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1. Indledning 

Akademiuddannelse i Socialpædagogik er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter 

lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) 

for voksne (VfV-loven) og efter bestemmelserne om tilrettelæggelse af deltidsuddannelser i lov om 

åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. Uddannelsen er omfattet af reglerne i be-

kendtgørelse om akademiuddannelser fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående 

Uddannelser. 

 

Uddannelsen hører under fagområdet for Velfærd, Undervisning og Sundhed i Bekendtgørelse om 

Videregående Voksenuddannelser (akademiuddannelser). 

 

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 

Akademiuddannelse i Socialpædagogik: 

 

- Professionshøjskolen UCC 

- Professionshøjskolen VIA University College 

- Professionshøjskolen UC Syddanmark 

 

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.oktober 2012. 

 

2. Uddannelsens formål 
Formålet med Akademiuddannelsen i Socialpædagogik er at kvalificere den studerende til at analy-

sere, vurdere og på faglig, kompetent vis indgå i og varetage komplekse, socialpædagogiske pro-

blemstillinger og arbejdsopgaver i forhold til den givne brugergruppe. Formålet ligger inden for 

fagområdets formål, som fastsat i Bekendtgørelse om Videregående Voksenuddannelser.  

 

3. Uddannelsens 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).  

  

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. 
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4. Uddannelsens titel 
Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen AU i Socialpædagogik og den en-

gelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Social Education jf. Bekendtgørelse for 

Videregående Voksenuddannelser.   

 

5. Adgangskrav 
Adgang til optagelse på Akademiuddannelse i Socialpædagogik eller enkelte moduler herfra er be-

tinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau 

med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gym-

nasial 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 
 

Læringsudbytte for den studerende  

Den studerende skal kunne varetage det socialpædagogiske arbejde udviklingsorienteret, selvstæn-

digt og i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samarbejdsparter i tværfaglige og tværprofes-

sionelle sammenhænge. Den studerende skal gennem integration af praksiserfaringer og udvik-

lingsorienteret arbejde opnå viden, færdigheder og kompetencer som det fremgår nedenfor. 
 

6.1 Uddannelsens mål for læringsudbytte 

Uddannelsens mål for læringsudbytte:  

 

Viden 

Den studerende skal i forhold til den socialpædagogiske praksis opnå forståelse af og viden om: 

 Centrale teorier og metoder, der er med til at konstituere den socialpædagogiske faglighed  

 Hvordan kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold spiller ind på den 

socialpædagogiske praksis 

 Hvordan egne værdier, eget menneskesyn og en given kontekst har betydning i den socialpæda-

gogiske praksis 

 Brugerens særlige vilkår og handlemønstre i den socialpædagogiske praksis 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder til i en given socialpædagogisk praksis at kunne: 

 Observere, analysere og vurdere praksisnære problemstillinger 

 Begrunde, iværksætte og evaluere en socialpædagogisk indsats ud fra det observerede 
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 Formidle den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige samarbejdspartnere 

 Kunne håndtere dilemmaer i den socialpædagogiske praksis 

 Kunne vurdere og handle i forhold til problemstillinger fra en socialpædagogisk praksis på et 

etisk grundlag 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer til: 

 Selvstændigt og i samarbejde med andre at arbejde udviklingsorienteret ud fra faglige analyser 

og begrundede observationer  

 At inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis 

 At deltage fagligt og professionelt i tværfagligt samarbejde 

 

6.2 Uddannelsens struktur  

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler, samt et afgangsprojekt, der af-

slutter uddannelsen. Hvert modul svarer til 10 ECTS-point. 

 

   

Obligatorisk modul 

10 ECTS 

Obligatorisk modul 

10 ECTS 

Obligatorisk modul 

10 ECTS 

Valgmodul 10 ECTS Valgmodul 10 ECTS 

                 Obligatorisk Afgangsprojekt 10 ECTS 

 

 

Obligatorisk modul 1: Hvad er socialpædagogik?  

Obligatorisk modul 2: Socialpædagogiske metoder 

Obligatorisk modul 3: Lovgivning og organisation 

Valgmodul 1: Inklusion og eksklusion 

Valgmodul 2: Socialpædagogisk udviklingsarbejde  

Valgmodul 3: Psykiatri 

Obligatorisk Afgangsprojekt  

 

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

inddrages. Institutionen godkender emnet. 

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 

 

Omfang  

10 ECTS 

 

Læringsmål 

 

Viden 
Den studerende skal demonstrere indsigt i 

 Centrale teorier med relevans for den socialpædagogiske praksis 

 Hvordan eget menneskesyn, ydre faktorer og en given kontekst har betydning for den profes-

sionelle udøvelse af den socialpædagogiske praksis indenfor et udvalgt område 

 Brugerens særlige vilkår og handlemønstre 

Færdigheder 

Den studerende kan 

 Begrunde, iværksætte og evaluere en praksisnær socialpædagogisk indsats 

 Observere, vurdere og handle i forhold til centrale problemstillinger og dilemmaer indenfor en 

socialpædagogisk praksis på et etisk grundlag 

 Formidle og deltage i formidling af den begrundede indsats til brugere, kolleger og øvrige 

samarbejdspartnere 

Kompetencer 

Den studerende kan 

 Arbejde udviklingsorienteret ud fra faglige analyser og begrundede observationer 

 På reflekteret vis inddrage brugerens ønsker og behov i den daglige praksis  

 Deltage fagligt og professionelt i tværfagligt samarbejde 

7.2 Udarbejdelse af afgangsprojekt 

Der arbejdes med et selvvalgt emne og problemstilling, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. 

Emnet skal knytte sig til uddannelsen som helhed og dermed inddrage centrale teorier og metoder, 

som den studerende har arbejdet med i tidligere moduler. 

 

7.3 Information om vejledertimer 

Den studerende modtager vejledning og undervisning i tilknytning til afgangsprojektet. Timetal 

fastsættes af uddannelsesinstitutionen. 

 

7.4 Bedømmelse 

Mundtlig prøve kombineret med stor skriftlig opgave. Ekstern bedømmelse efter 7- trinsskalaen 
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8.0 Uddannelsens pædagogiske tilrettelæggelse 

 

8.1 Undervisnings- og arbejdsformer 

Akademiuddannelsen i Socialpædagogik organiseres som blended learning, dvs. som en vekselvirk-

ning mellem e-læringsforløb og tilstedeværelsesseminarer.  

Uddannelsen tager udgangspunkt i viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde samt den stu-

derendes egen viden og egne erfaringer fra praksis. Undervisningens tilrettelægges så det sker i et 

samspil mellem teoriinddragelse og praksisbearbejdning, hvor den studerende gives mulighed for at 

udvikle sin praksisviden i relation til viden fra anvendt forskning og udviklingsarbejde. 

Studiet, undervisningen, vejledningen og praksiserfaringer støtter samlet uddannelsens formål. Det 

kommer til udtryk i forskellige undervisnings- og arbejdsformer.  

 

8.2 Evaluering 

Uddannelsens moduler evalueres i henhold til udbudsinstitutionernes 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. 

 
Følgende moduler afsluttes med eksterne prøver: 

 

Obligatorisk modul 2: Socialpædagogiske metoder 

Obligatorisk modul 3: Lovgivning og organisation 

Afgangsprojektet 
 

Følgende moduler afsluttes med interne prøver: 

 

Obligatorisk modul 1: Hvad er socialpædagogik? 

Valgmodul 1: Inklusion og eksklusion 

Valgmodul 2: Socialpædagogisk udviklingsarbejde  

Valgmodul 3: Psykiatri 
 

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 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-
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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 (vide-

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

moduler. Der kan ikke gives merit for afgangsprojektet. 

 

11. Censorkorps 
Akademiuddannelsen i Socialpædagogik benytter det af VUS godkendte censorkorps for fagområ-

det for Velfærd, Undervisning og Sundhed. 

 

12. Studievejledning 
Den enkelte udbyderinstitution udarbejder en studievejledning for uddannelsens moduler, omhand-

lende tilrettelæggelsen af modulets undervisning, modulets læringsmål samt prøveform. 

Studievejledningen er den lokale udmøntning af den landsdækkende studieordning. Hensigten er at 

foretage nogle præciseringer og konkretiseringer, som kan gøre betingelser og muligheder i studiet 

af modulet lidt tydeligere.  

 

13. Klager og dispensation 
Klager over prøver indgives til udbudsinstitutionen inden for en frist af 14 dage efter, at bedømmel-

sen af prøven er meddelt. 

Klager behandles i øvrigt efter reglerne i Bekendtgørelse om Prøver og Eksamen i Erhvervsrettede 

Uddannelser. 

Klager over øvrige forhold indgives til udbudsinstitutionen.  

Udbudsinstitutionen kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af udbudsin-

stitutionerne, 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 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: Hvad er socialpædagogik?  

 

Omfang: 10 ECTS-point 

 

Læringsmål 

 

Viden 

Den studerende skal have viden om: 

 Socialpædagogikkens historie 

 Dilemmaer i den socialpædagogiske praksis 

 Egen læreproces som studerende af praksisfeltet 

 Egen fagidentitet og kompetenceområde  

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 Kunne forstå og agere i studieprocessens forskellige elementer, herunder læsning af faglige 

tekster, notat- og skriveteknik, samt anvendelse af IT. 

 Kunne indgå i faglige drøftelser på reflekteret vis 

 At arbejde reflekteret og metodisk med inddragelse af brugeren i udøvelsen af den social-

pædagogiske faglighed  

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer til 

 At inddrage brugeren i udøvelsen af den socialpædagogiske praksis 

 

Modulets indhold 

Modulet lægger vægt på, at den studerende opnår egen personlig udvikling som studerende på aka-

demiuddannelsen og som medarbejder i det socialpædagogiske felt. Det vægtes, at den studerende 

skal have forståelse for og viden om det socialpædagogiske felts udfordringer og dilemmaer – både 

i teori og ved inddragelse af egne praksiserfaringer. Det er vigtigt, at den studerende opnår viden 

om og færdigheder i at inddrage brugeren i udøvelsen af den socialpædagogiske praksis. Formålet 

er, at der udvikles kompetencer og indsigt om egen personlige faglighed, samt om de udfordringer 

den professionelle står over for i egen praksis.    

Den studerende skal opnå færdigheder i at forstå og agere i studieprocessens forskellige elementer, 

herunder anvendelsen af IT, læsning af faglige tekster, notat- og skriveteknik, samt at kunne indgå i 

faglige drøftelser med andre studerende på lærende og reflekteret vis.  

 

Bedømmelse 

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
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Modul Ob 2: Socialpædagogiske metoder 

 

Omfang: 10 ECTS- point 

 

Læringsmål 

 

Viden 

Den studerende skal have viden om 

 Værdigrundlag som et væsentligt fundament for socialpædagogiske metoder, herunder eget 

menneskesyn og værdier 

 Forskellige former for viden om socialpædagogiske metoder 

 Den pædagogiske proces og de dertil knyttede metoder i sin helhed: Observation, analyse, 

planlægning af intervention, intervention, dokumentation og evaluering 

 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 At udvælge og anvende relevante analysemetoder, interventionsmetoder, dokumentationsme-

toder og evalueringsmetoder i forhold til den socialpædagogiske praksis 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til 

 At identificere en socialpædagogisk problemstilling 

 At vurdere og anvende relevante metoder 

 At kunne vurdere samspillet mellem den pædagogiske handleplan og socialpædagogisk meto-

de 

 

Indhold 

Den pædagogiske proces og dens hovedelementer er det centrale indhold i dette modul. 

Observation, analyse, planlægning af intervention med formulering af mål, gennemførelse af plan-

lagt intervention, dokumentation, evaluering. 

Denne pædagogiske proces er indlejret i forvaltningsmæssige vilkår, f.eks. i form af handleplaner 

med tilhørende målformuleringer, men omformuleres på den socialpædagogiske fagligheds betin-

gelser. På denne baggrund bliver hovedindholdet i modulet et systematisk arbejde med alle hoved-

elementerne i den pædagogiske proces. Dette kræver en overordnet og teoretisk tilgang, men også 

øvelse i konkrete forløb med afsæt i de studerendes egen professionelle virkelighed. Det er i forhold 

til at få begreb om og at kunne beherske en systematisk og metodebevidst tilgang til konkrete soci-

alpædagogiske problemstillinger, at den socialpædagogiske faglighed kan kvalificere sig såvel ind-

adtil i det professionelle arbejde, som udadtil i samspillet mellem de andre betydende instanser og 

fagligheder, som den socialpædagogiske faglighed møder. 

 

Bedømmelse 

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
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Modul Ob 3: Lovgivning og organisation 

 

Omfang: 10 ECTS- point 

 

Læringsmål: 

 

Viden  

Den studerende skal have viden om 

 Konventioner og den lovgivning, der styrer det socialpædagogiske arbejde  

 Borgerens retsstilling og samfundets myndighedsudøvelse 

 Medborgerskab og socialpolitiske strømninger 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 At kunne agere i forhold til lovbaserede handlemuligheder i det socialpædagogiske arbejde, 

og forstå dets begrænsninger og muligheder 

 At kunne forholde sig refleksivt til etik og magt i den socialpædagogiske praksis  

 At kunne handle passende i spændingsfeltet mellem socialpædagogiske dilemmaer og bor-

gerens retssikkerhed 

 At kunne forstå og indgå i det tværfaglige samarbejdes dynamik  

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til 

 At kunne dokumentere, begrunde og evaluere i henhold til gældende lovgivning  

 At kunne indgå i og kommunikere på tværs af faggrupper i tværfagligt samarbejde  

 At kunne læse og anvende relevant lovgivning med henblik på at kunne analysere og doku-

mentere aktuelle socialpædagogiske udfordringer 

 

Indhold 

I modulet arbejdes der med institutioners organisering og tilknytning til samfundet. Den studerende 

skal have viden om intern organisering. Yderligere skal den studerende have viden om den lovgiv-

ning, der styrer det socialpædagogiske arbejde og forvaltningen heraf. Herunder viden om handi-

capkonvention, børnekonvention og menneskerettighedskonvention. Modulet retter endvidere fokus 

på borgerens retsstilling og sikkerhed og der arbejdes med etik og magt i den socialpædagogiske 

praksis. Den studerende skal opnå kompetencer i at indgå i tværfagligt samarbejde samt kunne læse 

og anvende relevant lovgivning med henblik på at kunne analysere og dokumentere aktuelle social-

pædagogiske udfordringer. 

 

Bedømmelse  

Ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
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Bilag 2 ”Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område” 
 

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

 

Modul Vf 1: Inklusion og eksklusion 

 

Omfang: 10 ECTS- point 

 

Læringsmål: 

 

Viden  

Den studerende skal have viden om 

 Normalitet og afvigelse 

 Medborgerskab 

 Inklusions og eksklusions mekanismer på samfunds-, institutions- og individ niveau 

 Forskellige handicapforståelser, funktionsnedsættelser og diagnoser 

 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 At identificere såvel inkluderende som ekskluderende mekanismer i praksis 

 At observere ressourcer og vanskeligheder hos det enkelte menneske og bevidst og reflekteret 

planlægge den pædagogiske indsats i samarbejde med brugeren, kolleger og andre samar-

bejdsparter 

 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til 

 At arbejde udviklingsorienteret og fagligt kompetent i forhold til at udvide mulighederne for 

brugerinddragelse og øget inklusion  

 At begrunde, formidle og evaluere den socialpædagogiske indsats i et inkluderende perspektiv 

 

Indhold 

Modulet indeholder tre overordnede tematiseringer, som tilsammen skal øge den studerendes viden 

indenfor den socialpædagogiske praksis.  

 Den studerende skal opnå viden om og forståelse for såvel inkluderende som ekskluderende 

processer herunder også problemstillinger i forholdet mellem individ og fællesskab.  

 Modulet inddrager nyere viden om forskellige diagnoser og funktionsnedsættelser for at kva-

lificere den studerendes kompetencer til at handle passende i forhold til de mere specifikke 

problemstillinger. 

 Desuden introduceres den studerende til medborgerperspektivet, herunder forskellige menne-

skesyn og handicapforståelser. 

Bedømmelse 

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
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Modul Vf 2: Socialpædagogisk udviklingsarbejde 

 

Omfang: 10 ECTS- point 

 

Læringsmål: 

 

Viden 

Den studerende skal have viden om 

 Udviklingsarbejdets historie i den socialpædagogiske praksis 

 De væsentligste elementer i socialpædagogisk udviklingsarbejde, samt deres indbyrdes dyna-

mik  

 Faserne i det socialpædagogiske udviklingsarbejde 

Færdigheder 

 Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 At lave design af og gennemføre et udviklingsprojekt 

 At sikre relevant dokumentation og evaluering 

 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer i forhold til 

 At vurdere hvilket udviklingsprojekt, der er relevant i den konkrete institutionssammenhæng 

 At kunne udarbejde et relevant design i forhold til temaet og den organisatoriske sammen-

hæng 

 At kunne gennemføre et socialpædagogisk udviklingsprojekt og reflektere erfaringerne  

 

Indhold 

Dette modul sætter fokus på socialpædagogisk udviklingsarbejde i to perspektiver. 

For det første skal de studerende have indsigt i det socialpædagogiske udviklingsarbejdes historie 

og metode. Baggrunden for det socialpædagogiske udviklingsarbejdes opståen, dets samspil med 

den samfundsmæssige udvikling, og de hovedtemaer, der gennem historien med fokus på de aktuel-

le temaer i dag, er væsentlige indholdselementer. I denne sammenhæng åbnes der for det socialpæ-

dagogiske udviklingsarbejdes dynamik og metode.  

For det andet skal de studerende selv arbejde med at udvikle og gennemføre et mindre udviklings-

arbejde i praksis. 

 

Bedømmelse 

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen.  
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 Modul Vf 3: Psykiatri 

 

Omfang: 10 ECTS- point 

 

Læringsmål: 

 

Viden 

Den studerende skal have viden om 

 Forskellige psykiatriske forståelser, historie og paradigmer, samt deres betydning for indsat-

sen 

 De forskellige diagnosers udtryksformer og symptomer 

 Medicinsk behandling: virkninger og bivirkninger 

 Hvad der kendetegner den socialpædagogiske tilgang indenfor det psykiatriske område 

Færdigheder 

Den studerende skal udvikle færdigheder i forhold til 

 At reflektere over og vurdere forskellige indsatsformer 

 At indgå i tværfaglige drøftelser på reflekteret vis 

 At tilrettelægge indsatsen således, at den er baseret på den sindslidendes ønsker og behov 

Kompetencer 

Den studerende skal udvikle kompetencer til 

 At kunne agere personligt og professionelt i en socialpsykiatrisk praksis 

 At kunne arbejde professionelt i retning af at øge mulighederne for den sindslidendes  

empowerment og recovery  

 

Indhold 

Det psykiatriske felt er et specielt felt at agere i, ikke mindst på grund af den tværfaglighed der ek-

sisterer i feltet.  Dels er det et felt for flere forskellige paradigmer og videnskabsteoretiske forståel-

ser, som eksisterer side om side, og som samtidig naturligt afspejler sig i de forskellige professio-

ners faglige tilgang. Dels er det et felt, der stadig er præget af fordomme, marginaliseringsprocesser 

og uforudsigelighed. Derfor indeholder modulet en grad af dobbelthed – på den ene side en viden 

om psykologiske, biologiske og farmakologiske faktorer – men på den anden side også en høj grad 

af viden om og færdigheder i forhold til at se den sindslidende, som netop andet en repræsentant for 

en specifik diagnose, men som et menneske der, på trods af diagnosen, har en særegen identitet.  

Modulet vil veksle mellem teoretiske oplæg, observationer og erfaringer fra de studerendes egen 

praksis, oplæg fra brugere af psykiatrien samt dialog med brugerorganisationer - alt sammen for at 

fremme forståelsen af den sindslidendes egen forståelse af eget liv. 

 

Bedømmelse 

Intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. 


