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Erfaringsopsamling og evaluering for det nationale modul 

”professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik” 
Lindeman, E., Laursen, E.R., Hamilton, S.D.P., Dalgaard, T., Sørensen, L.H. og Næsby, T. (2016). 

Kommissorium 

Ifølge ”Kommissorium for kvalitetssikring og -udvikling af nationale moduler i pædagoguddannelsen juni 

2014” skal arbejdsgruppen ”forestå en løbende erfaringsopsamling på – og en første evaluering af – 

implementeringen af det konkrete nationale modul, som er arbejdsgruppens genstandsfelt”.   

 

Om opgaven hedder det yderligere, at ”Arbejdsgruppen skal:  

* fastlægge en metode til løbende registrering af de erfaringer, der gøres med implementeringen af det 

konkrete nationale modul, der er arbejdsgruppens genstandsfelt. Metoden skal omfatte fastlæggelsen af 

erfaringsparametre relevante for det pågældende modul, og den skal kunne anvendes på alle 

uddannelsessteder.  

* forestå en samlet systematisk evaluering af de nye moduler, som bl.a. indeholder en fælles opsamling af 

den erfaringsregistrering, der sker på det enkelte uddannelsessted”.  

Arbejdsgruppens medlemmer er: Esben Lindeman, UCC; Edith Rose Laursen, UCSJ; Stine Del Pin Hamilton, 

ViaUC; Tine Dalgaard, UCL; Lene Hørdum Sørensen, UCSyd og Torben Næsby, UCN (formand) 

Indsamling af data 

Arbejdsgruppens medlemmer har i efteråret 2016 gennemført interviews på hver deres UC.  Disse er 

gennemført umiddelbart efter modulets afslutning (UCC undtaget da modulet endnu ikke er blevet 

afviklet). Ifølge fælles mødereferat fra 21.04.15 er det kun underviserne, der interviewes.   

Der anvendes fokusgruppeinterview. Enten alle relevante undervisere i det enkelte UC, på adressen eller på 

tværs af adresser.  Interviewet har en times varighed, evt. i forbindelse med møder i de enkelte 

modulteams.  

Der er udarbejdet en semistruktureret spørgeramme. Vi har på den ene side brug for struktur af hensyn til 

sammenlignelighed mellem de forskellige UC´er. På den anden side peger inspirationen fra den narrative 

model1 i retning af en vis åbenhed i definitionen af evalueringsmål og kriterier for deres opfyldelse.  

Interviewguiden dækker fire evalueringsniveauer2.  

Interviewene transskriberes helt eller delvist, så de kan citeres i rapporten, der bliver hovedsageligt 

formidlende. Hvert arbejdsgruppemedlem udarbejder et resume af sit interview (2-3 sider), nøje 

struktureret efter interviewguiden og med citater som bærende element. Arbejdsgruppens formand samler 

rapporten, der tilføjes en kort fælles opsamling i form af anbefalinger til det fortsatte arbejde med revision 

af modulet. 

Rapporten formidles efterfølgende på de enkelte UC´er af de enkelte medlemmer af arbejdsgruppen. 
                                                           
1
 Jf. Fredslund, Hanne (2013): Evaluering i et narrativt perspektiv. 

2
 Jf. Helle K Hansens oplæg d. 21-04-2015. Interviewguiden er vedlagt som bilag 2 
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Modulets placering og organisering i uddannelsen 
Overblik over placering af specialiseringens 3 moduler på pædagoguddannelsen: 

 

 Modul 1 2.praktik Modul 2   3.praktik  Modul 3 

V 
I 
A 

Barndom, 
kultur og 
læring 

Relation 
og 
kommuni
kation 

Professions
viden og 
forskning 
 
SK1 

Valg- 
modul  

Tvær 
Profes- 
sionelt 
samarbejde 

Samarbej
de og 
udvikling 

Valgmo
dul  

Profession og 
organisation 
 
SK2 

S 
Y 
D 

Barndom 
kultur og 
læring 

 Professions
viden og 
forskning 
 
SK1 

Valg- 
modul 

Pædagogisk 
udviklingsarb
ejde 

 Professi
on og 
organi-
sation 
 
SK2 

Tværprofes-
sionelt 
samarbejde 

U
C
N 

Barndom 
kultur og 
læring 

 Professions
viden og 
forskning 
 
SK1 

Tvær 
profes
sionelt 
samar
bejde 

Valgmodul  Valgmo
dul 

Børn, kultur, 
samfund 

U
C 
L 

Børns 
kultur og 
trivsel 

 Rum og 
rammer for 
børns liv 
 
SK1 

Tvær 
profes
sionelt 
samar
bejde 

Valgfrit 
kompetence
område 

 Valgfrit 
kompe- 
tence- 
område 

Professions-
viden og 
forskning  

 
SK2 

U
C
SJ 

Professions
viden og 
forskning 

 Valgmodul Valg-
modul 

Barndom 
kultur læring 
SK1 

 valgmo
dul 

Profession og 
organisation 
SK2 

U
C 
C 

Omsorg, 
læring og 
udvikling 

 Valgmodul Valg-
modul 
SK1 

Tværprofes-
sionelt 
samarbejde 

 Individ, 
fælles-
skab og 
sam-
fund 

Professions-
viden og 
forskning 
 
SK2 

 

Interviews og erfaringsopsamling 

Det implementerede niveau  

Underviserne har gode erfaringer med det konkrete forløb. Det ses i studieplanerne, at en arbejdsdag for 

de studerende fx er organiseret sådan, at dagen starter med fælles oplæg om et af de udvalgte temaer, fx 

evidens i pædagogens praksis. Det lægger op til en øvelse/ opgave, der relaterer sig til temaet. Modulet er 

tilrettelagt af underviserne, der også rammesætter studieaktiviteten. Underviserne vejleder de studerendes 

arbejde i grupper, grupperne fremlægger deres fund og diskuterer temaet mv. Et par steder er tilknyttet et 

feltstudie. Endelig er der selvaktivitet, dvs. tid til arbejde med portfolio, modulopgave og læsning af 

litteratur.  
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De studerendes erfaringer fra praktikken anvendes eksplicit på modulet, fx etiske dilemmaer – oplevet i 

praktikken – der bearbejdes i undervisning, der indsamles empiri og cases fra praktikken, der undersøges 

og analyseres, præsentation af anvendte metoder og koncepter, der undersøges og underkastes kritisk 

belysning, mv. Andre organiseringer kan være: 

Der arbejdes med et mini-projekt, baseret på en problemstilling praktikken 

De studerende går ud med et feltarbejde, hvor de skal observere og undersøge/analysere og skrive rapport 

Der afholdes en forsknings- og udviklingsdag, hvor egne UC projekter præsenteres for og diskuteres med de 

studerende 

Forskningsbasering 

Overordnet tages afsæt i forskningsbaseret viden. Underviserne har på forskellig vis sikret sig dette i 

planlægningen og gennemførelsen af modulet. Den udarbejdede forskningskortlægning3  anvendes i 

varierende grad, ikke alle har haft kendskab til den, men på alle UC’er er underviserne optagede af den 

nyeste forskning og hvordan den kan bringes i spil på modulet. Der anvendes tekster fra aktuelle tidskrifter 

og rapporter (reviews og forskningskortlægninger), der supplerer udvalgte lærebøger. Flere steder 

inddrages UC’ernes egen forskning, som eksemplarisk eller som viden.  

Viden fra forskningen bliver ikke bare formidlet, der bliver arbejdet med det, stillet spørgsmål til det. 

Da vi mødtes, talte vi om, hvilken litteratur vi vil bruge og der tjekkede vi med hinanden, at det var på det 

niveau, det skulle være… 

Vi bruger litteratur fra forskningsoversigten, og al litteratur er forskningsviden, rapporter osv. – dvs. vi 

relaterer hele tiden undervisningen til den forskning, der ligger bag – det italesættes hele tiden og der er 

hele tiden referencer til den. Også til hjemmesider fx hos EVA, SFI og NB-ECEC 

Generelt samarbejdes med de lokale biblioteker, hvor de studerende får kurser i litteratursøgning og 

introduktioner til forskningsdatabaser og relevante platforme og miljøer for viden. Det understøtter, at de 

studerende arbejder med forskning, de selv søger. 

Vi har både sørget for, at vi har fået indhentet noget af det nyeste litteratur, der også er forskningsbaseret 

og så har vi sørget for, at de studerende også har skullet arbejde med at indhente forskningsbaserede 

artikler og det har de fået hjælp til på biblioteket, så det har ligget som sådan en ting på selve modulet så 

det både har været både de studerende, der har skullet arbejde forskningsbaseret og vi har trukket på nyere 

forskningsbaserede artikler. 

Det, der fungerer godt: 

Det er gennemgående et succeskriterie, at underviserne lykkes med at være meget sammen med de 

studerende. Det er en udbredt erfaring, at det er godt, når de studerende arbejder med det stof 

                                                           
3
 Næsby, T.; Lindeman, E.; Sørensen, M.C. & Bayer, M. (2014): Forskningskortlægning af forsknings- og 

udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens nationale modul ”Professionsviden og forskning i relation til 
dagtilbudspædagogik”. http://paedagoguddannelsenet.dk/wp-content/uploads/2015/03/Professionsviden-og-
forskning-i-relation-til-dagtilbudsp%C3%A6dagogik.pdf 
 

http://paedagoguddannelsenet.dk/wp-content/uploads/2015/03/Professionsviden-og-forskning-i-relation-til-dagtilbudsp%C3%A6dagogik.pdf
http://paedagoguddannelsenet.dk/wp-content/uploads/2015/03/Professionsviden-og-forskning-i-relation-til-dagtilbudsp%C3%A6dagogik.pdf
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underviserne formidler eller som de studerende selv har fundet/ søgt frem i forbindelse med øvelser og 

opgaver, men også at de studerende formår at forholde sig refleksivt og kritisk til den forskning og litteratur 

de møder. 

Det, der især fungerer godt, er, at vi (underviserne) er meget sammen med de studerende. Hvis de skal lære 

noget her og hvis vi skal hjælpe dem med det, er det vigtigt, at vi faktisk har tid sammen; at vi er sammen 

med dem! 

Vores studerende skal være dygtige til at gennemskue, hvilken type viden man kan bruge i hvilke situationer 

og hvordan man skal håndtere den, når de bliver bedt om det af deres chef, det kommer de jo til… Og der 

skal de have nogle kompetencer, og det mener jeg virkelig, det her har potentiale til. 

Ja, det der med at kigge på, hvilke interesser er der i det her samfund, der styrer forskningen og også er med 

til at bestemme hvilke resultater, der skal ud. 

Det, der i særlig grad opleves at fungere godt på modulet er anknytningen til professionen. Eksempler er 

portfolio, hvor de studerende på baggrund af en praksisnær problemstilling fra praktikken (når den ligger 

lige inden ’professionsviden og forskning’) samarbejder med biblioteket med at søge i forskningsdatabaser 

for at finde forskningsbaseret litteratur der omhandler deres problemstilling, tilegne sig minimum to 

forskningsbasered tekster og bruge den viden derfra til at belyse deres problemstilling. 

”prøve af” – når de studerende undervises i undersøgelsesmetoder og afprøver det i praksis – der har 

overvejende været tid til at afprøve børneinterview. 

Muligheden for at reflektere over viden fra praktikken i relation til undervisning i vidensformer. 

Det, der fungerer mindre godt: 

Det opleves vanskeligt at forene dette modul med SK1 prøven. Underviserne peger på, at det, der fungerer 

mindre godt og som der kan udvikles på, er anknytningen til SK1 prøven, når ”professionsviden og 

forskning” er placeret tidligt i specialiseringen. Det opleves at SK1 prøven overvejende er frakoblet 

modulet. Der peges samstemmende på den korte tid – ca. 4 uger til modulet - som et problem ift. de 

omfattendelæringsmål. 

Modulet er meget presset på tid. De 10 ects skal leveres på 3,5 – 4 uger. Det er en dårlig prioritering. De 

studerende synes, der er meget at læse – det vil de gerne, men de har næsten ikke tid til det 

Det, der står i studieordningen i modulbeskrivelsen, er svært at få til at svare til et modul på kun 6 uger. Det 

er en didaktisk udfordring og der er også andre elementer, det er oplagt at bruge som formidlingsformer, 

når de studerende skal formidle deres ting, didaktisk er [spørgsmålet] jo også, hvordan indhold og form 

spiller sammen og hvis man skal have dem til at forstå fænomenologi for eksempel, så er det jo også noget 

med at finde nogle didaktiske måder at arbejde med det på, så det lander som en forståelse. 

Udvikling af modulet:  

Arbejdsgruppen anbefaler, at der træffes en beslutning om, at dette modul kun skal rammesættes af 

kompetenceområde 2 og rettes mod og knytte an til grundlaget for SK2. 

Modulet danner grunden for meget udvikling i starten af specialiseringen. Det kunne være godt at have alle 

ting i starten, men det kan virke som om at det er lidt for langt væk for de studerende hen i mod SK2 og BA 
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projektet med det metodiske- kvantitative og kvalitative metoder samt videnskabsteori. Derfor kunne det 

være godt at prøve placere det et andet sted, selv om det kvalificerer de øvrige moduler, at de har haft 

professionsviden og forskning inden. 

På flere UC’er opleves det som en balancegang at finde en struktur i modulet, der muliggør både et 

fordybende fokus på modulet samt plads til SK1 prøverne – en balancegang der yderligere udfordres af, at 

modulet nogle steder skæres over af sommerferien og af juleferien. Det pointeres dog, at jo bedre 

underviserne har fået overblik over og indsigt i modulets organisering i specialiseringen jo nemmere har det 

været at skabe en struktur og en organisering, der muliggør et fokus i 1. del af modulet på selve modulet og 

i slutningen et fokus på SK1 prøven.  

 

Det intenderede niveau 

Undervisningen bygger på de tre læringsmål, og tiden til arbejdet med dem er generelt fordelt sådan, at 

moderne barndom og etik fylder mindst og pædagogens undersøgelsesmetoder (evidens, vidensgrundlag 

og metodologi) fylder mest. Det opleves alle steder, at læringsmålene er ret upræcise, samt det er et stort 

problem, at de to første skriver sig ind i kompetenceområde 1 og kun det sidste (for alvor) retter sig mod 

det, der egentlig burde være (og oprindeligt var) hensigten: undersøgelsesmetoder, metodologi og 

vidensformer/teori. 

Afhængigt af modulets placering lokalt er der forskel på, hvilke læringsmål man har prioriteret. Det er 

primært det sidste af de tre læringsmål, man har haft fokus på, og flere steder har man taget afsæt i de 

videns- og færdighedsmål, der knytter an til læringsmål 3. 

Flere steder prioriteres det, at koble dagtilbudsfeltets politiske, historiske og aktuelle udvikling med 

forskellige børnesyn og moderne barndom sammen med undervisning i professionens vidensbasering, 

metoder og evidens. De studerende skal lære at forholde sig kritisk til historiske og aktuelle 

styringsbestræbelser på dagtilbudsfeltet og reflektere over professionens vidensgrundlag. Herunder at ’gå 

bagom’ metoder. 

På alle UC’er opleves det som en udfordring at kombinere de tre læringsmål. Man har som nævnt generelt 

prioriteret undervisning i videnskabsteori, evidens og undersøgelsesmetoder højere end etik og barndom. 

Det er mærkeligt, hvorfor ”moderne barndom” skal med her. Det er et andet kompetenceområde. Vi 

mangler det oprindelige om metodologi – det ”blev væk i den sidste redigeringsfase” … de andre 

specialiseringer har det. Skal man ikke arbejde på et ordentligt vidensgrundlag i dagtilbud? Det bliver også 

noget rod, når vi kommer til SK1 

… også egentlig videnskabsteori … i en bredere betydning end metodologi … kunne placeres på modulet, 

måske i stedet for barndomsundervisningen. Altså undervisning, der på et andet niveau- og med 

udgangspunkt i flere forskellige grundlæggende opfattelser eller positioner … end konstruktivisme… får de 

studerende til at reflektere over, hvad sober viden er. 

Jeg synes meget, at de her læringsmål retter sig mod det, vi gør på det første specialiseringsmodul. Det der 

med det inddragende perspektiv og det der med, at man forfølger børneperspektivet. 
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Læringsmålene opleves dog også af nogle som overvejende overskuelige og forståelige i forhold til 

planlægning, men det betones, at grunden hertil er, at de studerende ikke kommer forudsætningsløse. De 

kender etiske teorier og analysemodeller, og de har arbejdet med det inddragende og det historiske 

perspektiv i det første specialiseringsmodul. 

Anvendelse af studieaktivitetsmodellen 

Det er primært kvadrant 1 og 2 (i studieaktivitetsmodellen), der opleves at være i anvendelse nogle steder, 

mens andre mere breder det ud over alle fire. Der bør være et større fokus på at støtte de studerendes 

studieaktiviteter i kvadrant 3 og 4 i modulet. 

Det fungerer godt, at de studerende kan anvende det, de har lært, i deres bachelorprojekter. 

Undersøgelsesmetoder 

Der arbejdes på alle UC’erne med videnskabsteori, forskningsmetoder og forskningstyper. Nogle arbejder 

primært med kvalitative metoder men andre steder også med kvantitative metoder. Temaet er indeholdt i 

læringsmål 3. 

Behov for ændringer: 

En holdning er, at modulet skal beskrives så enkelt som muligt (jævnfør arbejdsgruppens oprindelige 

forslag). Læringsmålene skal naturligt knytte an til det kompetenceområde, der vælges at fokusere på – fx 

at man vedtager at modulet skal sigte mod SK2 (prioritering af læringsmål 3, i mindre grad læringsmål 2 og 

ikke læringsmål 1)  

I forhold til oplevelser af behov for ændringer i undervisningen eller i studieordningen for at skabe bedre 

betingelser for at omsætte studieordningens intention didaktisk peges bl.a. på at modulet kan blive lidt 

’skitzofrent’, fordi det trækker på videns- og færdighedsmål fra to kompetenceområder. Som underviser kan 

det opleves vanskeligt, hvilket fokus jeg skal holde og finde balancen mellem hensynet til SK1 prøven og 

hensynet til modulet. 

I forbindelse med en kommende revision af uddannelsen kan det derfor overvejes, at elementer fra 

kompetenceområde 2, fx forældresamarbejde bytter plads med læringsmål 3, således der skabes en bedre 

sammenhæng mellem læringsmål og prøver. 

Det evaluerede niveau 

Modulevalueringen skaber nogle udfordringer. Det er et problem, at de studerende ikke anvender portfolio 

som det var tiltænkt af underviserne. Modulevalueringen opleves af underviserne som et forstyrrende 

element fordi det ikke nødvendigvis rammer ind i den didaktik, man har anvendt lokalt, eller fordi 

modulevalueringen kædes sammen med eksamen. Erfaringerne viser, at evalueringen er fortolket meget 

forskelligt og man har håndteret det, så det gav mening på det enkelte UC.  

På et UC er evalueringen udfordret af portfolio arbejdet: 

Portfolio fungerer ikke, de studerende forstår det ikke, eller gider ikke.  

Det giver rigtig god mening at professionsviden og forskning ligger før SK2. Når man kigger i 

bekendtgørelsen, selvom at uddannelsen består af moduler, så ser det ud som om, at det er tænkt i en hel 

bestemt rækkefølge i forhold til praktikkerne og på prøverne … det fungerer, men fordi de studerende er 
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præget af portfolio tanken, så er der noget, der lige som går ind og forstyrrer i deres skriftlighed - den er 

blevet smadret med portfolio. 

Disse citater kan dog ikke opfattes som noget, der kan siges at være generelt. Den generelle erfaring er, at 

den nationale modulevaluering ikke fungerer – UC’erne har alle forskellige portfolio opgaver, som fungerer 

udmærket. Underviserne ønsker, at man lokalt selv kan beskrive og bestemme evalueringen med afsæt i 

modulets læringsmål – alternativt, at de centrale bestemmelser formuleres ”mere åbent”. 

Underviserene peger samstemmende på, at modulet har flere vigtige dagsordner og de oplever, at 

modulevalueringen forstyrrer de dagsordner. Modulevalueringen opfattes som et forstyrrende element.  

Vi har vores egne kvalitetssikringsevalueringer og vi har travlt i modulet. Vi gør det ikke – vi kan godt 

komme rundt om det, men det indskrænker det didaktiske råderum.  

Der er et ønske om, at modulevalueringen skal fjernes fra studieordningen. Der ønskes didaktisk frihed til at 

arbejde med de studerendes tilegnelse af læringsmålene.   

Vi har udviklet vore egne portfolieopgaver op rundt omkring læringsmålene og det synes vi giver rigtig god 

mening og det vil vi gerne forsætte med. 

Jeg tror ikke, at vi har forstået meningen med evalueringen, så den har vi ikke arbejdet med endnu, der har 

været så meget andet. 

Det er erfaringen, at projektarbejde eller feltarbejde i en eller anden form på en god måde lægger op til 

evaluering og derfor med fordel kan sammentænkes med evalueringen (og med eksamen). 

Det fungerer godt at de studerende arbejder ud fra en aktuel problemstilling og et projekt og formulere 

hvad de vil undersøge og de går ud i praksis og undersøger det. Det fungerer også godt at de har en skriftlig 

aflevering som er analytisk gennemarbejdet. 

De studerende skal dokumentere deres kompetencer i opgaven. De skal lægge meget vægt på det 

metodiske, altså at de redegør for den metodiske tilgang og anvendelse og være bevidst om hvilke videns 

former de har fået undersøgt. Med hensyn til formuleringen af beskrivelsen af modulets evaluering 

fremstod den stadig lidt uklart for os. Vi blev enige om, at vi bliver tvunget til selv at tage nogle beslutninger 

og lave sine egne begrænsninger og fokusering indenfor beskrivelsen. Modulet hænger rigtig godt sammen 

på den måde vi har fået tolket det indhold, der er i de læringsmål, der er, i forhold til den opgave, de skal 

lave, som så bliver evaluerings grundlag 

Prøve 

Undervisere mener ikke, der er sammenhæng mellem modulets placering og prøve, der hvor man har 

placeret det i forbindelse med SK1 prøven. Derimod opleves netop god sammenhæng mellem modulet og 

SK2 prøven, der hvor det er placeret i forbindelse med SK2 

Vi slår krøller på os selv for at få modulets indhold til at passe sammen med den efterfølgende SK1 prøve. 

Videnskabsteori er svært og svært at se det meningsfulde i for studerende. Det bliver endnu værre, at 

modulet er placeret op til en prøve, hvor det (modulet) ikke fylder noget. 
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Vi arbejder med at lave nogle praksisudfordringer til modulet, der gør det mere sammenhængende og 

meningsfuldt, men vi bliver hæmmet af placering lige mellem 2. praktik og sK1 prøven, hvor der er helt 

andre temaer på spil. 

Flere nævner også, at modulet bliver fragmenteret pga. placeringen med enten en sommerferie eller en 

juleferie midt i modulet. Det er erfaringen, at der i den lokale tilrettelæggelse af specialiseringen er taget 

alt for stort hensyn til lokale ønsker, behov og ”stemmer”, således at det nationale modul i 

planlægningsfasen er blevet placeret sidst og prioriteret lavere end fx valgmoduler. 

Enkelte elementer på modulet bliver evalueret yderst positivt af de studerende, men sammenhængen i 

modulet er svær at se, for en del af de studerende. Især i relation til prøven i SK1. 

Det er et opmærksomhedspunkt, som vi pt. arbejder med – at konstruere sammenhæng mellem modulet og 

SK1 prøven. Vi er overbeviste om, at det vil skærpe de studerendes motivation i modulet.  

Der udpeges også – som tidligere nævnt – som en problematik, at modulet trækker på videns- og 

færdighedsmål fra to kompetenceområder. En problematik som dog opleves som mindre i takt med  

at vores overblik og indsigt bliver større - vi byggede skibet mens vi sejlede og det var også mærkeligt for os 

pludselig at skulle planlægge et modul, der trækker på videns- og færdighedsmål fra to kompetenceområder 

– det optimale vil være, hvis SK1 undervisningen var samlet i et modul med afsluttende prøve, SK2 på 

samme måde og det nationale modul var for sig selv uden SK prøver. 

  

Det strategiske niveau 

Modulet er særdeles relevant for professionen, sammensætningen af læringsmål er som nævnt 

problematisk. Det opleves at de studerendes refleksioner stiger til et højere niveau efter dette modul. En 

fælles erfaring er således, at de studerende bliver ganske udfordret, fx i forhold til kildekritik, refleksioner 

om grundlagsforståelser, baggrunde for pædagogiske koncepter, evidens m.m.  

Placering i uddannelsen og sammenhæng med prøver 

Det hænger godt sammen med praktikken, men vægten skal indholdsmæssig skubbes mod metodologi – så 

må moderne barndom flytte til et andet modul 

I evalueringen med de studerende, hedder det: På vores UC er første modul i specialiseringen placeret før 

2.praktik og det nationale modul lige efter praktikken, efterfulgt af eksamen SK1. Det betyder, at de 

kompetencemål, der eksamineres i, henter stof fra det første modul – der ligger mere end et halvt år 

tilbage. Når vi når SK2 skal vi så til eksamen i mål fra det nationale modul. Hverken os studerende eller 

underviserne oplever, at der er en sammenhæng mellem modulet og eksamen. 

Modulets placering i uddannelsen er didaktisk okay, men der er ingen sammenhæng til eksamensplacering. 

Vi er nødt til at flytte dele af mål for SK2 ned til SK1 eller omvendt 

Vi arbejder med grundlag og baggrund for evidens, videnskabsteoretisk og i kritisk perspektiv og med 

professionsetik. Det hænger godt sammen med de erfaringer og den praksis, de studerende bringer med ind 

fra praktikken – og så skal de til eksamen i natur??? 
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På de UC’er eller udbudssteder, hvor modulet er placeret sidst i specialiseringsforløbet opleves en bedre 

sammenhæng mellem modul og eksamen. 

Modulet bidrager med at de studerende får forståelse for, at det er ikke lige meget, hvad vi vælger og hvilke 

holdninger, de har. De studerende møder nye kulturer via flygtningebørn og deres familier, de møder 

konceptpædagogik gennem kommunale tiltag og strategier, som de også kan lære at blive kritiske overfor.  

Konkret i forhold til udformningen af modulet fremhæves sammenhængen mellem modulet og de 

studerendes arbejde med SK2 prøven:  

Jeg synes det har været rigtig godt, at det har været et projektforløb, så det, at de har lavet opgaven 

samtidig med at de har fået noget fra os og vi hele tiden har vejledt dem på det de har fået, og det de selv 

har fundet frem.   

Om det samlede indhold viser interviewene bl.a. 

Vi mangler ikke noget, der kan ikke være mere, modulets elementer fungerer godt sammen og kan bidrage 

til noget mere. Hvis der så kommer mere ind så vælter læsset. 

Relevans for professionen og bidrag til vidensgrundlag mv. 

Modulet opleves i høj grad som professionsrelevant og opleves også som sådan af de studerende, viser de 

lokale evalueringer. 

Der er en faglig debat om, hvordan målet om videnskabelige metoder skal fortolkes – nogle tolker det 

sådan, at der skal undervises massivt i videnskabsteori, mens andre argumenterer for en undervisning med 

mere fokus på vidensformer og så med en anknytning til videnskabsteori. 

Det er jo ikke en kandidatuddannelse og vores studerende uddanner sig ikke til forskere – jeg synes det er 

relevant at koble videnskabsteori som et lag i forhold til professionsviden, men undervisning i hard core 

videnskabsteori synes jeg er svært at se relevansen i. 

Modulet er i høj grad professionsrelevant. Ja, men det er jo fordi det retter sig mod den praksis, som de jo 

har oplevet i deres praktik og hvor jeg også hele tiden spørger, hvilke metoder bruger i og de, derude osv. 

udover de jo selv kommer med aktionslæring som metode. 

Modulet er relevant i forhold til internationale forhold, da vi bliver påvirket af samfundsviklingen udefra og 

har brug for at kunne forholde sig til det gennem de politisk rammer og videns former der er i spil.  Det er 

især relevant som forberedelse til SK2 prøven. 
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Anbefalinger fra arbejdsgruppen: 
Erfaringerne og denne første evaluering af arbejdet med og i det nationale modul viser entydigt, at der er 
manglende sammenhæng mellem modulets læringsmål og prøver. Der er hentet læringsmål fra to 
kompetenceområder, der bevirker at modulet fungerer vældig godt, er yderst relevant og innovativt i 
forhold til de studerendes læring samt de aktuelle samfundsmæssige behov til uddannelsen og 
udfordringer til professionen, men sammenhængen i specialiseringen er ikke-eksisterende, fordi prøverne 
er konsistente på en anden måde.  
Videns- og færdighedsmål, der hører til barndom, kultur og læring, bør udprøves samlet (SK1), videns- og 
færdighedsmål, der hører til forskning og professionsviden bør udprøves samlet (SK2). Det vil medføre, at 
videns- og færdighedsmål skal flyttes. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler således: 
 
1. at modulet alene kobles til videns-færdighedsmål fra SK2 og at læringsmål 1 dermed flyttes tilbage til 
”Barndom, kultur og læring” som alle steder behandles som det første specialiseringsmodul (7) 
2. at SK prøverne frakobles modulet og udgør selvstændige enheder (med ressourcer, allokeringer mv.) 
3. at den nationale modulevaluering fjernes 
 
Arbejdsgruppen anbefaler generelt, at formuleringerne om det nationale modul ændres, så de svarer til 
de, der ses i de to andre specialiseringer. Det forekommer helt ubegrundet og særdeles uhensigtsmæssigt, 
at der er denne forskel mellem specialiseringerne.  

 

Bilag 1: Anvendt litteratur 
I forbindelse med forarbejdet med de nationale moduler, blev der udarbejdet et notat om kortlægning og 

anbefaling af relevant litteratur. Som nævnt er det ikke alle steder man har kendskab til 

forskningskortlægningen eller ved, hvor man kan finde den. I det følgende oplistes den faktisk anvendte 

litteratur i seneste forløb og en liste over supplerende litteratur.  

Nogle steder er oversigten blevet anvendt som afsæt for udvælgelsen af litteratur, og alle steder peges på 

den pointe, der ligger i, at man anvender fælles litteratur. 

De fælles grundbøger har hjulpet meget som et ankerpunkt og giver inspiration til supplerende tekster til 

modulet indhold 

 

 

Grundbøger:  

Aagerup, L. (2015). Pædagogens undersøgelsesmetoder. Hans Reitzels Forlag. (3 UC) 

Brinkkjær, U. & Høyen, M. (2011). Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser. 

København: Hans Reitzels Forlag (2 steder) 

Cecchin, D. (red)(2015). Barndomspædagogik i dagtilbud. København: Akademisk forlag.  
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Nordahl, T. & Hansen, L.S. (2016). Datainformeret forbedringsarbejde i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo. 

Kornerup, I. & Næsby, T. (2015). Kvalitet i dagtilbud. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo. 

Næsby, T. (red)(2015). Evidens i pædagogens praksis. En introduktion. Frederikshavn: Dafolo. (2 steder) 

Poulsgaard, K. & Liberg, U. (red.) (2012). Forskning i pædagogisk praksis. København: Akademisk Forlag.  

 

Øvrig anvendt litteratur (supplerende):  

Aabro, C. (2016). Koncepter i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels forlag. 

Aagerup, L. (2015). ”Pædagogens undersøgelsesmetoder”  

Andersen, Ø. P. (2011) Børns kultur, leg & pædagogik, I: Gjallerhorn: Tidsskrift for professionsuddannelser 

nr. 14, s. 20-26 

Andersen, F. Boye (2000). ”Tegn er noget vi bestemmer” Systime; Århus 

Biesta, Gert (2014) Når `hvad der virker` stadig ikke virker. I: Tanggaard, Brinkmann & Rømer (2014) (red.) 
Uren Pædagogik 2. Forlaget Klim.  
 
Biesta, Gert (2011) God uddannelse i målingens tidsalder – etik, politik, demokrati. Forlaget Klim. S.11-38, 
85-104  
 
Brinkjær, U. Høyen, M(2011). Videnskabsteori for de pædagogiske professionsuddannelser.  

Brinkmann, S. &Tanggaard, L. (2015). Kvalitative metoder kap. 11 og 22 

Buus, Anne Mette m.fl. (2011) Når evidens møder den pædagogiske hverdag. Forskningsrapport, Institut for 
Læring og Filosofi, Aalborg Universitet  
 
Buus, Anne Mette m.fl. (2012) Brug af evidensbaserede metoder i seks pædagogiske institutioner. 
Forskningsrapport, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet  
 
Buus & Rasmussen (2015). Når evidensbaserede metoder møder den pædagogiske hverdag. I: Torben 
Næsby (2015) (red.) Evidens i pædagogisk praksis. Dafolo  
 
Cecchin, D. (red) (2015). Barndomspædagogik i dagtilbud. Akademisk Forlag         

Christoffersen, M.N.; Højen-Sørensen, A-K & Laugesen, L. (2014): Daginstitutionens betydning for børns 

udvikling. En forskningsoversigt. 14:23. København: SFI.                

Ejbye-Ernst, N. (2014) "Er naturen farlig? Om børns leg i naturbørnehaver" i Jensen, Jens-Ole og Sandseter, 
Ellen Beate (red) "Vildt og farligt." Akademisk forlag  
 
En pædagogisk historie. I: Børn og Unge nr. 51 
 
EVA (2009). Børneperspektiver. Danmarks Evalueringsinstitut. Internetpublikation.  
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Gadamer, Hans-Georg (2007). "Sandhed og metode" Academica. 

Grimen, Harald og Lars Inge Terum (2009) Evidensbasert profesjonsutøvelse, Abstract Forlag A/S, Norge, 
kap. 2  
 
Gulløv, Eva og Højlund, Susanne (2010) ”At skabe antropologisk viden om børn” og ”At arbejde med roller 
og relationer” i Feltarbejde blandt børn. Metodologi og etik i børneforskning. Gyldendal, København.  
 
Gulløv E. (2004). Institutionslogikker som forskningsobjekt. I: Pædagogisk antropologi: refleksioner over 

feltbaseret viden, Madsen, A. Ulla (red), s. 53-75 

Hansen, B. Heimann (2015). Viden i professionsuddannelserne – udvikling af kompetence i professionel 
handling. I: Torben Næsby (2015) (red.) Evidens i pædagogisk praksis  
 
Harrits, S. G. (2007): Kan fattigdom være kulturel. i Social politik, 2007, nr. 4, S. 5-1 

Hjerrild, M. (2014). Hvordan får vi øje på magten? Om at kaste et kritisk reflekterende blik på sit 

pædagogiske arbejde. I: Jensen, A.. K. (red.)Morgendagens pædagoger. Grundlæggende viden og 

færdigheder. Akademisk forlag. 

Hjort, K. (2008). Demokratisering af den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag  
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Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010) ”Videnskab, perspektiver og kvalitative metoder” i Kvalitative metoder 
i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag, København  
 
Jensen, J.J. (2014). Hovedkroppe, porcelænsdukker og mudderbørn. Pædagogers forståelse af dansk 
daginstitutionspraksis.  
 
Jensen, E.N. (2016) Metodebogen (2.udgave) s.220-225  

Kastrup Jensen, A.(red.) (2014). Morgendagens pædagoger, Grundlæggende viden og færdigheder, 
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Koch, A. B. (2012). Idealet om det glade og afstemte barn. Pædagogers blik for trivsel i børnehaven. Nordisk 
Barnehageforskning, 5(2 (1)), 1-26 (http://www.nordiskbarnehageforskning.no/) 
 
Koch, A. B. (2013). Børns perspektiver på trivsel. Aktivitet og underaktivitet i børnehaven. Nordic Early 
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Kostøl, A. K. (2014): Barns medvirkning på egen barnehagehverdag. PAIDEIA nr. 7. LSP, Høgskolen i 
Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag. 
 
Krøigård, K. (2011). Evidensbaseret arbejde med udsatte børn. I: Villumsen, Anne Marie (red), s. 89-107 
(https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/evidensbaseret-arbejde-med-udsatte-
boern(45119b64-b438-4dc7-88b5-69fcce90bb35).html) 

http://www.nordiskbarnehageforskning.no/
https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/evidensbaseret-arbejde-med-udsatte-boern%2845119b64-b438-4dc7-88b5-69fcce90bb35%29.html%29
https://www.ucviden.dk/portal-via/da/publications/evidensbaseret-arbejde-med-udsatte-boern%2845119b64-b438-4dc7-88b5-69fcce90bb35%29.html%29
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Nordahl, T.; Kostøl, A.; Sunnevåg, A.; Knudsmoen, H.; Johnsen, T. & Qvortrup, L. (2012): Kvalitet i 
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LINKS 

I modulet inddrages nye nationale og internationale forskningsresultater og viden, bl.a. fra en lang række 

databaser og platforme: 

http://www.fremtidensdagtilbud.info 

http://www.socialstyrelsen.dk/born 

http://www.vidensportal.dk/ 

https://www.eva.dk/dagtilbud 

http://www.bupl.dk/forskning?OpenDocument 

http://www.sundhedsstyrelsen.dk 

 

http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Asterisk/69/ast69_side_8-14.pdf
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DFAB756943FA6A3BC12574F700419443?opendocument
http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/DFAB756943FA6A3BC12574F700419443?opendocument
http://www.fremtidensdagtilbud.info/
http://www.socialstyrelsen.dk/born
http://www.vidensportal.dk/
https://www.eva.dk/dagtilbud
http://www.bupl.dk/forskning?OpenDocument
http://www.sundhedsstyrelsen.dk/
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DPU – viden og værktøjer 
http://edu.au.dk/viden/?utm_medium=email&utm_campaign=Nemmere%20adgang%20til%20for
skningsviden%20fra%20DPU&utm_content=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fr
a%20DPU+CID_42a90265a1b97a580323a5ac86301961&utm_source=Campaign%20Monitor&utm
_term=eduaudkviden 
 
NB-ECEC, Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) 
http://nb-ecec.org/ 

  
Danmarks Evalueringsinstitut 
https://www.eva.dk/dagtilbud 
 

EMU Danmarks læringsportal 
http://www.emu.dk/ 
 

Dansk Clearinghouse 

http://edu.au.dk/forskning/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/ 
 

UC Viden 

https://www.ucviden.dk/portal/da/front.html 
 
Socialforskning (SFI) 
http://www.sfi.dk 
 
Center on the Developing Child at Harvard University 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
Experiences Build Brain Architecture 
 
LearnLab 
https://www.learnlab.dk/ 
Kompetencehjulet 
 
Environment Rating Scales Institute 
http://www.ersi.info/ 
 

  

http://edu.au.dk/viden/?utm_medium=email&utm_campaign=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU&utm_content=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU+CID_42a90265a1b97a580323a5ac86301961&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=eduaudkviden
http://edu.au.dk/viden/?utm_medium=email&utm_campaign=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU&utm_content=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU+CID_42a90265a1b97a580323a5ac86301961&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=eduaudkviden
http://edu.au.dk/viden/?utm_medium=email&utm_campaign=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU&utm_content=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU+CID_42a90265a1b97a580323a5ac86301961&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=eduaudkviden
http://edu.au.dk/viden/?utm_medium=email&utm_campaign=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU&utm_content=Nemmere%20adgang%20til%20forskningsviden%20fra%20DPU+CID_42a90265a1b97a580323a5ac86301961&utm_source=Campaign%20Monitor&utm_term=eduaudkviden
http://nb-ecec.org/
https://www.eva.dk/dagtilbud
http://www.emu.dk/
http://edu.au.dk/forskning/danskclearinghouseforuddannelsesforskning/
https://www.ucviden.dk/portal/da/front.html
http://www.sfi.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
https://www.learnlab.dk/
http://www.ersi.info/
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Bilag 2: interviewguide 
 

Niveau Område Materiale Temaer og spørgsmål 

Det 

implementerede 

niveau 

Undervisernes erfaring med det 

konkrete forløb, herunder 

undervisningsformer, 

arbejdsopgaver, litteratur, struktur, 

anvendelse af forskning/ 

forskningsoversigten mv.   

 

Undervisningsplan  

m. anvendt litteratur 

Studieaktivitets-

modellen 

(Kig evt. på 

studerendes 

evalueringer inden 

samtalen) 

 

Indledende 

Hvordan har I sikret jer, 

at undervisningen er 

forskningsbaseret 

 

Fortsæt 

Hvad opleves at fungere 

godt i jeres ”fortolkning” 

af modulet og skal 

derfor fastholdes?  

 

Stop 

Hvad opleves at fungere 

mindre godt i jeres 

fortolkning af modulet - 

og skal derfor ændres?  

 

Begynd 

Hvilke konkrete 

handlinger kan bidrage 

til at udvikle modulet? 

Det intend          Det Det intenderede 

niveuau   ppppppp  niveau 

Undervisernes erfaring med at 

omsætte studieordningen til 

undervisningsplan og didaktik 

Anvendelse af 

studieaktivitetsmodellen 

 

Den nationale 

studieordning  

Fortsæt 

Finder I læringsmålene 

overskuelige og 

forståelige i forhold til 

planlægning 

Hvilke læringsmål har I 

prioriteret og hvordan 
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Stop  

Hvilke 

undersøgelsesmetoder 

og metodologi anvender 

I i undervisningen 

Begynd 

Er der brug for 

ændringer (enten i 

undervisningen eller i 

studieordningen) mhp. 

at omsætte 

studieordningens 

hensigter didaktisk?  

Det evaluerede 

niveau 

Undervisernes erfaringer med den 

nationalt beskrevne 

modulevaluering  

 

 

 

 

Studieordningens  

afsnit om evaluering 

af modulet 

 

Fortsæt  

Hvilke dele af 

modulevalueringen 

fungerer godt?  

 

Stop  

Er der ting, der fungerer 

mindre godt vedr. 

forholdet mellem 

undervisning og 

modulevaluering?     

 

Begynd 

Er der brug for 

ændringer mhp. at 

etablere en god 

sammenhæng mellem 

undervisning, 

modulevaluering og 

eksamen?  

Det strategiske Overordnet blik på modulet set i 

forhold til bekendtgørelsesprøver og 

Bekendtgørelsens 

kompetencemål, 

Fortsæt 
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niveau uddannelsen som helhed 

Placeringen af modulet i 

uddannelsen 

Eventuel sammenhæng med SK1 og 

SK2 eksamen 

 

 

 

vidensmål og 

færdighedsmål samt 

eksamensordningen 

 

Hvilke dele hænger godt 

sammen? 

 

Stop 

Er der ting, der fungerer 

mindre godt vedr. 

forholdet mellem 

modulet og SK 

eksamen? 

 

Begynd  

Er der brug for nye tiltag 

i undervisningen og/eller 

modulbeskrivelsen mhp. 

bedre sammenhæng? 

Det strategiske 

niveau META 

Modulet set i sammenhæng med 

den pædagogiske praksis, 

internationale forhold, politisk 

ramme, videnskab etc. 

Hvordan bidrager modulet til 

professionens vidensgrundlag 

 Fortsæt 

-Er modulet 

professionsrelevant? 

Hvordan/hvilke dele? 

  

Stop 

Er dele af modulet 

sværere at se relevansen 

i?  

 

Begynd  

Er der relevante 

elementer, som I savner 

i modulet?  

 

 

På arbejdsgruppens vegne, Torben Næsby 


