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1. Indledning 
 

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning er en erhvervsrettet videregående uddan-

nelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreud-

dannelsessystemet) for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltids-

uddannelser i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er om-

fattet af reglerne i bekendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation 

og Videregående Uddannelser. 

 

Uddannelsen hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed i bekendtgørelse om 

videregående voksenuddannelser. 

 

Studieordningen er udarbejdet i fællesskab af de institutioner, som er godkendt af Styrelsen for Vi-

deregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte (VUS) til udbud af denne uddannelse. Studieordnin-

gen finder anvendelse for alle godkendte udbud af uddannelsen, og ændringer i studieordningen kan 

kun foretages i et samarbejde mellem de udbydende institutioner.  

 

Følgende uddannelsesinstitutioner er ved denne studieordnings ikrafttræden godkendt til udbud af 

akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning 

- Professionshøjskolen Metropol 

- University College Syddanmark 

- VIA University College 

 

 

Ved udarbejdelse af den fælles studieordning og væsentlige ændringer heraf tager institutionerne 

kontakt til aftagerne og øvrige interessenter samt indhenter en udtalelse fra censorformandskabet, jf. 

eksamensbekendtgørelsen. 

 

Studieordningen og væsentlige ændringer heraf træder i kraft ved et studieårs begyndelse og skal 

indeholde de fornødne overgangsordninger. 

 

Studieordningen har virkning fra 1. juli 2012. 

 

2. Uddannelsens formål 
 

Formålet med akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning er at kvalificere den uddan-

nede til selvstændigt at kunne varetage, begrunde og udvikle egen undervisning og anden ungdoms- 

og voksenpædagogisk virksomhed samt kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde. Formålet 

ligger inden for fagområdets formål, som fastsat i bekendtgørelse om videregående voksenuddan-

nelser 

 

3. Uddannelses varighed 
 

Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. 1 studenterårsværk er en heltidsstuderendes arbejde 

i 1 år og svarer til 60 ECTS-point (European Credit Transfer System).  
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ECTS-point er en talmæssig angivelse for den totale arbejdsbelastning, som gennemførelsen af en 

uddannelse eller et modul er normeret til. I studenterårsværket er indregnet arbejdsbelastningen ved 

alle former for uddannelsesaktiviteter, der knytter sig til uddannelsen eller modulet, herunder ske-

malagt undervisning, selvstudie, projektarbejde, udarbejdelse af skriftlige opgaver, øvelser og cases, 

samt prøver og andre bedømmelser. 

 

4. Uddannelsens titel 
 

Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i ungdoms- og voksenunder-

visning og den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Youth and Adult Educa-

tion jf. bekendtgørelse for videregående voksenuddannelser, bilag 1.   

 

5. Adgangskrav 
 

Adgang til optagelse på Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning eller enkelte mo-

duler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse 

mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne 

(GVU), en gymnasial uddannelse.  

 

Ansøger skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende 

uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse, f.eks. en relevant er-

hvervsuddannelse. 

 

Institutionen kan optage ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, 

men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan 

sidestilles hermed. 

 

Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til § 

15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessy-

stemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. 

 
 

6. Uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold 
 

Uddannelsen er et modulopbygget forløb med i alt seks moduler, som hver svarer til 10 ECTS –

point, herunder et afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.  

 
 

6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte 

 

Uddannelsens mål for læringsudbytte:  

Den studerende skal opnå kompetencer til at varetage, begrunde og udvikle undervisning og anden 

ungdoms- og voksenpædagogisk virksomhed. Uddannelsen skal desuden bidrage til at udvikle den 

studerendes selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse. 

Dette opnås ved at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering 

får: 
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Viden 

· Har udviklingsbaseret viden om undervisning af hhv. unge og voksne i praksis og viden om cen-

trale teorier og metoder. 

· Har forståelse for hvad det vil sige, at være professionel i udøvelsen af underviserhvervet. 

· Har forståelse for undervisning i praksis – herunder undervisning af forskellige målgrupper. 

 

Færdigheder 

· Kan anvende centrale undervisningsmetoder og – redskaber. 

· Kan tilpasse undervisningsmetoder og – redskaber til forskellige målgrupper. 

· Kan iagttage, vurdere og formidle problemstillinger fra undervisningspraksis og foreslå og vælge 

mellem løsningsmuligheder. 

· Kan beskrive og drøfte temaer og problemstillinger fra den praktiske undervisning med elever og 

kollegaer. 

 

Kompetencer 

· Kan medvirke til udvikling af egen undervisningspraksis. 

· Kan deltage i fagligt - og tværfagligt samarbejde internt og eksternt. 

· Kan samarbejde med virksomheder om udvikling af uddannelse. 

 

6.2 Uddannelsens struktur  

 

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt, der afslutter 

uddannelsen.  

 

Obligatoriske moduler jf. bilag 1 

Uddannelsens obligatoriske moduler, der er fælles for alle studerende, omfatter i alt 30 ECTS -

point.  
  

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. 

 

Valgfrie moduler jf. bilag 2 

Uddannelsen omfatter valgfrie moduler, der for den enkelte studerende skal udgøre i alt 20 ECTS -

point.  

 

For uddybning af læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler inden for uddannelsens 

faglige område henvises til bilag 2. 

 

Den studerende kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 15 

ECTS - point. Institutionen vejleder om valg af moduler uden for uddannelsens faglige område. 

 

 

Afgangsprojekt 

Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen. Afgangsprojektet skal dokumentere, at 

uddannelsens mål for læringsudbytte er opnået. Afgangsprojektets emne skal ligge inden for uddan-

nelsens faglige område og formuleres, så eventuelle valgfag uden for uddannelsens faglige område 

inddrages. Institutionen godkender emnet. 
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Forudsætningen for at gå til prøve i afgangsprojektet er, at uddannelsens moduler svarende til 50 

ECTS-point er bestået. 

 

7. Afgangsprojekt 
 

7.1 Læringsmål for afgangsprojektet 
 

Læringsmål 

 

Viden 

· Har teoretisk, praktisk og udviklingsbaseret viden om læreprocesser og undervisning af henholds-

vis unge og voksne. 

· Har viden om uddannelsesmæssige og samfundsmæssige forhold, der knytter sig til egne praksis-

nære problemstillinger i undervisningen. 

· Har forståelse af faglige begreber og metoder i relation til undervisning og de opgaver, der ud-

springer heraf. 

 

Færdigheder 

· Kan anvende centrale undervisningsmetoder og redskaber. 

· Kan vurdere problemstillinger fra en undervisningspraksis og opstille fagrelevante løsningsforslag 

samt kan formidle disse til kollegaer og samarbejdspartnere. 

 

Kompetencer 

· Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde og udviklingsarbejde i forbindelse med undervis-

ning og læring. 

· Kan identificere egne læringsbehov og i tilknytning hertil udvikle egen undervisningspraksis og 

profession. 

 

7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt 

 

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling. Emnet skal knytte sig til uddannelsens ind-

hold som helhed og inddrage teorier og metoder, den studerende har arbejdet med i uddannelsens 

øvrige moduler. 

Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet. 

 

 

8. Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 

 

8.1 Undervisnings- og arbejdsformer 

 

I undervisnings- og arbejdsformerne inddrages de studerendes erhvervserfaring og kompetencer, og 

undervisningen tilrettelægges, så der kan ske et samspil mellem teori og praksis. 

I forlængelse heraf anvendes forskellige undervisnings- og arbejdsformer, for eksempel: selvstæn-

dige studieaktiviteter, herunder læsning af relevant faglitteratur, oplæg, projektarbejde, øvelser, 

casearbejde, observation og undersøgelse, virtuelle arbejdsformer, studiegruppeaktiviteter og læse-

grupper. 

Vejledning gives til såvel grupper som individuelt. 
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8.2 Evaluering 

 

Uddannelsens moduler evalueres i henhold til erhvervsakademiernes systematik for arbejdet med 

kvalitetssikring- og udvikling. Evalueringerne indgår i den samlede kvalitetssikring og anvendes til 

løbende udvikling af uddannelsen. Evalueringer af uddannelsen behandles desuden på møder mel-

lem udbyderne. 

 

9. Prøver og bedømmelse 
 

Hvert modul og det afsluttende projekt afsluttes med en prøve med bedømmelse efter karakterska-

laen i Karakterskalabekendtgørelsen. 

 

Der er ekstern censur ved prøven på 2 af de obligatoriske moduler (modul 2 og 3) samt på afgangs-

projektet. 

 

De udbydende institutioner fastsætter i fællesskab en beskrivelse af de enkelte prøveformer, deres 

omfang og tilrettelæggelse, som den enkelte udbyderinstitution skal lægge til grund for sin prøveaf-

holdelse. Andre forhold vedrørende prøver fremgår af udbyderinstitutionernes eksamensreglemen-

ter og studie- og eksamensvejledninger. 

 

Øvrige forhold i forbindelse med prøverne fastlægges i den lokale studievejledning. 

 

For prøver og eksamen gælder i øvrigt reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervs-

rettede videregående uddannelser og Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse. 
 

10. Merit  
 

Der kan gives merit for moduler, når den studerende har opnået tilsvarende kvalifikationer ved at 

bestå uddannelseselementer fra en anden dansk eller udenlandsk videregående uddannelse. Afgørel-

sen træffes på grundlag af en konkret faglig vurdering af ækvivalensen mellem de berørte uddannel-

seselementer. 

Der gives endvidere merit for moduler, når den studerende efter en individuel kompetencevurdering 

i henhold til § 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreud-

dannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til de berørte 

moduler. 

Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 

 

 

11. Censorkorps 
 

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning benytter det af VUS godkendte censor-

korps for fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. 

 

 

12. Studievejledning 
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Udbyderinstitutionerne udarbejder en studievejledning til uddannelsen og dens moduler. Denne 

vejledning indeholder information om uddannelsen, modulerne, undervisning, vejledning, prøve-

former mv. 

 

13. Klager og dispensation 
 

Klager over prøver indgives til erhvervsakademiet inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmel-

sen af prøven er meddelt. 

Klager over prøver behandles i øvrigt efter reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i er-

hvervsrettede videregående uddannelser. 

 

Klager over øvrige forhold indgives til erhvervsakademiet. 

 

Erhvervsakademiet kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af erhvervs-

akademierne, når det er begrundet i særlige forhold. 

 

14. Overgangsordninger 
 

Studerende, der har gennemført et eller flere moduler efter de hidtidige regler om uddannelsen, kan 

afslutte uddannelsen efter disse tidligere regler, hvis den enkelte institutions forhold tillader det, 

eller afslutte uddannelsen efter denne studieordning. 

 

15. Retsgrundlag  
 

Studieordningens retsgrundlag udgøres af: 

 

1) Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser  

2) Bekendtgørelse af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videre-

uddannelsessystemet) for voksne 

3) Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. 

4) Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser  

5) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse  

6) Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne 

 

Retsgrundlaget kan læses på adressen www.retsinfo.dk    

 

http://www.retsinfo.dk/
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Bilag 1 ”Obligatoriske moduler” 
 

Bilag 1 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler. 

 

Modul Ob1: Didaktik og undervisningsmetode 
ECTS-point: 10  

 

Læringsmål: 

 

Viden 

· Har viden om pædagogiske og didaktiske teorier og deres anvendelse indenfor ungdoms- og vok-

senpædagogisk praksis. 

· Har forståelse af, hvorledes pædagogiske/didaktiske teorier og metoder anvendes indenfor forskel-

lige undervisningsmæssige kontekster/praksisser. 

 

Færdigheder 

· Kan formidle praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger. 

· Kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og træffe valg om mål, indhold, undervis-

nings- og organiseringsformer. 

· Kan anvende og vurdere brugen af IT og andre medier i undervisningspraksis. 

· Kan evaluere og justere undervisningsforløb i praksis. 

 

Kompetencer 

· Kan udvikle egen undervisningspraksis. 

· Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af undervisning i praksis. 

· Kan varetage koordinerende funktioner i relation til undervisningsforløb. 
 

Indhold:  

 Pædagogiske og didaktiske teorier og begreber. 

 Undervisningsplanlægning og undervisningsmetodik. 

 Design af lære- og undervisningsmiljøer. 

 IT og medier i undervisning. 

 Kommunikationsteori og kommunikationsøvelser. 

 

Modulet afsluttes med en prøve med intern censur. 
 

Modul Ob2: Underviserrollen under forandring  
ECTS-point: 10 
 

Læringsmål: 
 

Viden 

· Har viden om samfundsmæssige forandringsprocesser, kulturel udvikling og uddannelsespolitiske 

reformbevægelsers betydning for ungdoms- og voksenpædagogisk arbejde. 

· Har viden om forventninger og dilemmaer og ift. underviserrollen i et moderne samfund og i for-

skellige undervisningsmæssige kontekster. 
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· Har forståelse for forskellige kompetencebegreber og kompetenceudviklingsstrategier, deres an-

vendelse og betydning i forskellige undervisningsmæssige kontekster. 
 

Færdigheder 

· Kan udvælge og anvende underviserpositioner og -opgaver afhængig af den undervisningsmæssi-

ge kontekst. 

· Kan formidle problemstillinger vedrørende egen underviserprofession. 

 

Kompetencer 

· Kan udvikle egen underviserrolle. 

· Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om pædagogisk udvikling. 
 

Indhold:  

 Forandringsprocesser i det moderne samfund. 

 Modernisering og kulturel udvikling. 

 Teamsamarbejde og teamlæring. 

 Teorier om kompetencebegrebet. 

 Begreber om lærerrollen i henholdsvis undervisnings- og vejledningssituationer. 
 

Modulet afsluttes med en prøve med ekstern censur. 
 

 

Modul Ob3: Læring og deltagerforudsætninger 
ECTS-point: 10 

 

Læringsmål: 
 

Viden 

· Har viden om og forståelse af læringsteorier og disses betydning for tilrettelæggelse af undervis-

ning inden for det ungdoms- og voksenpædagogiske område. 

· Har viden om, hvad psykologiske, sociale og kulturelle faktorer betyder for deltageres læring. 

· Har viden om og forståelse af diversiteten i deltageres forventninger og holdninger til læring i ud-

dannelse og arbejde. 

 

Færdigheder 

· Kan varetage undervisning med baggrund i læringsteorier og deltagerforudsætninger. 

 

Kompetencer 

· Kan udvikle sin undervisning i lyset af forståelse af læreprocesser og deltagerforudsætninger. 

· Kan koordinere læreprocesforløb i praksissammenhæng med forståelse for læringsteorier og del-

tagerforudsætninger. 

 

Indhold:  

 Unges og voksnes kultur- og livsverden, herunder forskellige holdninger til uddannelse og 

arbejde. 

 Unges og voksnes psykologi og livsudvikling. 

 Nyere læreprocesteori. 

 Kognitionspsykologi – viden om hukommelse og problemløsning. 
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Modulet afsluttes med en prøve med ekstern censur. 
 

 

Bilag 2 ”Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område” 
 

Bilag 2 gennemgår læringsmål, indhold og omfang af de valgfrie moduler. 

 

 

Modul Vf1: Voksenliv og læring 
ECTS-point: 10 

 

Læringsmål: 

 

Viden 

· Har viden om voksnes læring i forskellige kontekster herunder formelle og uformelle læringsrum. 

· Har viden om livslang læring herunder realkompetencevurdering. 

· Har forståelse for voksnes læring i forhold til livslange læreprocesser i forskellige kontekster. 

 

Færdigheder 

· Kan anvende IT og elektroniske medier til understøttelse af voksnes læring. 

· Kan varetage undervisning i forhold til voksnes kompetencer og kontekster. 

· Kan varetage undervisning ved hjælp af elektroniske medier. 

 

Kompetencer 

· Kan deltage i faglige og tværfaglige samarbejder vedrørende voksnes læring. 

· Kan udvikle egen underviserrolle i forhold til livslang læring og voksnes læring. 
 

Indhold:  

 Læringsrum, hverdagslæring, skole- og uddannelseslæring, læring i arbejdslivet og net-

baseret læring. 

 Voksenpædagogiske teorier. 

 Kompetenceudvikling og design af kompetenceudviklingsmiljøer. 

 Elektroniske medier i en undervisnings- og læringssammenhæng. 
 

Modulet afsluttes med en prøve med intern censur. 
 

 

Modul Vf2: Ungdomsliv og læring 

ECTS-point: 10 

 

Læringsmål: 

 

Viden 

· Har viden om unges valg - og fravalg af uddannelse. 

· Har viden om fastholdelsesproblematikker. 
. Har viden om unges brug af IT og andre elektroniske medier. 

· Har forståelse af begreber om ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling, herunder diversiteten 

i ungegruppen. 
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Færdigheder: 

· Kan anvende og vurdere brug af IT og andre elektroniske medier 

· Kan tilrettelægge og udføre undervisning for grupper af unge med forskellige behov og lærings-

forudsætninger. 

· Kan indgå i tværfagligt samarbejde om og med unge. 

 

Kompetencer 

· Kan udvikle egen underviserrolle i forhold til unges identitetsudvikling og læring. 

 

Indhold:  

 Ungdomsliv, socialisering og identitetsudvikling i det moderne samfund. 

 Anerkendende pædagogik, inklusion og den rummelige skole. 

 IT og medier der understøtter unges læring. 

 Tværkulturel pædagogik. Fastholdelse i en pædagogisk sammenhæng. 

 

Modulet afsluttes med en prøve med intern censur. 
 

 

Modul Vf3: Uddannelses- og karrierevejledning 

ECTS-point: 10 

 

Læringsmål: 
 

Viden 

· Har viden om uddannelses- og karrierevejledning i forskellige kontekster og for forskellige mål-

grupper. 

· Har viden om væsentlige vejledningsteorier og – metoder og deres anvendelsesmuligheder i vej-

ledningspraksis. 

· Kan forstå og vurdere vejledningsfaglige problemstillinger herunder etiske problemstillinger. 

 

Færdigheder 

· Kan formidle vejledningsfaglige problemstillinger. 

· Kan planlægge og gennemføre vejledningsforløb i praksis. 

· Kan udvælge og anvende vejledningsmetoder i praksis. 

 

Kompetencer 

· Kan deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om løsning af vejledningsfaglige problemstillin-

ger. 

· Kan udvikle egen vejlederrolle og vejledningspraksis. 

 

Indhold:  

 Vejlednings- og karrierevalgsteori. 

 Metoder i vejledningsarbejdet. 

 Etiske principper for vejledning og vejledere. 

 Kommunikationsteori og metode. 

 Livslang læring og kompetencebegreber. 

 Uddannelsessystemets indretning og funktionsmåde. 
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Modulet afsluttes med en prøve med intern censur. 
 

 
 
 
 
 

Modul Vf4: Studier i praksisfeltet 

ECTS-point: 10 

 

Læringsmål: 

 

Viden 

· Har viden om teorier om organisationers struktur, kultur og ledelse med betydning for de pædago-

giske muligheder i organisationen. 

· Har viden om teorier om forandringsprocesser i organisationer. 

· Har forståelse for projektudvikling og pædagogiske udviklingsprocesser. 

 

Færdigheder 

· Kan indhente relevante data på en etisk forsvarlig måde. 

· Kan undersøge egen praksis og vurdere resultaternes betydning for pædagogisk udvikling. 

· Kan formidle problemstillinger fra egen praksis. 

 

Kompetencer 

· Kan deltage i tværfaglige udviklingsprocesser på organisationsniveau. 

· Kan igangsætte og lede et mindre pædagogisk forsøgs- udviklingsarbejde. 

 

Indhold: 

 

  Undersøgelsesmetoder og designs. 

  Begreber om uddannelsesinstitutioner og læringsmiljøer som organisation og kultur. 

  Projektudvikling og projektledelse. 

  Udviklings- og forandringsmodeller. 
 

Modulet afsluttes med en prøve med intern censur. 


