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Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til reglerne i den bachelorstudieordning den
studerende er indskrevet på.
Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft pr. 1. september 2021, og gælder for alle studerende. For studerende optaget før 1.
september 2021 – se eventuelle overgangsregler sidst i dokumentet.
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1. Om uddannelsen
1.1 Uddannelsens formål og kompetenceprofil - faglige og erhvervsrelevante
kompetencer
Formålet med fagmodulet er, at videreudvikle viden, færdigheder og kompetencer opnået på basisdelen, med henblik
på, at den studerende:
•
•
•
•

opnår viden om det valgte fagmoduls discipliner, hovedtraditioner og genstandsfelter,
kan anvende det valgte fagmoduls væsentligste teorier og metoder,
forstår det valgte fagmoduls rolle i bacheloruddannelsens hovedområde, og kan reflektere over den.
kan begrunde og vælge relevante løsnings- og analysemodeller.

Formålet med Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier er:
Fagmodulet i Pædagogik og uddannelsesstudier har til formål, at den studerende tilegner sig indsigt i de subjektive og
deltagerorienterede dimensioner af læreprocesser, og hvordan disse er indlejrede i interaktionsprocesser og i sociale
kontekster. Fagmodulet giver indsigt i, hvordan også kategorier som køn, klasse, etnicitet og alder har betydning for
deltageres læreprocesser. Der lægges vægt på at analysere og forstå dette med udgangspunkt i fagets teorier og metoder
samt at perspektivere de opnåede indsigter i forhold til praksis. Metodeundervisningen på fagmodulet har fokus på
forskningsprocessen og forskningshåndværket i kvalitativ pædagogisk forskning.
Under henvisning til Uddannelsesbekendtgørelsen §3 giver fagmodulet den studerende viden, færdigheder og
kompetencer inden for
Viden
• Viden om læreprocessers komplekse karakter herunder viden om læreprocessers subjektive og livshistoriske
dimension samt betydningen af interaktion med den sociale og kulturelle kontekst
• Kendskab til grundlæggende og eksemplariske pædagogiske begreber som læring, erfaring, dannelse,
socialisation, kvalifikation og kompetence og deres relevans for uddannelsestænkning og læringsforståelser
• Viden om teorier om menneskers læreprocesser og disses samspil med de formelle og uformelle kontekster, de
udspiller sig indenfor, samt viden om teoriernes epistemologiske og ontologiske grundlag
• Viden om relevante forskningsmetoder i forhold til at undersøge menneskers læreprocesser og deres samspil
med sociale og kulturelle kontekster med særlig vægt på kvalitativ metode
• Viden om de pædagogiske praksisfelter, der relaterer sig til menneskers forskellige livsfaser
Færdigheder
• Færdighed i at anvende fagets teorier og metoder til at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af
læreprocesser i formelle og uformelle sammenhænge med særlig vægt på kvalitativ metode
• Færdighed i at reflektere kritisk over fagets teorier, begreber og metoder samt at kunne arbejde videnskabeligt
• Færdighed i at vurdere relevante teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante
analysemodeller
• Færdighed i at perspektivere undersøgelsesresultater i forhold til relevante praksisfelter
• Færdighed i skriftligt og mundtligt at formidle pædagogiske problemstillinger, analyseresultater og
praksisperspektiver
Kompetencer
• Kompetence til at kunne indgå i diskussioner om og undersøgelser af læreprocesser på et fagligt kritisk
grundlag
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• Kompetence til at kunne identificere læringsmæssige problemstillinger og analysere dem på et fagligt og
teoretisk grundlag
• Kompetence til at kunne selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med fagfæller
• Kompetence til at kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egne læreprocesser
• Kompetence til at kunne definere egen kvalifikations- og kompetenceprofil og foretage informeret valg af
kandidatuddannelse eller beskæftigelse.

1.2 Sprog
Fagmodulet udbydes på dansk - med enkelte uddannelseselementer på engelsk.
Eksamenssproget er identisk med undervisningssproget.

1.3 Adgangskrav
Fremgår af universitets hjemmeside.

1.4 Normering og varighed
Fagmodulet er normeret til 35 ECTS.

1.5 Studienævn og censorkorps
Fagmodulet hører under Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv
Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for Generel Pædagogik.

1.6 Hovedområdetilknytning
Uddannelsen hører under Det Humanistiske hovedområde.

2. Uddannelsens forløb
2.1 Uddannelseselementer

•
•
•
•
•

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier (15 ECTS)
Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og erfaringsdannelse (5 ECTS)
Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser (5 ECTS)
Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og arbejdsliv (5 ECTS)
Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning (5 ECTS)

Titel

Fagmodulprojekt i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Oversættelse af titel

Subject module project in Educational Studies

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type
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Projekt
ECTS-normering

15 ECTS

• Viden:
• Viden om læreprocessers subjektive dimensioner og samspil
med sociale og kulturelle kontekster.
• Viden om teorier om menneskers læreprocesser samt viden om
disse teoriers epistemologiske og ontologiske grundlag.
• Viden om relevante forskningstilgange i forhold til at
undersøge af menneskers læreprocesser og deres samspil med
sociale og kulturelle kontekster.
• Viden om mindst et af de pædagogiske praksisfelter, der
relaterer sig til menneskers forskellige livsfaser.
• Færdigheder:
• Færdighed i at kunne afgrænse, formulere og begrunde
problemstillinger i forhold til spørgsmål om uddannelse og
læring.

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at kunne anvende fagets teorier og metoder til at
undersøge og analysere læreprocesser i formelle eller uformelle
sammenhænge.
• Færdighed i at kunne kritisk reflektere over fagets teorier,
begreber og metoder, samt over egen anvendelse af disse.
• Færdighed i at kunne perspektivere undersøgelsesresultater i
forhold til et relevant praksisfelt.
• Færdighed i at kunne formidle den valgte problemstilling samt
analyseresultater og praksisperspektiver til både fagfæller og
ikke-specialister
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne indgå i diskussioner om læreprocesser
på et fagligt kritisk grundlag.
• Kompetence til at kunne identificere læringsmæssige
problemstillinger og analysere dem på et fagligt og teoretisk
grundlag.
• Kompetence i at kunne indgå i samarbejde med fagfæller.
• Kompetence i at kunne strukturere og reflektere over egen
læring.

Overordnet indhold

Gennem projektarbejdet skal den studerende lære at planlægge og
gennemføre et projekt, som undersøger og analyserer et selvbestemt
problemorienteret emne, der falder inden for fagmodulets rammer. I
projektarbejdet skal der lægges vægt på de subjektive og
deltagerorienterede dimensioner af de uddannelse- og/eller
læringsmæssige problemstillinger, der arbejdes med. Samtidig lægges
der vægt på forståelse af kontekstens betydning for subjektive
læreprocesser.
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Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport.

Undervisnings- og arbejdsform

Der arbejdes problemorienteret i deltagerstyrede grupper understøttet af
et struktureret projektudviklings- og gruppedannelsesforløb og
projektvejledning.
Den studerende skal til projektet vedlægge en studieforløbsbeskrivelse
indeholdende den studerendes refleksioner over egen læreproces i
relation til kursets målbeskrivelse.

Som forudsætning for at deltage i prøven skal den studerende have
deltaget i intern evaluering.
Ved den interne evaluering får projektgruppen gennem gensidig kritisk
og konstruktiv diskussion med en opponentgruppe og anden vejleder
mulighed for at kvalificere projektets samlede design, problemfelt og
besvarelse af denne gennem den samlede rapport. Til den interne
evaluering fremsendes udkast til projektrapport, samt forberedes
mundtlig feedback til opponent gruppe.
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen

Omprøve, hvis forudsætninger for at til eksamen ikke er opfyldt:
Hvis den studerende ikke deltager i intern evaluering, skal der afleveres
en opgavebesvarelse på minimum 4.800 antal tegn inkl. mellemrum og
må have et omfang på maksimalt 7.200 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste,
figurer og andre illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag, der
opsummerer egen gruppes kommentarer til opponentgruppen og
opponentgruppens kommentarer til eget projekt.
Opgavebesvarelsen godkendes af kursusansvarlig og afvises fra
bedømmes, hvis den ikke overholder omfangskravene.

Prøveform
Gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet.
Ved prøven tages der udgangspunkt i de studerendes
projektrapport og eventuelt supplerende materiale. Prøven
foregår som en dialog mellem de studerende og bedømmerne.
Der kan under prøven stilles spørgsmål inden for
projektmodulets faglige område.

Prøveformer

Der foretages en individuel bedømmelse på baggrund af
projektrapporten og den enkelte studerendes mundtlige
præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af
projektrapporten og den mundtlige præstation.
Grupperne kan bestå af 2 til 6 studerende.
Omfangskravene for projektrapporten er:
For 2 studerende minimum 91.200 og maksimum 110.400 antal
tegn inkl. mellemrum.
For 3 studerende minimum 110.400 og maksimum 163.200
antal tegn inkl. mellemrum.
For 4 studerende minimum 110.400 og maksimum 163.200
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antal tegn inkl. mellemrum.
For 5 studerende minimum 110.400 og maksimum 163.200
antal tegn inkl. mellemrum.
For 6 studerende minimum 110.400 og maksimum 163.200
antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, resumé, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Eksaminationstid inkl. votering er:
For grupper af 2 studerende 60 minutter.
For grupper af 3 studerende 75 minutter.
For grupper af 4 studerende 90 minutter.
For grupper af 5 studerende 105 minutter.
For grupper af 6 studerende 120 minutter.
Stave- og formuleringsevnen i projektrapporten indgår i
bedømmelsen.
Tilladte hjælpemidler ved prøven: Alle.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ekstern censor.

Titel

Fagmodulkursus 1: Menneskers læring og
erfaringsdannelse

Oversættelse af titel

Subject module course 1: Human learning and experience formation

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus/seminar

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om menneskers læreprocesser, dvs. hvordan mennesker
tilegner sig viden og kompetencer, gør sig erfaringer og
påvirkes af det omgivende samfund og den kulturelle kontekst
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Indsigt i udvalgte læringsbegreber som fx læring, erfaring,
dannelse, socialisation, kvalifikation og kompetence og deres
relevans for uddannelsestænkning og læringsforståelser
• Færdigheder:
• Færdighed i at kunne skelne mellem og identificere forskellige
læringsbegreber og reflektere disses grundantagelser kritisk
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• Færdighed at kunne formidle fagets problemstillinger til
fagfæller
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne indgå i faglige diskussioner om
menneskers læreprocesser på et kritisk-fagligt grundlag
• Kompetence til at kunne indgå i fagligt samarbejde og vurdere
fagfællers faglige præstationer

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

Seminaret skal give den studerende indsigt i forskningsbaseret viden og
teorier om menneskers læring og erfaringsdannelse. På seminaret
præsenteres og diskuteres grundlæggende læringsbegreber så som
læring, erfaring, dannelse, socialisation, kvalifikation og kompetence.
Der lægges vægt på at den studerende tilegner sig indsigt i disse
begrebers relevans for uddannelses- og læringsforståelser og for
pædagogisk praksis.

Undervisnings- og arbejdsformen på kurset veksler mellem
forelæsninger, diskussioner og opgaver i plenum og i mindre grupper
samt korte oplæg fra de studerende.
Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk.

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Prøveformer

Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet aflevere 6 opgaver (i grupper).
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave i en selvvalgt
problemstilling.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på 9.600-12.000 tegn
inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
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Hjemmeopgavens varighed er 21 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.

Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.

Titel

Fagmodulkursus 2: Børn og unges læreprocesser

Oversættelse af titel

Subject module course 2: The learning processes of children and
adolescents

Seneste ændring

1.9.2020

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus/seminar

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om børn og unges læreprocessers i samspil med de
formelle og uformelle kontekster, de udspiller sig indenfor
• Viden om forskellige teoretiske perspektivers betydning for
forståelsen af børn og unges læreprocesser
• Viden om pædagogiske praksisfelter, der relaterer sig til børn
og unge
• Færdigheder:
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdighed i at kunne identificere børn og unges
læringsmæssige orienteringer
• Færdighed i at kunne kritisk reflektere over fagets teorier og
begreber i forhold til børns og unges læreprocesser
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne indgå i diskussioner om børns og
unges læreprocesser på et fagligt kritisk grundlag
• Kompetence til at kunne forstå børn og unges læreprocesser i et
kontekstuelt perspektiv

Overordnet indhold

Seminaret skal give den studerende indsigt i teorier om den del af det
pædagogiske felt, der handler om børn og unges livsverden: Familie,
daginstitutioner, skole, ungdomsuddannelse og fritidsliv. Seminaret
lægger særlig vægt på viden om børns og unges interaktions- og
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læreprocesser samt på betydningen af sociale kategorier som køn, klasse
og etnicitet i læringssammenhænge.
Der kan forekomme seminaraktiviteter på engelsk.

Undervisnings- og arbejdsform

Undervisningsformen veksler mellem litteraturstudier, underviseroplæg,
studenteroplæg samt gruppe- og plenumdiskussion.
Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk.

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende holder et
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen mundtligt oplæg i forbindelse med en kursusgang. Det nærmere indhold
aftales med og godkendes af den kursusansvarlige underviser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 5 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.

Titel

Fagmodulkursus 3: Læreprocesser i voksen- og
arbejdsliv

Oversættelse af titel

Subject module course 3: Learning processes in adult and working life

Seneste ændring

1.9.2021

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:

Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Viden om voksnes læreprocessers og disses subjektive
dimension og samspil med de kontekster, de udspiller sig
indenfor i arbejdsliv, hverdagsliv og på voksenuddannelser
• Viden om de pædagogiske praksisfelter, der relaterer sig til
voksnes uddannelse og læring
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• Færdigheder:
• Færdighed i at kunne kritisk reflektere over fagets teorier og
begreber i forhold til voksnes læreprocesser
• Færdighed i at kunne analysere læringsmiljøets betydning for
voksnes læreprocesser
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne indgå i diskussioner om voksnes
læreprocesser på et fagligt kritisk grundlag
• Kompetence til at kunne håndtere en tidsmæssig afgrænset
faglig situation, kunne arbejde under pres og med en klar
deadline

Overordnet indhold

Undervisnings- og arbejdsform

På seminaret tilegner den studerende sig indsigt i viden og
problemstillinger omkring voksnes læring og uddannelse. Seminaret
behandler emnerne som voksenuddannelse og voksnes læring i og
omkring arbejdsliv og hverdagsliv. Fokus er på viden om den voksnes
kompetenceudvikling og kvalificering, samt betydning af både subjektive
forudsætninger og det omgivende læringsmiljø
OBS: Der kan forekomme seminaraktiviteter på engelsk.

I undervisningen indgår en række varierende arbejdsformer, der både
formidler faglig viden og kræver, at de studerende arbejder aktivt med at
forstå, anvende og udvikle denne viden gennem øvelser,
gruppediskussioner og case-arbejde med udgangspunkt i oplæg/opgaver
fra lærerne.
Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk.
Den studerende får udleveret fire opgaveformuleringer i forbindelse med
eksamen, og vælger én af disse at skrive sin opgave om.

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at den studerende holder et
Forudsætninger for at kunne gå til eksamen mundtligt oplæg i forbindelse med en kursusgang. Det nærmere indhold
aftales med og godkendes af den kursusansvarlige underviser.

Prøveform
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.

Prøveformer

Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 14.400 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 48 timer inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: 7-trinsskala.
Censur: Ingen.
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Titel

Fagmodulkursus 4: Pædagogisk feltforskning

Oversættelse af titel

Subject module course 4: Pedagogical field research

Seneste ændring

1.9.2019

Undervisningssprog

Dansk

Type

Obligatorisk kursus

ECTS-normering

5 ECTS

• Viden:
• Viden om kvalitativ metode til at undersøge og udforske
menneskers læreprocesser og deres samspil med den sociale og
kulturelle kontekst
• Eksemplarisk viden om et pædagogisk praksisfelt
Læringsudbytte/bedømmelseskriterier

• Færdigheder:
• Færdighed i at kunne tilrettelægge og gennemføre et kvalitativt
feltstudie indenfor et pædagogisk praksisfelt
• Kompetencer:
• Kompetence til at kunne anvende pædagogisk-teoretiske
perspektiver i et konkret empirisk arbejde samt reflektere
kritisk og selvkritisk over empiriproduktionsprocessen

Overordnet indhold

På kurset får deltagerne erfaring med at planlægge og gennemføre
kvalitativ pædagogisk feltforskning, samt med at bearbejde og analysere
udbyttet af et mindre empirisk materiale. Gennem bearbejdningen af
empirien vil deltagerne få kendskab til en konkret pædagogiske
praksisfelts sociale og kulturelle dynamikker, samt få erfaring med at
undersøge og analysere disse.
Der kan forekomme seminaraktiviteter på engelsk.

Undervisnings- og arbejdsform

I undervisningen arbejdes der i grupper og med øvelser i plenum, hvilket
kræver, at de studerende er deltagende og engageret i arbejdet med at
forstå, anvende og udvikle viden og begreber i relation til læreroplæg,
opgaver og de studerendes projektarbejde og empiriproduktion.
Der forudsættes læsefærdigheder i engelsk.

Prøveformer

Prøveform
Kurset bestås gennem aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende
deltagelse.
Ved aktiv deltagelse forstås:
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- Den studerende skal deltage i de med undervisningen
forbundne aktiviteter (f. eks. workshops, seminarer, feltekskursioner, processtudiegrupper, arbejdskonferencer,
supervisionsgrupper, feedback-sessioner).
Ved regelmæssig deltagelse forstås:
- Den studerende skal være til stede minimum 80 procent af
undervisningsgangene.
Ved tilfredsstillende deltagelse forstås:
- Den studerende skal i forløbet deltage i 1 undersøgelse(r) af og
refleksion(er) over processer, som følges op at mundtlige
gruppeoplæg.
Bedømmelse: Bestået/ikke bestået.
Censur: Ingen.

Omprøve
Individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af kursusansvarlig.
Hjemmeopgaven skal have et omfang på minimum 12.000 og
maksimum 16.800 antal tegn inkl. mellemrum.
Omfangskravene er inklusive eventuel forside,
indholdsfortegnelse, litteraturliste, figurer og andre
illustrationer, men eksklusiv eventuelle bilag.
Hjemmeopgavens varighed er 3 dage inkl. evt. weekend og
helligdage.
Bedømmelse: Bestået / Ikke bestået.
Censur: Ingen.

2.2 Studiemæssige bindinger
Ingen

2.3 Anbefalede faglige forudsætninger
Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet.

3. Overgangsregler
3.1 Overgangsregler
Studerende der har påbegyndt fagmodulet før den 1. september 2018 afslutter fagmodulet i overensstemmelse med
Fagmodulbeskrivelse af 1. september 2013 med ændringer af 1.september 2016 og 2017.
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4. Godkendelse
4.1 Godkendt af studienævnet
Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv den
28. oktober 2020
.

Censorformandskabet er orienteret om ændringer, inden studieordningen træder i kraft.

4.2 Godkendt af rektor
Godkendt af rektor Hanne Leth Andersen den
11. januar 2021
.
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