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Beskrivelse af prøven 

Den Pædagogiske Assistentuddannelse afsluttes med en individuel mundtlig prøve i et tværfagligt 

projekt, som er udarbejdet af eleven i ugerne op til prøven 

Formålet med projektforløbet er at give mulighed for at arbejde med en samlet forståelse af den 

pædagogiske assistents opgaver og ansvar gennem fordybelse i en selvvalgt problemstilling.  

Problemstillingen kan have baggrund i iagttagelser fra praksis, eller i en teoretisk viden, som 

eleven ønsker udfoldet og uddybet.  

Prøven varer 30 minutter inkl. votering og er individuel. Den bedømmes efter 7-skalaen.  

 

Mål og krav 

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse  
BEK nr 1638 af 15/12/2015 

Kompetencer i hovedforløbet  

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende: 
1) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre planlægge, gennemføre og evaluere begrundede pædagogiske 
forløb. 
2) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre identificere pædagogiske mål samt anvende mål fra handle- og 
læreplaner i den daglige pædagogiske praksis. 
3) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogisk arbejde inden for rammerne af den gældende lovgivning. 
4) Eleven kan arbejde selvstændigt med pædagogiske metoder, der understøtter trivsel, inklusion og udvikling. 
5) Eleven kan selvstændigt igangsætte pædagogiske aktiviteter, der tilsigter deltagelse, involvering og medskabende 
processer for den pædagogiske målgruppe. 
6) Eleven kan selvstændigt skabe rum til leg og kreative aktiviteter samt observere og reflektere over legens betydning for 
målgruppens udvikling. 
7) Eleven kan i samarbejde med andre selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes evne til at kommunikere og 
indgå i sociale fællesskaber. 
8) Eleven kan på en anerkendende, etisk og respektfuld måde udvise initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati i det 
professionelle møde med andre. 
9) Eleven kan selvstændigt varetage pædagogiske omsorgsopgaver, herunder etablere og indgå i professionelle relationer 
med den pædagogiske målgruppe. 
10) Eleven kan selvstændigt understøtte den pædagogiske målgruppes mestring af opgaver og udfordringer i dagligdagen. 
11) Eleven kan anvende viden om kognitiv og motorisk udvikling, bevægelse, krop og udeliv til at igangsætte fysisk 
udviklende aktiviteter. 
12) Eleven kan anvende viden om nationale og lokale anbefalinger i det sundhedsfremmende arbejde. 
13) Eleven kan selvstændigt motivere målgruppen til bevægelse samt igangsætte målrettede fysiske aktiviteter. 
14) Eleven kan selvstændigt tage initiativ til samtaler om sundhed, der kan understøtte målgruppens kompetencer til at 
træffe sunde valg. 
15) Eleven kan anvende hygiejniske retningslinjer til forebyggelse af smitsomme sygdomme i institutioner samt til at kunne 
afbryde smitteveje. 
16) Eleven kan anvende it og digitale løsninger til informationssøgning, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig 
formidling og dokumentation af det pædagogiske arbejde. 
17) Eleven kan anvende digitale medier samt teknologiske løsninger som redskab i pædagogiske aktiviteter. 
18) Eleven kan selvstændigt varetage målrettet kommunikation samt reflektere over kommunikationens betydning for dialog 
og samarbejde med den pædagogiske målgruppe, forældre, pårørende, andre faggrupper og kollegaer. 
19) Eleven kan anvende viden om gældende regler og lovgivning for arbejdsmiljøområdet og selvstændigt indgå i 
samarbejdet om at udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. 
20) Eleven kan anvende viden om konfliktnedtrappende og voldforebyggende pædagogiske metoder til forebyggelse af 
fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. 
21) Eleven kan selvstændigt reflektere over egen fagprofessionelle rolle samt etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde 
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Eksaminationsgrundlag:  

Undervisningen på PAU er helhedsorienteret og veksler mellem oplæg, gruppeøvelser og opgaver 

og selvstændige fordybelsesopgaver med inddragelse af eksempler fra praksis.  

Det faglige stof  

 Der er i undervisningen arbejdet med følgende temaer (se i øvrigt LUP): 

 Intro - børn og leg 

  Barnets udvikling 

  Aktiviteter og sundhed, krop og identitet 

  Aktiviteter og læring 

  Inklusion og fællesskaber 

  Samfund og kultur 

  Mennesker med særlige behov 

  Faglig identitet 

 

Elevens opgave 

Forud for prøven har eleven 7 skoledage til at arbejde med følgende: 

Eleverne udarbejder en problemformulering, der har afsæt i de væsentlige mål og krav, der er til 

den afsluttende prøve. Problemformuleringen godkendes af eksaminator på 3. dagen og sendes 

straks derefter til censor, så censor har den i hænde 5 hverdage før prøvens afholdelse 

Der udarbejdes en kort begrundelse. Begrundelsen skal indeholde overvejelser i forhold til praksis 

og den valgte målgruppe. 

Det skriftlige oplæg (max en A4-side), der sendes til censor skal indeholde disse oplysninger: 

1. Elevens fulde navn 

2. Problemformulering 

3. Begrundelse for valg af problemstilling og relevans for PAs kommende 

arbejdsopgaver 

Sammen med det skriftlige oplæg fremsendes en liste med kildehenvisninger til censor (max en 

A4-side). 

 

Udarbejdelse af Præsentation 

Efter aflevering af problemformulering er der afsat 4 dage med vejledning til fordybelse og 

udarbejdelse af projektopgaven, som danner grundlag for den mundtlige prøve.  

Eleven udarbejder projektopgaven alene eller i samarbejde med højest 2 andre elever. 

Eleven har mulighed for at få vejledning i løbet af projektet og alle it-hjælpemidler må anvendes. 

Eleven skal forberede en præsentation, og eleven kan fremstille et produkt, som indgår i 

fremlæggelsen, det kan fx være formidlingsmateriale som fx plancher, lommefilm, Prezi, Power 

Points eller demonstrationer af praktiske og kreative elementer. 
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Bedømmelsesgrundlag  

Eleven skal kende bedømmelsesgrundlaget fra undervisningens begyndelse. 

Eleven bedømmes alene på sin mundtlige præstation ved prøven.  

Eksaminationen varer ca. 20 minutter og indeholder elevens præsentation, spørgsmål og dialog 

med eksaminator og evt. censor.   

 

Eksaminator og elev aftaler inden prøven, hvorledes tiden til eksaminationen skal disponeres.  

Projektprøven skal dokumentere og demonstrere elevens evne til at analysere og reflektere over 

pædagogisk praksis ud fra pædagogisk faglige vinkler (psykologiske, samfundsmæssige, 

kommunikative, sundhedsfaglige, kulturelle, og æstetiske) og her igennem vise indsigt i sin rolle 

som fagperson.  

Både elevens præsentation og den efterfølgende dialog vægtes i bedømmelsen, og dette vurderes 

i forhold til elevens demonstration af handlekompetence i forhold til problemstillingen og det valgte 

fokus.  

Eleven skal ved prøven præsentere sin problemformulering og redegøre for sine overvejelser, og 

eleven skal vise indsigt i, forståelse for og viden om fagets teorier og anvendelse i praksis.  

Der er krav om, at eleven til prøven er i stand til at fremlægge en konklusion på det stillede 

spørgsmål i problemformuleringen og derigennem demonstrere sin faglige viden og indsigt.  

 

 

Bedømmelseskriterier  

Det er sammenhængen, mellem elevens kendskab til teorien og evnen til at bruge denne aktivt 

som kommende fagperson, der er i centrum for bedømmelsen.  

Følgende bedømmes: 

1. Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer  

2. Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden  

3. Elevens evne til at argumentere fagligt.  

4. Elevens evne til at reflektere over faglig praksis.  
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Beskrivelse, jævnfør 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden 

bedømmelse  

BEK nr 262 af 20/03/2007 

 

 

Vejledende 

beskrivelse 

– 

målopfyldelse 

 

 

 

Eksempler på mangler 

12 Karakteren 12 gives for den fremragende 

præstation, der demonstrerer udtømmende 

opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få 

uvæsentlige mangler. 

 Der accepteres få og 

uvæsentlige mangler i 

elevens evne til ….. 

10 Karakteren 10 gives for den fortrinlige 

præstation, der demonstrerer omfattende 

opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre 

væsentlige mangler. 

  

7 Karakteren 7 gives for den gode præstation, 

der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, 

med en del mangler. 

 Der accepteres en del 

mangler i elevens evne til at 

…. 

4 Karakteren 4 gives for den jævne 

præstation, der demonstrerer en mindre 

grad af opfyldelse af fagets mål, med 

adskillige væsentlige mangler. 

  

2 Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige 

præstation, der demonstrerer den minimalt 

acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

 Der accepteres væsentlige 

mangler i elevens evne til…. 

00 Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige 

præstation, der ikke demonstrerer en 

acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 

  

-3 Karakteren -3 gives for den helt uacceptable 

præstation. 

  

 


