkelte fag repeteres og afsluttes, så eleven får overblik over fag, 

fagmål og det enkelte fag set i forhold til uddannelsen som helhed. 

 

Indhold 

Der arbejdes med fagene enkeltvis. Der afholdes prøve i udtrukne fag. 

 

Mål 

Alle fagmål. 

 

PRØVE I GRUNDFAG  

Prøven i det udtrukne grundfag følger bestemmelserne for prøve i det pågældende 
grundfag.    

 

8.1. Prøve i dansk på C-niveau på den pædagogiske assistentuddannelse  

 

Prøven tager sit udgangspunkt i et antal lokalt udarbejdede opgaver, der tilsammen 

dækker fagets kompetencer. 

Elevens præsentationsportfolio indgår i mindst en af de udarbejdede opgaver. 

Forberedelsestiden har en varighed af mindst 30 minutter. 
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Eksamination af eleven varer 30 minutter, inklusive votering. 

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål. 

 

8.2. Prøve i samfundsfag på C-niveau på den pædagogiske 

assistentuddannelse  

 

Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt.  

Projektet består af en skriftlig del, der udarbejdes ca. 6-7 uger inden prøveafholdelsen 

og en opfølgende mundtlig del, der fremlægges i forbindelse med selve 

prøveafholdelsen.  

 

Projektets indhold:  

Projektets skriftlige del består af en indledning, problemformulering, 4-5 

arbejdsspørgsmål samt en foreløbig litteraturliste, der sendes til censor 8 hverdage 

inden prøveafholdelsen, såfremt faget udtrækkes. Projektet er individuelt og tager 

afsæt i et samfundsfagligt emne, der ligger inden for pensum i samfundsfag på C-

niveau.  

Den fagansvarlige samfundsfagsunderviser introducerer til projektet.  
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Afvikling af den mundtlige prøve: 

Ved prøven forventes det, at eleven besvarer problemformuleringen, samt de 

tilhørende arbejdsspørgsmål. Dette foregår i en mundtlig fremlæggelse på op til 7 

min. 

Efter elevens fremlæggelse stiller eksaminator og censor spørgsmål til elevens projekt 

og det valgte emne. Der kan stilles spørgsmål, der afprøver elevens viden om 

samfundsfaglige spørgsmål, der ligger inden for pensum.  

 

Tidsramme for projektet: 

Udarbejdelsen af projektets skriftlige del foregår inden for en tidsramme på ca. 3 dage 

skemalagt i samme uge.  

Projektet kan skemalægges som en kombination af samfundsfagslektioner og ca. 3 

dansklektioner.  

Den pågældende danskunderviser indgår som vejleder på projektets skriftlige del, 

med fokus på danskfaglige aspekter.  

Samfundsfagsunderviseren indgår som vejleder i forhold til elevens valg af 

samfundsfagligt emne og inddragelse af relevant teori.   

 

Den mundtlige del forberedes af eleven i perioden efter at faget er udtrukket indtil 

selve prøveafholdelsen, hvor samfundsfagsunderviseren kan vejlede i forhold til 

kildesøgning og inddragelse af relevant teori. Der vejledes ikke i selve besvarelsen af 

problemformuleringen samt de tilhørende arbejdsspørgsmål.  

Vejledningen foregår i de skemalagte samfundsfagstimer, efter aftale med den enkelte 

elev.  

 

PRØVE I OMRÅDEFAG 
 

Formål 

at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med 
udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag 

Mål 

at eleven gennem prøven demonstrerer sin viden, sine færdigheder og holdninger 

indenfor det udtrukne områdefag svarende til fagmålene 
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Forudsætning for prøven 

Der udtrækkes ét af områdefagene i uddannelsen til prøve. 

 

Form og afvikling 

Prøven afholdes i 3. skoleperiode. 

 

Tidligst 5 uger før prøven afholdes oplyses eleven (via First Class) om, hvilket 

områdefag der er udtrukket til prøve.  

 

Prøven afvikles efter følgende tidsramme: 

Opgaven/emnet trækkes af eleven klokken 8.00 dagen før prøvens afholdelse. 

 

Opgaverne til prøven fordeles ved lodtrækning blandt eksaminanderne. Hver 

eksaminand skal kunne vælge mellem mindst 4 muligheder. Ved lodtrækningen skal 

eksaminator samt en repræsentant for skolens ledelse eller en person udpeget af 

skolens ledelse være til stede. 

Prøven tager udgangspunkt i et eller flere emner der som helhed dækker fagets mål 

og problemstillinger. Prøveoplægget er udfærdiget af den fagansvarlige underviser. 

Underviseren er ansvarlig for at emnet beskriver en problemstilling fra praksis og er 

dækkende for områdefagets indhold og problemstillinger.  

 

Forberedelsen til prøven er uden mulighed for vejledning. 

 

Med udgangspunkt i emnet skal eleven 
 

 beskrive, analysere og debattere det udtrukne emne 

 udvælge problemstillinger indenfor områdefagets fagområde 

 belyse og bearbejde problemstillinger med inddragelse af teori og andet der er 

relevant fra det udtrukne områdefag 

 

Forberedelse til prøven kan være individuel eller foregå i samarbejde med andre 

elever. 

 
Den mundtlige prøve 

Til eksamination inkl. votering afsættes 30 minutter pr. elev.  
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De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg.   

Prøven er mundtlig og foregår individuelt. Bedømmelsen er individuel. 

Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra oplægget, 

opgaven/emnet og målene for områdefaget. 

Votering 

Eleven forlader lokalet under voteringen. 

Eksaminator 

Den fagansvarlige underviser. 

Censor 

Censor udpeges af skolen eller beskikkes af Ministeriet for børn og undervisning. 

Udpeges censor af skolen skal det være en fagansvarlig underviser fra en anden 

skole, der er bekendt med undervisningen på den pædagogiske assistentuddannelse. 

 

AFSLUTTENDE PRØVE 
 

Formål 

Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede 

erhvervsfaglige kompetencer, som fremgår af bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012, 

bilag 1 stk. 4 og uddannelsesordningen for den pædagogiske assistentuddannelse. 

Mål 

At eleven kan demonstrere forudsætninger for: 

 at gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med 

andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner 

 selvstændigt og sammen med andre, at udvikle, planlægge, gennemføre og 

evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med 

børn, unge og voksne 

 ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, at arbejde 

motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og 

sanseoplevelser, 

 at arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, 

unge og voksne, herunder også at arbejde for forebyggelse af 

institutionsinfektioner, 
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 at stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv 

eller ved hjælp af kommunikationsmidler 

 at indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter 

anerkendende relationer 

 at formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende 

samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 

 med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og 

selvbestemmelsesret at vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at 

anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud 

 alene og i samarbejde med andre at tilrettelægge, udføre og reflektere over og 

udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i 

forhold til gældende regler og lovgivning på området, 

 selvstændigt at arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt 

medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles 

ansvar for ledelse og medarbejdere 

 at anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, 

arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde 

 

Form og afvikling 

Der afsættes 5 hverdage til at arbejde med en selvvalgt problemstilling inden for den 

pædagogiske assistents fagområde.  

Eleverne arbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, der danner 

grundlag for eksaminationen ved den afsluttende prøve. 

Projektet indgår ikke i bedømmelsen, men danner udelukkende grundlag for 

eksamination ved den afsluttende prøve. Eksaminationen er individuel. 

Projektarbejdet skal være styret af en problemformulering, problembaggrund og evt. 

supplerende spørgsmål. 

Rammerne for projektperioden er udformet med henblik på at: 

 eleverne arbejder opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende 

 eleverne formulerer og begrunder problemfelter i relation til den pædagogiske 

assistents fagområde 

 eleverne søger og anvender vejledning 

 eleverne forholder sig kritisk og evaluerende til såvel læringsprocessen som 

produktet 

 

I projektet skal eleven inddrage kendt teori og opsøge ny viden indenfor 

områdefagenes fagområder i relation til den valgte problemstilling. 
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Skriftlig problemformulering med problembaggrund, evt. supplerende spørgsmål og 

litteraturliste skal være censor i hænde senest 3 hverdage før prøvens afholdelse. 

Mundtlig prøve 

Prøven er individuel. 

Til eksaminationen inkl. votering afsættes 30 minutter pr. elev. De første 7 minutter 

afsættes til elevens oplæg.  

Prøven gennemføres som en dialog mellem eksaminanden og eksaminator. 

Prøven er mundtlig og tager afsæt i elevens problemformulering, et produkt, der 

afspejler elevens arbejde samt elevens oplæg. 

Votering 

Eleven forlader lokalet under voteringen. 

Bedømmelsen omfatter den individuelle mundtlige præstation. 

Eksaminator 

Eksaminator er en områdefagslærer på den pædagogiske assistentuddannelse. 

Censor 

Udpeges af skolen eller beskikkes af Ministeriet for børn og undervisning. Udpeges 

censor af skolen skal det være en person fra den pædagogiske assistentuddannelses 

praktikområde og med kendskab til den pædagogiske assistentuddannelse. 
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VALGFRIE SPECIALEFAG 
 

11.1. Oversigt over valgfrie specialefag 

 

1 Æstetiske udtryksformer 

2 Børn og natur 

3 Folkesundhed og sundhedsfremme  

4 Kost og bevægelse  

5 Socialpædagogik 

6 Specialpædagogik 

7 Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte institutionens fastsatte 
læringsmål 

 

11.2. Valgfrit specialefag: Æstetiske udtryksformer 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven udvikler faglige færdigheder og teoretisk viden om æstetiske udtryksformer 

for at kunne formidle og kunne arbejde med æstetisk virksomhed i arbejdet med 

børn, unge og voksne. 

 

At eleven gennem processen udvikler personlige og faglige kompetencer ved at:  

 udvikle indsigt og færdigheder ved undersøgelse og afprøvning af æstetiske 

udtryksformer 

 udvælge virkemidler i formidling af æstetisk virksomhed 

 søge og anvende vejledning 

 indtænke den æstetiske virksomhed i pædagogiske sammenhænge 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til den viden, der er 

opnået i løbet af processen 

              

Metode 

Undervisningen vil indeholde læreroplæg og æstetisk virksomhed, der afsluttes med 

mundtlig fremlæggelse. 

 

Undervisningens indhold 

 afprøvning og vejledning i forhold til æstetiske udtryksformer 

 litteratur om æstetisk virksomhed 

 pædagogisk arbejde i kulturel mangfoldighed 

 formidling af æstetiske udtryk 
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Fagmål 

 eleven kan udvikle kompetencer indenfor æstetiske fag og optræde som 

kulturformidler og kulturskaber i mangeartede kulturelle begivenheder i 

samværet med børn, unge og voksne. 

 eleven kan udvikle billedsproglige færdigheder for at kunne begå sig visuelt 

mellem indtryk og udtryk i samværet med børn, unge og voksne 

 

Evaluering 

Når faget sluttes skal eleven formidle et æstetisk projekt og i dialog med vejleder 

kunne: 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet æstetiske udtryksformer 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen 

 

Bedømmelse 

Eleven standpunktsbedømmes med ”Bestået/Ikke bestået”. 

 

11.3. Valgfrit specialefag: Børn og natur 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven udvikler faglige færdigheder og teoretisk indsigt i pædagogisk arbejde i 

naturen. 

 

At eleven udvikler faglige og personlige kompetencer ved at 

 søge og anvende vejledning 

 undersøge aktivitet i naturen 

 indtænke den opnåede viden i pædagogiske sammenhænge 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til den viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 

 

Indhold 

 perspektiver på pædagogisk arbejde i naturen 

 at arbejde undersøgende og eksperimenterende sammen med børn 

 naturkendskab 

 aktiviteter i natur 

 formidling 

 

Metode 

Læreroplæg, fordybelse individuelt eller i grupper samt gruppeaktivitet. 
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Fagmål  

 eleven kan formidle viden om naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens 

kredsløb m.m. til børn på forskellige alderstrin. 

 eleven kan planlægge og, i samarbejde med børn, etablere forskellige 

naturaktiviteter, som skærper børnenes nysgerrighed og 

 eleven kan give børn oplevelser, der kan medvirke til at give børnene en 

forståelse af den verden, der omgiver dem.  

 

Evaluering 

 

Når faget sluttes skal eleven i dialog med vejleder kunne 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet børn og natur 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 

 

Bedømmelse 

Eleven standpunktsbedømmes med ” Bestået/ Ikke bestået ” 

 

 

11.4. Valgfrit specialefag: Folkesundhed og sundhedsfremme  

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven udvikler teoretisk viden og faglige færdigheder inden for sundhed og 

sundhedsfremme for at kunne formidle og arbejde med sundhedsfremme som 

pædagogisk assistent. 

 

At eleven gennem processen udvikler personlige og faglige kompetencer ved at 

  

 være opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende inden for 

emnet Folkesundhed og sundhedsfremme 

 formulere og begrunde problemfelter i relation til den pædagogiske assistents 

fagområde 

 søge og anvende vejledning 

 sætte begrebet sundhedsfremme ind i en praktisk sammenhæng for at pege på 

konkrete handlemuligheder ind i en pædagogisk sammenhæng 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 
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Indhold 

I specialefaget Folkesundhed og sundhedsfremme skal eleven arbejde med 

 

 sundhedspolitik  

 sammenhæng mellem levevilkår, livsstil, sundhed og sygdom 

 sundhedsfremmebegrebet sat i en praktisk kontekst med henblik på børn, unge 

og borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse 

 sundhedsfremmende tiltag 

 

Metode 

Faget tilrettelægges således, at der foregår en vekslen mellem teoretiske oplæg og 

individuel fordybelse. 

 

Fagmål 

 eleven kan i sin professionelle praksis arbejde reflekteret ud fra en forståelse af 

sundhedsbegrebers årsag og betydning ud fra såvel eget som borgerens liv 

 eleven kan på baggrund af viden om risikofaktorer, sundhedspolitiske 

strategier, nationale og internationale, reflektere over og begrunde en 

alternativ sundhedspolitisk vision i relation til et valgt emne 

 eleven kan i sin professionelle praksis arbejde med sundhedsfremmende 

opgaver herunder udvikle nye handlemuligheder og strategier med 

udgangspunkt i den enkeltes potentialer, ønsker og behov 

 
Evaluering 

Når faget afsluttes skal eleven gennem et mindre skriftligt eller visuelt produkt i dialog 

med vejleder kunne  

 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet folkesundhed og sundhedsfremme 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 

 

Bedømmelse 

Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået. 

 

11.5. Valgfrit specialefag: Kost og bevægelse 

 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven udvikler teoretisk viden og faglige færdigheder inden for Kost og bevægelse 

for at kunne medtænke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i arbejdet som 

pædagogisk assistent. 
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At eleven gennem processen udvikler personlige og faglige kompetencer ved at  

 

 være opsøgende, undersøgende, analyserende og reflekterende inden for 

emnet kost og bevægelse 

 formulere og begrunde problemfelt i relation til den pædagogiske assistents 

fagområde 

 søge og anvende vejledning 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 

 

Indhold 

I specialefaget Kost og bevægelse skal eleven arbejde med 

 

 pædagogisk arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse gennem 

kost og bevægelse 

 sundhedsfremmende tiltag  

 den motiverende fagperson 

 

Metode 

Faget tilrettelægges således, at der foregår en vekslen mellem teoretiske oplæg og 

fordybelse individuelt eller i grupper. 

 

Fordybelsen tager udgangspunkt i den enkelte elevs nysgerrighed og læringsbehov. 

 

Fagmål 

 eleven kan medtænke sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til 

alle børn, unge og voksnes hverdagsliv herunder kostens betydning  

 eleven kan på baggrund af viden om kropslig udfoldelse medvirke aktivt til 

igangsættelse af fysiske aktiviteter, herunder over for mennesker med 

funktionsnedsættelser og særlige behov  

 eleven kan med baggrund i egen kropsbevidsthed udvikle færdigheder i at 

anvende rette bevægemønstre 

 

Evaluering 

Når faget slutter skal eleven i dialog med vejleder kunne 

 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet  

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og færdigheder 

der er opnået i løbet af processen 
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Bedømmelse 

Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået. 

 

11.6. Valgfri specialefag: Socialpædagogik 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven får socialpædagogisk viden, så socialpædagogiske principper kan anvendes 

med henblik på at skabe betingelser for, at mennesker med særlige livs- og levevilkår 

kan deltage i samfundet. 

 

At eleven gennem processen udvikler faglige og personlige kompetencer ved at 

 

 søge og anvende vejledning 

 få indsigt i professionelle relationer  

 indtænke den opnåede viden i pædagogiske sammenhænge 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til den viden, der er 

opnået i løbet af processen 

 

Fagmål 

 eleven kan i arbejdet med borgeren se den enkelte som et produkt af 

mellemmenneskelige relationer, sociale sammenhænge og vilkår, 

 eleven kan i sin professionelle praksis arbejde etisk reflekteret ud fra en 

forståelse af begreberne integritet og værdighed og disses betydning for det 

enkelte individ, 

 eleven kan inddrage den enkeltes potentialer, ressourcer og netværk i arbejdet 

med vedkommendes fortsatte fysiske og mentale udvikling, 

 eleven kan med viden om relationers betydning, samt egen andel i disse, 

arbejde reflekteret i sin professionelle praksis  

 

Indhold 

 inklusion og eksklusion 

 respekt og forståelse for det enkelte menneske og dets livsbetingelser 

 magt og relationer 

 arbejde ud fra den enkeltes ressourcer.  

 

Metode 

Læreroplæg, fordybelse individuelt eller i grupper, samt et mindre skriftligt, mundtligt 

eller visuelt produkt. 
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Evaluering 

Når faget slutter, skal eleven kunne 

 
 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet socialpædagogik 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen 

 

Evalueringsform 

Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået. 

 

11.7. Valgfrit specialefag: Specialpædagogik 

Varighed: 1 uge 

 

Formål 

At eleven får en teoretisk viden om observationsmetoder og ud fra disse at kunne 

arbejde respektfuldt og reflekteret med den enkelte borgers udviklingsmuligheder. 

 

At eleven gennem processen udvikler faglige og personlige kompetencer ved at 

 søge og anvende vejledning 

 indtænke den opnåede viden i pædagogiske sammenhænge 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til den viden, der er 

opnået i løbet af processen 

 

Fagmål 

 eleven kan på baggrund af viden om normalitet observere afvigelser og 

reflektere over den enkeltes udviklingsmuligheder 

 eleven kan i sin professionelle praksis arbejde respektfuldt med børn, unge og 

voksne med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov med udgangspunkt i 

den enkeltes potentialer, ønsker, behov og selvbestemmelse 

 eleven kan arbejde reflekteret på baggrund af omfattende viden om 

samfundets social- og sundhedspolitiske indsats over for borgere med særlige 

behov 

 
Indhold  

 indsigt i begrebet normalitet 

 at arbejde pædagogisk med udgangspunkt i det enkelte menneskes 

udviklingsmuligheder, ressourcer og selvbestemmelse 

 observere, reflektere og handle i forhold til personer med særlige livs- og 

levevilkår 

 indsigt i tilbud til og rettigheder for personer med særlige livs- og levevilkår 
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Metode 

Læreroplæg og fordybelse individuelt eller i grupper. Et mindre visuelt, mundtligt eller 

skriftligt produkt. 

 

Evaluering 

Når faget slutter skal eleven kunne 

 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på et udvalgt område af 

emnet specialpædagogik 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen. 

 

Evalueringsform 

Eleven standpunktsbedømmes med bestået /ikke bestået. 

 

 

11.8. Valgfrit specialefag: Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte 

institutionens fastsatte læringsmål. 

Varighed: 1 uge. 

 

Formål 

Formålet er, at eleven kan planlægge enkle aktiviteter, som kan understøtte børns og 

unges tilegnelse af institutionsfastsatte læringsmål. 

 

Fagmål 

 eleven kan planlægge aktiviteter, som understøtter barnets/ brugerens 

interesser 

 eleven kan planlægge aktiviteter, der stimulerer barnet/ brugeren fysisk, 

psykisk og kognitivt 

 eleven kan planlægge aktiviteter, som opfylder dele af institutionens 

virksomhedsplan 

 eleven kan udføre planlagte aktiviteter i praksis 

 eleven kan analysere aktiviteten ud fra didaktiske overvejelser 

 

Indhold 

 at arbejde ud fra den enkeltes potentialer 

 introduktion til begreberne selvbestemmelse og medbestemmelse 

 viden om formel læring 

 personalesamarbejdets betydning for planlægning og udførelse af aktiviteter 
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Metode 

Oplæg fra underviseren, miniprojekt, vejledning, afprøve en aktivitet i praksis. 

Fremlæggelse via eksempelvis billeder, video, skrift, rollespil. 

 

Evaluering 

Når faget sluttes skal eleven i dialog med vejleder kunne 

 

 reflektere over pædagogiske tilgange og perspektiver på en udvalgt, 

pædagogisk begrundet aktivitet 

 reflektere over perspektiver og begrænsninger i forhold til viden og 

færdigheder, der er opnået i løbet af processen 

 

Evalueringsform 

Eleven standpunktsbedømmes med bestået/ikke bestået.  

 

LINK 
 

Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser, BEK nr. 834 af 27/06-2013 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152697 

 

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, 

omsorg og pædagogik, BEK nr. 816 af 20/07/2012  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142890 

 

Uddannelsesordning for uddannelsen til pædagogisk assistent. Udstedelsesdato: 15. 

juli 2013 

http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/18592/UO%20PAU%20tekstdel.pdf 

 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelser, Bekendtgørelse 863 af 16/08-2012 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143156 

 

Bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i 

erhvervsuddannelserne, Bekendtgørelse 1271 af 16/11-2010  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132935 

 

Bekendtgørelse om vejledning om valg af videregående uddannelse og erhverv og 

vejledning, som led i fastholdelse af elever, kursister og studerende i uddannelse. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132825 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152697
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142890
http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/18592/UO%20PAU%20tekstdel.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132935
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132825

