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Formålet med dette dokument er at koble formål og mål for www.tibis.dk 
med udvalgte, eksemplariske kompetence- og videns- og færdighedsmål 
fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog 
(https://www.retsinformation.dk). Dette for at inspirere og hjælpe danske 
pædagoguddannelser og ansatte, til at arbejde med indholdet på www.ti-
bis.dk i pædagoguddannelsen. Dokumentet kan indgå i argumentation for 
opprioritering af fokus og ressourcer på området i pædagoguddannelsen. 

Modulet Pædagoguddannelsen sætter fokus på pædagogstuderendes 
tilegnelse af kompetence, viden og færdigheder ift. inklusion, deltagelse, ak-
tivitetsudvikling og handicap på idræts- og bevægelsesområdet. Der kobles 
til eksemplariske videns- og færdighedsmål under fire udvalgte, overordne-
de kompetencemål: 

1. Kompetencemål for fællesdelen: Grundfagligheden
2. Kompetencemål for specialiseringsdelen: Skole- og fritidspædagogik
3. Kompetencemål for specialiseringsdelen: Social- og specialpædagogik 
4. Kompetencemål for 1/7 Valgfrie områder: Sundhedsfremme og bevægelse

Da www.tibis.dk er målrettet den danske grundskole og dennes målgrup-
per, fokuseres der mod specialiseringerne Skole- og fritidspædagogik og 
Social- og specialpædagogik, mens specialiseringen Dagtilbudspædagogik 
udelades. 

Under hvert af de fire udvalgte, overordnede kompetencemål kobles ek-
semplariske videns- og færdighedsmål. Se herunder. 

Formålet med uddannelsen er, at den studerende erhverver sig profes-
sionsrelevante kompetencer, viden og færdigheder til selvstændigt og i 
samarbejde at udøve, udvikle og formidle udviklings-, lærings- og om-
sorgsopgaver i et samfundsmæssigt perspektiv. 

(https://www.retsinformation.dk)
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Grundfagligheden giver de studerende kompetencer til professionelt at 
støtte og facilitere børn, unge og voksnes udvikling, læring, trivsel, medbor-
gerskab og dannelse. 

Område 1: Pædagogiske miljøer og aktiviteter. 
Området retter sig mod centrale videns- og færdighedsmål, som danner et 
fagligt pædagogisk udgangspunkt for det samlede pædagogiske arbejds-
område. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsæt-
ninger og perspektiver etablere, vurdere og evaluere pædagogiske miljøer 
og aktiviteter, der understøtter børn, unge og voksnes udvikling, samt i rela-
tion til dette redegøre for faglige vurderinger og valg.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

socialiserings- og interaktionsprocesser 
samt inkluderende pædagogisk praksis,

formulere faglige mål, midler og metoder 
til understøttelse af det enkelte menneskes 
trivsel og sociale udvikling og til udvikling af 
inkluderende fællesskaber,

idræt og bevægelse og pædagogisk-didakti-
ske aktiviteter knyttet hertil,

tilrettelægge, gennemføre og evaluere pæ-
dagogiske idræts- og bevægelsesaktiviteter,

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at ar-
bejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig 
mod børn og unge i 6-18 års alderen. De har i særlig grad viden om børns og 
unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen har kom-
petencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i under-
visningen samt i det fritidspædagogiske område.

Område 1: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. 
Området retter sig mod børn og unges læring, dannelse, fællesskaber og 
udvikling, herunder inddragelse af børn og unges perspektiv i pædagogisk 
praksis. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier 
tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inklude-
rende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at 
børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

hvordan pædagogisk praksis kan understøt-
te undervisning, udvikling og læring i skole 
og fritidstilbud, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
aktiviteter, der understøtter undervisning 
og læring i skole og fritidstilbud, herunder 
varetage den understøttende undervisning 
i skolen, 

børns og unges kropslige, kulturelle og mu-
sisk-kreative udvikling og om aktivitetsmu-
ligheder inden for bevægelse og æstetiske 
udtryksformer, 

tilrettelægge, gennemføre og evaluere 
aktiviteter, der fremmer børns og unges 
nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse 
inden for de kropslige, kreative og musiske 
områder, 

pædagogiske og didaktiske teorier og me-
toder, der retter sig mod såvel fritids- som 
skoleområdet.

vurdere og anvende pædagogisk og didak-
tisk teori i pædagogisk praksis.
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Område 2: Identitet og fællesskab.
Området retter sig mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklu-
sion og fællesskaber. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan med udgangspunkt i børn, unge og voksnes forudsæt-
Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter 
og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspekti-
ver.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

grupperelationer, gruppeprocesser og grup-
peledelse, 

understøtte børne- og ungegruppers trivsel, 
interaktion, udvikling og normdannelse og 
fremme deres muligheder for deltagelse og 
udfoldelse i inkluderende fællesskaber, 

leg, legeteorier og legekulturer i historisk og 
aktuel belysning, 

etablere inkluderende læringsmiljøer 
gennem motivering og understøttelse af 
legende processer, 

social mobilitet samt social- og special-
pædagogiske metoder i en pædagogisk 
sammenhæng.

anvende differentierede metoder med 
henblik på understøttelse af børn og unges 
sociale mobilitet og chancelighed.

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at indgå 
i social- og specialpædagogisk arbejde med mennesker i forhold til tre over-
ordnede målgrupper: 

A. Børn og unge med særlige behov. 
B. Mennesker med sociale vanskeligheder. 
C. Mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser.

Område 1: Mennesker i udsatte positioner
Området retter sig mod de tre målgruppers forudsætninger og udviklings-
muligheder samt de social- og specialpædagogiske lærings-, udviklings- og 
omsorgsopgaver, der knytter sig hertil. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan med udgangspunkt i de tre målgruppers forudsætnin-
ger og perspektiver identificere og varetage pædagogiske opgaver i relation 
hertil. Den studerende har indsigt i social- og specialpædagogiske paradig-
mer, videnformer og metoder.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

marginaliserings- og stigmatiseringsproces-
ser, 

bidrage til at modvirke marginalisering 
og stigmatisering af mennesker i udsatte 
positioner, 

socialpsykiatri, psykiatriske behandlingsfor-
mer, fysiske og psykiske funktionsnedsættel-
ser, diagnoser og medicinsk behandling. 

basere social- og specialpædagogiske ind-
satser og aktiviteter på indsigt i menneskers 
forudsætninger og deres perspektiver på 
egne udviklingsmuligheder. 
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Område 2: Identitet og fællesskab.
Området retter sig mod den enkelte og fællesskabet, herunder relations- og 
netværksdannelse, social interaktion og inklusion. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere social- og spe-
cialpædagogiske indsatser og aktiviteter, der sigter mod at fremme trivsel 
og livskvalitet, og som understøtter de tre målgruppers udvikling, lærepro-
cesser og deltagelse i fællesskaber.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

forholdet mellem individ og fællesskab og 
om deltagelsesfremmende social-og spe-
cialpædagogiske indsatser, 

identificere potentialer og udfordringer 
i forholdet mellem individ og fællesskab 
og understøtte udviklingen af det enkelte 
menneskes identitet og aktive deltagelse i 
fællesskaber, herunder inddrage lokalsam-
fund, fritidsliv og skole/arbejde, 

inklusions- og eksklusionsmekanismer, 
herunder om grupperelationer, gruppepro-
cesser og gruppeledelse, 

identificere og fremme inkluderende pro-
cesser i konkrete fællesskaber, 

krop, bevægelse, natur, kultur og æstetiske 
udtryks- og læringsformer. 

inddrage udvalgte dele af kropslige, bevæ-
gelsesmæssige, musikalske, dramatiske, 
naturmæssige og æstetiske udtryksformer i 
pædagogisk praksis.

Den studerende erhverver kompetencer til at kunne deltage i og lede udvik-
lingsprocesser inden for det valgte kompetenceområde. 

Område 3: Sundhedsfremme og bevægelse. 
Området retter sig mod at lede og understøtte pædagogiske aktiviteter 
med fokus på sundhed, trivsel og kropslig udfoldelse. 

Kompetencemål: 
Den studerende kan igangsætte, gennemføre og lede sundhedsfremmen-
de og bevægelsesmæssige aktiviteter og udviklingsprocesser, der under-
støtter menneskers sundhed, livskvalitet og trivsel og motiverer til kropslig 
udfoldelse.

Vidensmål: Den studerende har viden om Færdighedsmål: Den studerende kan

aktivitetsmuligheder inden for sundheds-
fremme, idræt og bevægelse samt om di-
daktik og metoder til at lede og understøtte 
processer og aktiviteter, 

tilrettelægge og lede sundhedsfremmende 
aktiviteter og bevægelsesaktiviteter, som 
inddrager børn, unge og voksnes perspektiv 
i processen, 

metoder til evaluering af processer og akti-
viteter med fokus på sundhedsfremme og 
bevægelse og 

analysere og evaluere gennemførte pro-
cesser og aktiviteter med bevægelse og 
sundhedsfremme, herunder vurdere foran-
dringspotentialet for det enkelte menneskes 
forhold til sundhed og bevægelse, og 

individuelle, sociale, kulturelle, institutionelle, 
sundhedsvidenskabelige og velfærdstekno-
logiske forholds betydning for idræt, sund-
hedsfremme og bevægelse.

analysere og udvikle pædagogisk praksis 
under hensyn til det enkelte menneskes 
situation, perspektiv og forudsætninger. 
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