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Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik 

Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner 

Studieordningen bygger på: 

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, bekendtgørelsen om 

professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik, eksamensbekendtgørelsen samt 

adgangsbekendtgørelsen. 

 

Studieordningen beskriver uddannelsens overordnede profil, struktur og fordeling af ECTS-point. Derudover 

beskriver studieordningen temaer og læringsmål for uddannelsens 14 moduler. 

Studieordningen tager udgangspunkt i en beskrivelse af det læringsudbytte, som den færdiguddannede 

studerende opnår ved at gennemføre uddannelsen. 

Studieordningen er udarbejdet med det formål: 

– at uddanne kvalificerede og kompetente psykomotoriske terapeuter, som selvstændigt kan varetage 

sundhedspædagogiske og sundhedsrelaterede opgaver inden for privat og offentlig virksomhed samt i 

selvstændig virksomhed 

– at sikre kvaliteten af uddannelsen gennem en fælles og ensartet fastlæggelse af 

uddannelsesbekendtgørelsens krav og forventninger 

– at danne grundlag for samarbejde og sammenlignelighed tværinstitutionelt, nationalt og internationalt 



 

2 

 

Indhold 

1 Formål ........................................................................................................................................................ 4 

2 Uddannelsens profil ................................................................................................................................... 4 

2.1 Den psykomotoriske terapeuts virksomhedsfelt .............................................................................. 5 

2.2 Den psykomotoriske terapeuts kundskabsgrundlag og metoder ..................................................... 6 

3 Uddannelsens kerneområder .................................................................................................................... 6 

4 Psykomotorikuddannelsens faglige grundlag ............................................................................................ 7 

4.1 De psykomotoriske fag (108 ECTS-point) .......................................................................................... 7 

4.2 De naturvidenskabelige fag (27 ECTS-point) ................................................................................... 10 

4.3 De humanistiske fag (35 ECTS-point) .............................................................................................. 13 

4.4 De samfundsvidenskabelige fag (10 ECTS-point) ............................................................................ 14 

4.5 Supervisions- og erfaringsgrupper .................................................................................................. 15 

5 Uddannelsens struktur og opbygning ..................................................................................................... 15 

5.1 ECTS-point ....................................................................................................................................... 16 

5.2 Oversigt over uddannelsens forløb og modulernes placering ........................................................ 16 

5.3 Oversigt over ECTS-fordelingen på fag og fagenes placering .......................................................... 16 

5.4 Moduloversigt med fordeling af ECTS-point ................................................................................... 19 

Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 1-4 ................................ 19 

Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 5-8 ................................ 20 

Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 9-12 .............................. 21 

Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 13 og 14 ....................... 22 

6 Moduler ................................................................................................................................................... 22 

6.1 Modul 1 – Psykomotorik – en sundhedspædagogisk profession .................................................... 23 

6.2 Modul 2 – Faglige grundbegreber ................................................................................................... 24 

6.3 Modul 3 – Krop, observation og refleksion ..................................................................................... 25 

6.4 Modul 4 – Krop, relation og kommunikation .................................................................................. 27 

6.5 Modul 5 - Tværfagligt fællesmodul – tværprofessionel virksomhed .............................................. 28 

6.6 Modul 6 - Psykomotorisk behandling .............................................................................................. 29 



 

3 

 

6.7 Modul 7 – Den professionelle rolle – behandling ........................................................................... 31 

6.8 Modul 8 – Psykomotorisk gruppeundervisning ............................................................................... 32 

6.9 Modul 9 – Den professionelle rolle – undervisning af grupper ....................................................... 33 

Modul 10 – Psykomotoriske specialområder .............................................................................................. 35 

6.10 Modul 11 – Samfund, gruppe og individ ......................................................................................... 36 

6.11 Modul 12 – Tværfaglighed og psykomotorik ................................................................................... 38 

6.12 Modul 13 - Valgmodul ..................................................................................................................... 39 

6.13 Modul 14 - Dokumentation og udvikling ......................................................................................... 40 

7 Undervisnings- og arbejdsformer ............................................................................................................ 42 

7.1 Uddannelsens undervisning ............................................................................................................ 42 

7.2 Uddannelsens praktik ...................................................................................................................... 43 

7.3 Faglig vejledning .............................................................................................................................. 44 

7.4 Informationsteknologi (it) ............................................................................................................... 44 

7.5 Studievejledning .............................................................................................................................. 44 

8 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder ............................................................ 45 

9 Kriterier for godkendelse af praktiksteder .............................................................................................. 45 

10 Studieplaner ........................................................................................................................................ 45 

11 Internationale uddannelsesmuligheder .............................................................................................. 46 

12 Prøver og bedømmelser ...................................................................................................................... 46 

12.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen .................................................................................... 46 

12.2 Retningslinjer for bedømmelse ....................................................................................................... 47 

12.3 Særlige prøvevilkår .......................................................................................................................... 47 

13 Deltagelsespligt ................................................................................................................................... 47 

14 Fritagelse (merit) ................................................................................................................................. 48 

15 Dispensation ........................................................................................................................................ 48 

16 Den enkelte institutions lokale tillæg til Studieordningen .................................................................. 48 

17 Ikrafttrædelse og overgangsordning ................................................................................................... 49 

 



 

4 

 

1 Formål 

Gennem uddannelsen udvikler den studerende viden, færdighed og kompetencer forankret i 

psykomotoriske problemstillinger inden for det sundhedsrelaterede og sundhedspædagogiske område.  

Formålet med uddannelsen er, at den studerende tilegner sig den teoretiske og praktiske viden samt den 

faglige og personlige erfaring, der er nødvendig for at kunne fungere selvstændigt som psykomotorisk 

terapeut. Det er målet, at den studerende skal kunne fungere inden for det psykomotoriske funktions- og 

arbejdsområde samt indgå i tværfagligt samarbejde.  

Uddannelsen giver mulighed for fortsat uddannelse på kandidat- og masterniveau. 

Den nyuddannede professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik skal kunne: 

1. planlægge, iværksætte, gennemføre og evaluere psykomotoriske opgaver inden for 

sundhedsfremme, forebyggelse, undervisning, pædagogisk formidling, gruppedynamiske processer, 

behandling, afspænding og rehabilitering 

2. iagttage, undersøge og beskrive menneskers totalsituation og efterfølgende kunne udvikle, 

tilrettelægge og gennemføre relevante afspændingspædagogiske og psykomotoriske tilbud, der 

respekterer, at hvert menneske er unikt 

3. tænke og arbejde sundhedspædagogisk gennem refleksion og anvendelse af egne kropslige og 

relationelle kompetencer samt gennem integration af viden inden for psykomotoriske, 

humanistiske, natur- og sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige områder 

4. vurdere og udvikle afspændingspædagogisk og psykomotorisk teori, praksis og metode; herunder 

deltage i udviklingsarbejde og anvende forskningsresultater 

5. fortsætte i teoretisk og praktisk kompetencegivende videreuddannelse 

 

Uddannelsen sikrer, at den nyuddannede har erhvervet sig viden, færdigheder og kompetencer i de 

grundlæggende forudsætninger for efter endt uddannelse at kunne varetage en bred række af 

professionens sundhedsmæssige og sundhedspædagogiske opgaver.  

 

Uddannelsen er baseret på, at den nyuddannede er i stand til at anvende ovenstående grundlæggende 

kompetenceområder til efterfølgende også at kunne målrette disse til et bredt spektrum af individer og 

grupper, der ikke nødvendigvis er eksemplificeret i uddannelsen. Den nyuddannede psykomotoriske 

terapeut er således i stand til at identificere sine evt. manglende kompetencer og efterfølgende 

selvstændigt at erhverve sig disse.  

 

Uddannelsen giver ret til betegnelsen ”Professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik”, på 

engelsk ”Bachelor of Relaxation and Psychomotor Therapy”.  

2 Uddannelsens profil 

Psykomotorikuddannelsen er professions- og udviklingsbaseret. 

 

Uddannelsen inddrager den udvikling, som foregår på professionsområdet og dets virksomheds-felter, 

således at den studerende opnår kompetencer i forhold til aktuelle afspændings-pædagogiske og 
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psykomotoriske udviklingsmuligheder og problemstillinger inden for sundheds-fremme, 

sundhedsprofessionel og sundhedspædagogisk virksomhed. Med dette i sigte inddrages samarbejdsparter 

som aftagere og modtagergrupper, praktiksteder, forskningsinstitutioner og andre aktører. 

Uddannelsen inddrager de afspændingspædagogiske og psykomotoriske vidensområder, der med 

udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn beskæftiger sig med samspillet mellem krop, kognition 

og emotion. Uddannelsen understøtter den psykomotoriske praksis, der tager udgangspunkt i kroppen og 

understøtter udvikling af ressourcer for det enkelte menneske i en psykosocial kontekst. 

 

Med afsæt i teoretiske, eksperimentelle, empiriske, erfaringsbaserede og praksistilknyttede læringsformer 

medvirker uddannelsen til en professionalisering af den studerende ved at integrere og udvikle den 

studerendes personlige, fagpersonlige og faglige kundskabsområder, der retter sig mod professionens 

virksomhedsfelt. Det er kendetegnende for uddannelsen, at de psykomotoriske fags praksis udover faglig 

viden indeholder personlige og kropslige udviklingsprocesser. Herigennem uddannes professionelle, der er i 

stand til at udøve afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis på grundlag af teoretisk og 

forskningsbaseret viden, personlige værdier og erfaringer samt praktiske og kropslige færdigheder på et 

reflekteret, erfaret, evidensbaseret og engageret grundlag.   

 

Uddannelsen inddrager den udvikling, som foregår inden for professionsområdet og dets 

virksomhedsfelter, således at den studerende opnår kompetence i forhold til aktuelle 

afspændingspædagogiske og psykomotoriske problemstillinger inden for sundhedsfremme, 

sundhedsprofesionelle og sundhedspædagogiske virksomheder.  

 

Uddannelsens professionsetiske grundlag baserer sig på etiske retningslinjer fra Danske 

Afspændingspædagoger (DAP) og fra Europæisk Forum for Psykomotorik. 

 

2.1 Den psykomotoriske terapeuts virksomhedsfelt 

 
Det psykomotoriske virksomhedsfelt omfatter sundhedsfremme, rehabilitering og forebyggelse, 
behandling, bevægelse, undervisning, pædagogisk formidling og ledelse af gruppedynamiske processer. 
Dette finder anvendelse i både den offentlige og private sektor. Psykomotoriske terapeuter får eksempelvis 
ansættelse på behandlingsinstitutioner, krisecentre, patientforeninger, rehabiliteringscentre, humanitære 
organisationer, ældrecentre, bo- og dagcentre, hospitaler og i folkeoplysningen og på dag- og 
døgninstitutioner, inden for undervisningssektoren, psykiatrien og socialpsykiatrien eller de ansættes i 
stillinger som familie-, sundheds-, forebyggelses -, arbejdsmiljø-, stress-, og personalekonsulenter.  
Den psykomotoriske terapeuts virksomhed retter sig mod enkeltpersoner og grupper i alle aldre, raske 

såvel som syge og særligt udsatte. I samarbejde med såvel den enkelte bruger og eventuelle 

samarbejdspartnere som fx institutioner, læger og psykologer tilrettelægges interventioner for at skabe 

størst mulig psykomotorisk trivsel hos brugeren.   

Arbejdsopgaver og virksomhedsfelt tager udgangspunkt i ressourcer og udviklingsmuligheder hos det 

enkelte individ og fremmer individets muligheder for at fungere og indgå i sociale sammenhænge. 

Professionsbachelorer i afspændingspædagogik og psykomotorik har kompetencer og metoder til at 

arbejde med enkeltpersoner og grupper inden for såvel behandling, undervisning og formidling med 

udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition, emotion og handling. 



 

6 

 

Det er kendetegnende, at professionsbachelorer i afspændingspædagogik og psykomotorik arbejder med 

samspil mellem kroppens funktioner. Oplevelsen af kroppen og de kognitive aspekter af kropsopfattelsen 

er sat ind i en relationel ramme, hvad enten målgruppen er børn, unge, voksne eller ældre. Et centralt 

omdrejningspunkt er således det kropslige samspil med følelsesmæssige, kognitive og sociale kompetencer. 

 

2.2 Den psykomotoriske terapeuts kundskabsgrundlag og metoder 

 

De kundskabsmæssige forudsætninger for psykomotorik og afspændingspædagogik baseres på et 

sundhedsprofessionelt grundlag (især med fokus på det sundhedspædagogiske) bestående af udvalgte 

områder inden for henholdsvis sundhedsvidenskab, naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab. 

 

De centrale psykomotoriske og afspændingspædagogiske metoder omfatter: 

1. Teoretiske og praktiske metoder til observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, 

dokumentation og evaluering i relation til afspændingspædagogik og psykomotorik 

2. Metoder til systematisk refleksion vedrørende velbegrundet, vidensbaseret og målgrupperettet 

psykomotorisk virksomhed  

3. Videnskabelige teorier og metoder anvendt til fagets kvalitetsudvikling samt til at dele og 

dokumentere viden i relation til afspændingspædagogisk og psykomotorisk teori/praksis 

4. Forskningsmetoder til udvikling af psykomotorikkens videnskabelige grundlag, evidensgrundlag og 

interventionsgrundlag 

3 Uddannelsens kerneområder 

Uddannelsens obligatoriske elementer er tilrettelagt inden for otte kerneområder fastsat i bekendtgørelsen 

om uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik. De otte kerneområder 

er: 

• Sundhedsfremme og livsstilsændringer 

• Forebyggelse og fysisk og psykisk sygdom 

• Pædagogisk formidling 

• Individuelle og gruppedynamiske processer 

• Undervisning i kropsbevidsthed og bevægelse 

• Psykomotorisk behandling 

• Afspænding 

• Rehabilitering 

Uddannelsens obligatoriske uddannelseselementer har et samlet omfang på 150 ECTS-point og fordeles på 

de otte kerneområder som beskrevet i figur 1. Kerneområderne indfries gennem hele uddannelsen men har 

forskellig vægtning på de enkelte moduler. Den skematiske oversigt viser, hvor de respektive kerneområder 

i særlig grad indfries. 
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Uddannelsens femte modul er et tværfagligt fællesmodul, og kerneområdernes vægtning er afhængig dels 

af udbud på den enkelte enhed i professionshøjskolerne samt evt. de studerendes valg. 

En nærmere beskrivelse af modulernes indhold ses i de enkelte udbudssteders lokale modulbeskrivelser. 

Fordeling af kerneområdernes ECTS ECTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Sundhedsfremme og livsstilsændringer 25 x       x x x     x x 

Forebyggelse og fysisk og psykisk sygdom 10 
    

x x x x x x   

Pædagogisk formidling 20       x x x   x x     

Individuelle og gruppedynamiske processer 25 x x x x x 
     

  

Undervisning i kropsbevidsthed og bevægelse 25 x x x x x     x x     

Psykomotorisk behandling 25 x x x x x x x 
   

  

Afspænding 10   x     x   x         

Rehabilitering 10                   x x 

Figur 1 

4 Psykomotorikuddannelsens faglige grundlag 

Uddannelsens faglige grundlag er baseret på teoretiske, praktiske og undervisnings- og behandlingstekniske 

elementer inden for det psykomotoriske område i sammenhæng med naturvidenskabelige, 

samfundsvidenskabelige samt humanistiske fag. 

Integrationen af tværvidenskabelig teoretisk og praktisk undervisning samt praktik har til formål at 

understøtte udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer i overensstemmelse med den 

helhedsorienterede afspændingspædagogiske og psykomotoriske grundtanke om samspillet mellem krop, 

kognition, emotion og handling. 

Psykomotorik som vidensområde omfatter viden om og studier af det hele menneske herunder krop, 

kognition, emotion og handling. Det videnskabelige grundlag for psykomotorik er 

afspændingspædagogiske, psykomotoriske, pædagogiske, psykologiske fag samt naturvidenskabelige, 

sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fag. 

Uddannelsens 210 ECTS-point fordeler sig med 180 ECTS-point i den teoretiske og praktiske undervisning, 

heraf 10 til valgmodul, og 30 ECTS-point i praktikken. ECTS-pointene for teoretisk og praktisk undervisning 

fordeler sig således: 

4.1 De psykomotoriske fag (108 ECTS-point) 

INDHOLD: ”Psykomotorisk teori og metode”, ”Bevægelsesudvikling”, ”Psykomotorisk behandling”, 

”Psykomotorisk gruppeundervisning”, "Fysisk træning", "Psykomotoriske basisøvelser”, ”Psykomotorisk 

ergonomi og sundhedsfremme” samt ”Psykomotoriske specialområder” 

MÅL: De psykomotoriske fag skal medvirke til, at den studerende tilegner sig de metodologiske kundskaber 
samt den fagspecifikke teoretiske viden og praktiske erfaring, der er nødvendig for at kunne fungere 
selvstændigt som psykomotorisk terapeut. De personlige og kropslige udviklingsaspekter hos den 
studerende vægtes højt og er en naturlig og integreret del af undervisningsformen. De studerende skal bl.a. 
tilegne sig de psykomotoriske fags praksisformer gennem selvoplevelse og være i stand til at vurdere disse i 
forhold til fagets teori og praksis. 
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Psykomotorisk teori og metode 

Mål: At den studerende udvikler sin forståelse af og viden om de afspændingspædagogiske og 
psykomotoriske teoretiske, metodiske og pædagogiske områder. Samt integrerer denne viden i de 
teoretiske og praktiske fagområder, så den studerende bliver i stand til at beskrive og analysere 
praksissituationer og fagligt begrunde metodevalg. Endvidere at den studerende udvikler egen faglighed, 
fagidentitet og faglig forståelse igennem kritisk stillingtagen til og refleksion over fagets teorier og metoder.  
Derudover er målet, at den studerende opnår kendskab til og erfaring med forskellige videnskabsteoretiske 
og forskningsmetoder samt evidensbaseret materiale, som relaterer sig til det psykomotoriske felt. 
 
Indhold: 

• Fagets historie og udvikling 
• Centrale og faglige grundbegreber 
• Undervisningsplanlægning, didaktik og formidling 
• Dialog – teoretisk og metodisk 
• Begrebet ”psykomotorik og afspændingspædagogik” 
• Integration af de forskellige fag i uddannelsen 
• Teorier koblet til de forskellige psykomotoriske specialer 
• Projekter inden for sundhedsfremme og forebyggelse 
• Rehabilitering 
• Etik 
• Informationssøgning og -kendskab 
• Forskningsmetodologier og videnskabsteori relateret til det psykomotoriske felt 

 
Bevægelsesudvikling 

Mål: At den studerende opnår et indgående kendskab til og forståelse for barnets normale 
bevægelsesudvikling 0-16 år. At den studerende lærer at iagttage og vurdere børns bevægelsesudvikling på 
forskellige alderstrin – og differentieret kan redegøre for forskelle i de kvalitative aspekter ved barnets 
bevægelseskompetence. At den studerende opnår forståelse for bevægelsesudviklingens betydning for 
barnets fysiske, psykiske, sociale og kulturelle udvikling. At den studerende trænes i praktisk arbejde med 
at understøtte og fremme barnets psykomotoriske udvikling samt i at kunne inspirere og samarbejde med 
barnets omsorgspersoner og andre faggrupper. At den studerende opnår kompetencer til at anvende 
grundlæggende viden om den psykomotoriske bevægelsesudvikling i arbejdet med voksne. 
 

Indhold: 
• Nyfødtes bevægelsesmønstre og reflekser 
• Barnets fin- og grovmotoriske udvikling 
• Barnets sansemotoriske udvikling og sanseintegration 
• Undersøgelsesmetoder og test 
• Forberede, gennemføre og evaluere gruppeundervisning og enetimer med børn 
• Det store barn og teenagerens motoriske udvikling 

 
 

Psykomotorisk behandling 

Mål: At den studerende tilegner sig praktiske færdigheder og kompetencer til at varetage individuelt 
tilrettelagt psykomotorisk behandling og behandlingsforløb. Herunder undersøgelse samt anvendelse af 
systematiske iagtagelses- og analysemetoder for bevægelsesaktiviteter og krops- og muskelfunktioner med 
baggrund i relevante videnskabelige teorier.  
 

Indhold:  
• Iagttagelse/observation 
• Manuel registrering og undersøgelse af kropsfunktion og -reaktioner 
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• Muskelspændingsforhold og muskulære spændingsmønstre 
• Arbejde med kropsbevidsthed og kropsoplevelse 
• Greb og impulser 
• Med udgangspunkt i observationer og undersøgelse at udvælge relevante øvelser, der understøtter 

klientens proces, herunder psykomotoriske basisøvelser, kredsløbsøvelser og øvelser med 
redskaber 

• Samtale og dialog 
• At arbejde procesorienteret med udgangspunkt i klienternes reaktioner 
• Supervision 
• Den professionelle rolle 
• Journalskrivning 

 
Psykomotorisk gruppeundervisning - Bevægelse 

Mål: At den studerende opnår kompetence til selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere 
tematiserede undervisningsprogrammer og undervisningsforløb inden for bevægelsesområdet, med og 
uden brug af musik for forskellige målgrupper. Den professionelle kompetence udvikles dels gennem den 
studerendes egen tilegnelse af kropsbevidsthed og kropsoplevelse, dels gennem tilegnelse af fagets 
redskaber og metoder.  
 

Indhold: 

• Faglige grundbegreber knyttet til psykomotorisk gruppeundervisning, herunder blandt andre 
kropsbevidsthed, kropsoplevelse, rumbevidsthed, fri dynamisk bevægelse, afspænding, 
koncentration i hvile, sanser, grounding, grænser, awareness og centrering 

• Sansemotoriske og motoriske funktioner 
• Kropsbevidsthed, kropsoplevelse og kropsopfattelse 
• Psykomotorisk udvikling 
• Relationskompetencer 
• Bevægelse og følelser 
• Gruppedynamik og gruppeprocesser 
• Den professionelle rolle 
• Bevægelsesanalyser 
• Planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning 
• Supervision 
• Deltagerforudsætninger i et psykologisk, sundhedsmæssigt, socialt og kulturelt perspektiv. 
• Dialog og gruppesamtaler 

 

Fysisk træning 
Mål: At den studerende opnår kompetence til selvstændigt at tilrettelægge, udføre og evaluere 
undervisning i fysisk træning ud fra træningsfysiologiske principper og i et afspændingspædagogisk og 
psykomotorisk perspektiv til en given målgruppe inden for voksen-normalområdet, med og uden musik. 

Indhold: 

• Klassisk opbygning af en time i fysisk træning (opvarmning, aerob del, nedkøling, styrketræning, 
udspænding) 

• Musikforståelse og anvendelse af musik (taktarter, BPM, bevægelsestal, perioder osv.) 

• Fysiologiske viden om hvad der sker under en opvarmning, aerob og anerobtræning, nedkøling, 
forskellige former for styrketræning og udspænding 
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• Kompetencer til at identificere og træne samarbejdet mellem over og underkrop, for- og bagside 
samt højre og venstre side hos deltagerne 

 

Psykomotoriske basisøvelser 

Mål: At den studerende opnår indsigt i, hvordan arbejdet med forskellige basisøvelser kan støtte og udvikle 
kroppens bevægelighed, styrke, udholdenhed, koordinationsevne og balance. At den studerende opnår 
kompetence til at formidle øvelser individuelt og for grupper, hvor der tages afsæt i, at det enkelte 
menneske udforsker, optræner, bevidstgør og udvikler egne daglige bevægelser. At den studerende bliver i 
stand til at iagttage, analysere og beskrive stillinger og bevægelser med udgangspunkt i øvelser. 
 

Indhold: 

• Selvoplevelse og analyse af kropsfunktionerne i grundstillingerne og bevægelse 

• Iagttagelse 

• Formidling af øvelser, der understøtter og udvikler elevens kropsoplevelse og handlemuligheder, 
herunder dialog med klient/deltager 

• Øvelser 
• Individuel undervisning og gruppeundervisning  

 

Psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme 
Mål: At den studerende opnår kompetencer til at undervise grupper og enkeltpersoner inden for ergonomi, 
forebyggelse og sundhedsfremme på arbejdspladsen. 
 

Indhold: 

• Definition af ergonomi og psykomotorisk ergonomi 
• Arbejdsmiljølov og vejledninger 

• Didaktik og metoder relateret til ergonomi 
• Forebyggelse af lidelser i forbindelse med arbejdsfunktion 

• Ensidigt belastende og gentaget arbejde, løft og forflytning 

• Planlægge, gennemføre og evaluere undervisning individuelt og i gruppe i psykomotorisk ergonomi 
 

 

Psykomotoriske specialområder 

Mål: At den studerende opnår kendskab til og kompetencer til at kunne undervise og behandle inden for 

flere af de psykomotoriske specialområder: 

• Fødselsforberedelse og efterfødselsundervisning 
• Psykomotorisk rehabilitering 
• Psykomotorisk arbejde med psykiatri, sexologi, handikappede, ældre og andre målgrupper. 

 

4.2 De naturvidenskabelige fag (27 ECTS-point) 

INDHOLD: ”Anatomi”, ”Fysiologi”, ”Obstetrik”, ”Somatisk sygdomslære” samt ”Psykiatrisk sygdomslære” 

MÅL: De naturvidenskabelige fag udgør en væsentlig del af grundlaget for forståelsen af kropslige 

funktioner og fænomener og giver således den studerende et vigtigt teoretisk grundlag for det 

psykomotoriske arbejde. Den studerende skal sideløbende integrere den naturvidenskabelige viden i de 

psykomotoriske fag. 
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Anatomi 

Mål: At den studerende tilegner sig detaljeret viden om bevægeapparatets udvikling, opbygning og 

funktion, således at anatomien bliver praktisk anvendelig i det psykomotoriske arbejde. 

Videre skal den studerende tilegne sig viden og færdigheder, der gør den studerende i stand til at udføre 

bevægelsesanalyser. Grundlæggende skal den studerende videre erhverve sig et solidt kendskab til den 

anatomiske baggrund for den stående og siddende stilling samt til de anatomiske forudsætninger for 

kroppen under gang og løb.  

Indhold: 

• Anatomiske planer, retninger, terminologi og deskriptionsmetode 
• Støttevævenes opbygning og funktion 
• Kroppens opbygning (muskler, led, skelet) 
• Overfladepalpation 
• Ledakser, bevægelsesplaner, bevægelser i leddene og lodlinier 
• Basale biomekaniske betragtninger i relation til muskulaturens placering og arbejdsområde 
• Bevægelsesanalyser 
• Neuroanatomi 

 

Fysiologi 

Mål: At den studerende tilegner sig viden om menneskets normale fysiologiske funktioner og reaktioner på 

interne og eksterne påvirkninger. Videre skal den studerende tilegne sig et indgående og specifikt kendskab 

til den del af fysiologien, der er særligt relevant for det psykomotoriske arbejdsområde, hvilket er: 

regulering af muskeltonus, sansernes fysiologi, respiration, kredsløb, stressregulering, de fysiologiske 

reaktioner på krop/psyke sammenhænge, baggrunden for hukommelse samt indlæring og styring af 

motoriske færdigheder. 

Indhold: 

• Cellen 
• Nervesystemet 
• Sanser 
• Centralnervesystemet 
• Reflekser 
• Neuromuskulær kontrol 
• Det autonome nervesystem 
• Hormoner 
• Musklerne 
• Stofskiftet 
• Varmebalance og temperaturregulering 
• Åndedrættet 
• Kredsløbet 
• Neurofysiologi 
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Obstetrik 

Mål: At den studerende tilegner sig viden om de fysiologiske forandringer, som kroppen gennemgår under 

den normale graviditet og den normale barselsperiode. Desuden at den studerende tilegner sig viden om 

bækkenbundens anatomi og fysiologi.  

Indhold: 

• Bækkenbundens anatomi og fysiologi 
• Køns- og graviditetshormoner 
• Kroppens fysiologiske forandring under og efter graviditeten 

 

Somatisk sygdomslære 

Mål: At den studerende tilegner sig viden om de hyppigst forekommende sygdomme samt kender til og kan 

anvende alment anvendte medicinske fagudtryk. Desuden at den studerende er i stand til at koble den 

teoretiske fysiologiske og anatomiske viden til psykomotorisk praksis med henblik på forståelse af 

sammenhænge og stillingtagen til intervention i behandlings- og undervisningssammenhænge. 

Indhold:  

• Bevægeapparatets lidelser 
• Smertefysiologi 
• Muskelrelaterede smerter - triggerpunkter 
• Smertehæmning 
• Nakke-syn-balance 
• Aldringsfysiologi 
• Træningsformer og forebyggende øvelser 
• Sukkersyge, luftvejssygdomme, gigtlidelser, bindevævssygdomme, infektionssygdomme, hjerte- og 

kredsløbssygdomme, neurologiske sygdomme 
 

Psykiatrisk sygdomslære 

Mål: At den studerende tilegner sig viden om det psykiatriske felt, herunder almene psykiatriske begreber 
samt psykiske lidelsers årsagsforhold, diagnosticering og behandling. 
Indhold: 

• Diagnoser 
• Nervøse tilstande og personlighedsforstyrrelser 
• Psykosomatiske reaktioner og sygdomme 
• Krops- og træningsorienterede behandlingsformer 
• Anoreksi og bulimi 
• Borderlinestruktur og tidlige personlighedsforstyrrelser 
• Psykoser 
• Affektive lidelser 
• Organisk prægede personlighedsforstyrrelser 
• Organisk betingede psykoser og delirium 
• Normal og patologisk aldring 
• Demens 
• Overføring og modoverføring samt forsvarsmekanismer 
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4.3 De humanistiske fag (35 ECTS-point) 

INDHOLD: "Psykologi" og "Pædagogik" 

MÅL: De humanistiske fag skal medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at beskrive, 

analysere, vurdere, forstå og respektere menneskets værdier, kultur, livsanskuelser, livsbetingelser, 

tænkning, adfærd og reaktioner. Fagene skal udvikle kompetencer til etisk refleksion, interaktion og 

kommunikation og til at vurdere behov for information, vejledning og undervisning. 

Fagene skal endvidere medvirke til, at den studerende udvikler kompetencer til at anvende viden relateret 
til de humanistiske fags teorier og metoder 
 
Psykologi 

Mål: At den studerende tilegner sig indsigt i psykologiens begreber, metoder, teorier, filosofi og empiriske 
resultater. At den studerende på et fagligt-psykologisk grundlag kan forholde sig til menneskers 
virkelighedsopfattelse, væremåde og handlemuligheder under forskellige livsvilkår med henblik på 
vurdering af mulighederne for individers, gruppers og organisationers udvikling. 
 
Den studerende skal kunne iagttage kognitive, færdighedsmæssige og emotionelle funktionsmåder med 
henblik på at vurdere behovet for afspændingspædagogisk og psykomotorisk intervention. Den 
professionelle kompetenceudvikling sker på basis af viden om læring, menneskets kognitive, emotionelle 
og sociale udvikling. 
 
Målet er endvidere, at den studerende opnår kompetencer til pædagogisk-psykologisk formidling og dialog 
i individuelt psykomotorisk arbejde og gruppeundervisning samt til faglig vidensformidling. 
 
Ligeledes er målet, at den studerende opnår forståelse af forskellige biologiske aldres typiske psykologiske 
hovedtemaer, specielt barndommens temaer og deres betydning i voksenlivet, men også temaer fra 
ungdom, midalder og alderdom og at give forståelse af individets socialisering i familien og i 
børneinstitutioner. Desuden fokus på forståelsen af sammenhængen mellem psykiske temaer i 
barndommen og den motoriske udvikling samt på livshistorie og dens betydning for den nuværende 
livssituation. 
 
At den studerende får kendskab til sundhedspsykologisk intervention til perspektivering af 
afspændingspædagogik og psykomotorik i et bredere felt af sundhedspædagogiske arbejdsmetoder. 
 
Indhold: 

• Psykologiens fokus og erkendelsesveje 
• Udviklingspsykologi 
• Gruppetyper og gruppeprocesser 
• Forskellige perspektiver på barnets udviklingsbetingelser 
• Familie- og gruppedynamik 
• Psykosomatik og stress 
• Sundhedspsykologiske temaer 
• Kriseteori samt tabs- og sorgprocesser 
• Psykoterapeutiske retningers centrale principper 
• Overføring-modoverføring  
• Krop-psyke sammenhænge 
• Forsvarsmekanismer 
• Professionel rolle og samtale 
• Kognitive processer 
• Perception  
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• Indlæringspsykologi 
• Motivation 
• Følelser/emotioner 
• Organisationspsykologi 
• Humanistisk forskningsmetodologi og videnskabelighed 
 

Pædagogik 

Mål: At den studerende opnår indsigt i pædagogiske teorier, bl.a. pædagogiske grundprincipper, begreber 
og metoder med afspændingspædagogik og psykomotorik som udgangspunkt. Herudover at den 
studerende opnår viden om pædagogisk filosofi, dannelsesteorier, undervisning og læring, samt at den 
studerende udvikler forståelse for pædagogiske teorier koblet til psykologien. Desuden at den studerende 
forholder sig til almen- og fagdidaktiske overvejelser i forbindelse med formidlingspraksis; herunder 
overvejelser om egen læringsstil og personlig undervisningsform. 
 

Indhold: 

•  Pædagogik relateret til det psykomotoriske fagområde 
- didaktik 
- metodik 
- læringsstil 
- undervisningsform 
- undervisningsevaluering 
- pædagogiske forudsætninger 
- menneskesyn og værdigrundlag 

• Almen pædagogik 
- pædagogisk filosofi 
- dannelsesteorier 
- undervisning og læring 
- pædagogiske grundprincipper 

• Pædagogiske teorier koblet til psykologien 
- dialog 
- kropssprog 
- kommunikation 

4.4 De samfundsvidenskabelige fag (10 ECTS-point) 

 
INDHOLD: Indholdet omfatter ”Samfundsfag” og ”Videnskabsteori”. 
 
MÅL: At den studerende opnår kompetencer til at relatere professionen til samfundet samt kompetencer til 
at kunne forstå og anvende videnskabelige metoder. 

 
Samfundsfag 

Mål: At den studerende udvikler kompetencer til at beskrive, analysere og vurdere sociale og kulturelle 
forholds indflydelse på menneskers betingelser og muligheder i forbindelse med sundhed og sygdom. Den 
studerende skal desuden opnå viden om social- og sundhedsområdets opbygning, funktion og udvikling, 
relevante retsregler samt udvikle kompetencer til at reflektere og agere professionelt i en tværfaglig, 
samfundsmæssig, kulturel og organisatorisk kontekst. Endvidere skal den studerende opnå indsigt i 
samspillet mellem menneskers livsmønstre og reaktioner samt i menneskers arbejds- og levevilkår. 
Indhold: 

• Social ulighed 
• Livsformer 
• Velfærd 
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• Globalisering 
• Arbejdsmarkedet 
• Samfundsvidenskabelig metode 
• Kultur 

 
Videnskabsteori 

Mål: At den studerende opnår forståelse for videnskabelighed, herunder sammenhænge mellem teori og 
praksis samt forholdet mellem objektivitet og værdier i videnskabeligt arbejde. Endvidere at den 
studerende opnår forståelse for grundlæggende metoder til og vurdering af resultater fra empiriske 
undersøgelser. Desuden skal den studerende opnå kompetencer til læsning, forståelse og vurdering af 
videnskabelige publikationer, der vedrører psykomotorik og beslægtede fag. Samt kompetencer til 
anvendelse af grundlæggende principper for videnskabelighed ved udførelse af egne undersøgelser. 
Indhold: 

• Psykomotorik og videnskabsteori 
• Empiri, data og empiriske undersøgelser 
• Statistik 
• Forskningsmetoder  
• Videnskabsteoretiske retninger og hovedproblemer 
• Analyse af psykomotoriske relevante undersøgelser 

 

4.5 Supervisions- og erfaringsgrupper  

Der etableres”Supervisions- og erfaringsgrupper”  i løbet af uddannelsen med ECTS-point fra de 
humanistiske og de psykomotoriske fag. Supervisions- og erfaringsgrupper har et omfang af 3 ECTS-point. 
Det lokale tillæg til studieordningen beskriver nærmere placering af grupperne. 
 

Mål: At den studerende opnår kompetence til at undersøge, reflektere over og identificere egne og andres 
mekanismer og dynamik i samspil med enkeltindivider og grupper.  Endvidere at den studerende bliver i 
stand til at vælge relevant supervisionsform i henhold til problemstilling samt give supervision ud fra 
udvalgte supervisionsformer. 

Indhold:  

• Læring om supervision og udvalgte supervisionsformer 

• At give og modtage supervision. Om en god supervisionskultur 

• Læring om erfaringsgruppens teoretiske grundlag og metode 

• I erfaringsgruppen er opgaven at udforske og reflektere over forholdet mellem den enkelte og 
gruppen og de forskellige processer i gruppen, således som de finder sted her og nu  

5 Uddannelsens struktur og opbygning 

Professionsbacheloruddannelsen i psykomotorik og afspændingspædagogik er normeret til 3½ 
studenterårsværk svarende til 210 ECTS-point. Et studenterårsværk omfatter fire moduler (60 ECTS-point) 
og svarer til en fuldtidsstuderende arbejde i et år.  

Et studieår er opdelt i to semestre, der igen er opdelt i to moduler. Uddannelsen består af 14 moduler. Et 
semester har en varighed på 18-24 uger. Hvert modul har et omfang af 15 ECTS- point, dog med undtagelse 
af modul 13 og modul 14, der har et omfang på henholdsvis 10 ECTS-point og 20 ECTS-point. Den enkelte 
uddannelsesinstitution offentliggør de konkrete datoer for påbegyndelse af modulerne. Et modul er en 



 

16 

 

afsluttet uddannelsesenhed med et formuleret læringsmål, der reflekterer modulets professionsrettede 
tema, indhold og kompetencer. Et modul indeholder teoretisk og praktisk undervisning og evt. praktik. 

5.1 ECTS-point 

ECTS-point, European Credit Transfer System, er et standardiseret system til angivelse af den estimerede 
studiemæssige belastning (workload) med henblik på at kunne sammenligne uddannelser nationalt såvel 
som internationalt i Europa og relaterede lande. Uddannelsen omfatter i alt 210 ECTS-point. Et 
studenterårsværk er på 60 ECTS-point, hvilket ækvivalerer 1500-1800 arbejdstimer. Workload omfatter 
forberedelse, selvstudier, undervisning, efterbearbejdning, opgaver, projekter, eksamensdeltagelse m.v. 

Uddannelsens 210 ECTS-point fordeler sig med 180 ECTS-point i den teoretiske og praktiske undervisning 
og 30 ECTS-point i praktikken.  

5.2 Oversigt over uddannelsens forløb og modulernes placering 

Figur 2 angiver den kalendermæssige placering af modulerne for studerende, der starter i 
efterårssemestret omkring 1. september. I det lokale tillæg til studieordningen angiver den enkelte 
undervisningsinstitution præcise angivelser for modulernes start- og sluttidspunkt. 

 

5.3 Oversigt over ECTS-fordelingen på fag og fagenes placering 

De 210 ECTS-point fordeles på uddannelsens forskellige fag og moduler, som det er beskrevet i figur 3. 

ECTS-point i de naturvidenskabelige, de humanistiske og de samfundsvidenskabelige fag er fordelt på de 
respektive moduler jævnfør figuren.  

Den enkelte uddannelsesinstitution beskriver i den enkelte institutions lokale tillæg til Studieordningen, 
hvor mange ECTS-point, der tildeles Psykomotorisk behandling, Psykomotorisk gruppeundervisning samt 
Psykomotorisk teori og metode, og på hvilke moduler de ligger. Dog således, at det fastsatte minimum og 
maksimum overholdes, ligesom de ikke kan placeres i de med orange markerede moduler. 

ECTS-point til Psykomotorisk ergonomi og sundhedsfremme, Psykomotoriske basisøvelser samt Fysisk 
træning tages fra Psykomotorisk behandling, Psykomotorisk gruppeundervisning, og Psykomotorisk teori og 
metode, og fordelingen beskrives i den enkelte institutions lokale tillæg til Studieordningen. De tre fag 
placeres primært inden for de med sandfarve markerede moduler. 

 

Figur 2 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ECTS 

i alt Max Min 

Psykomotoriske fag                                   

Psykomotorisk behandling                               27 22 

Psykomotorisk 

gruppeundervisning 
                              27 22 

Psykomotorisk teori og metode                               15 12 

                                    

Psykomotoriske basisøvelser                                   

Fysisk træning                                   

Ergonomi og sundhedsfremme                                   

Ovennævnte 3 fag henter ECTS                               13 9 

fra de 3 øverste fag                                   

Ovennævnte psykomotoriske 

fag 
10 7 6 7 7 9 3 7 6   10             

Bevægelsesudvikling   2 2 2       1 1                 

Psykomotoriske specialområder                    7              

Psykomotoriske fag på modul 13 

og 14 
                        7 14       

Psykomotoriske fag i alt 10 9 8 9 7 9 3 8 7 7 10   7 14 108     

                                    

Praktik i alt     3       6   6     15     30     

Naturvidenskabelige fag                                   

Fysiologi 1 2       2 2 3             10     

Anatomi 1 2 2 3                     8     

Obstetrik                   2         2     

Somatisk sygdomslære             2     2         4     

Psykiatrisk sygdomslære                   3         3     

Naturvidenskabelige fag i alt                             27     

Humanistiske fag                                   

Pædagogik       2 2 1   2 1       1 1 10     

Psykologi 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2   2 3 25     

Humanistiske fag i alt                             35     

Samfundsvidenskabelige fag                                   

Samfundsfag         3           1       4     

Videnskabsteori og metode 1       1           2     2 6     

Samfundsvidenskabelige fag i alt                             10     

I alt i modul 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 20 210     

Figur 3 
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Rækkefølge 

Der er følgende retningslinjer for, hvordan den studerende kan tage de forskellige moduler: 

 

• Modulerne 1, 2, 3 og 4 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 6 

• Modul 6 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 7 

• Modul 8 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 9 

• Modul 10 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 11 

• Modulerne 1-11 skal gennemføres, inden den studerende begynder på modul 12 

• De eksterne og interne prøver, der ligger i studiets tre første år, skal være bestået, før den 

studerende kan afslutte bachelorprojektet 
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5.4 Moduloversigt med fordeling af ECTS-point 

Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 1-4 

1. semester 2. semester 

Modul 1 

”Psykomotorik – en 

sundhedspædagogisk 

profession” 

Modul 2 

”Faglige grundbegreber” 

Modul 3 

”Krop, observation og 

refleksion” 

Modul 4 

”Krop, relation og 

kommunikation” 

Psykomotoriske fag (10 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(2 ECTS-point) 

 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (1 ECTS-point) 

 

 

 

Psykomotoriske fag (9 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(4 ECTS-point) 

 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

 

 

Psykomotoriske fag (8 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(2 ECTS-point) 

 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

Praktik (3 ECTS-point) 

 

Psykomotoriske fag (9 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(3 ECTS-point) 

 

 

Humanistiske fag (3 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

 

 

ECTS-point i alt                  

15 

ECTS-point i alt                 

15 

ECTS-point i alt                 

15 

ECTS-point i alt                 

15 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 

Modulet godkendes Modulet godkendes Modulet afsluttes med 

en ekstern prøve, der 

inkluderer modul 2 og 3 
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Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 5-8 

3. semester 4. semester 

Modul 5 

”Tværfagligt 

fællesmodul - 

tværprofessionel 

virksomhed” 

 

Modul 6 

”Psykomotorisk 

behandling” 

 

 

Modul 7 

”Den professionelle rolle 

- behandling ” 

 

 

Modul 8 

”Psykomotorisk 

gruppeundervisning” 

 

 

Psykomotoriske fag (7 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (4 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (4 ECTS-point) 

 

 

Psykomotoriske fag (9 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(2 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (4 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

 

Psykomotoriske fag (3 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(4 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

Praktik (6 ECTS-point) 

 

Psykomotoriske fag (8 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(3 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (4 

ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

 

ECTS-point i alt            15 ECTS-point i alt                              

15 

ECTS-point i alt                              

15 

ECTS-point i alt                              

15 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 

Modulet afsluttes med 

en ekstern prøve 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 
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Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 9-12 

5. semester 6. semester 

Modul 9 

”Den professionelle rolle 

– undervisning af 

grupper” 

 

 

Modul 10 

”Psykomotoriske 

specialområder” 

 

 

 

 

Modul 11 

”Samfund, gruppe og 

individ” 

 

 

 

Modul 12 

”Tværfaglighed og 

psykomotorik” 

 

 

 

Psykomotoriske fag (7 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

Praktik (6 ECTS-point) 

 

Psykomotoriske fag (7 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(7 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (1 

ECTS-point) 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

 

Psykomotoriske fag (10 

ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (2 

ECTS-point) 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (3 ECTS-point) 

 

 

Psykomotoriske fag 

(0 ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag 

(0 ECTS-point) 

 

Samfundsvidenskabelige 

fag (0 ECTS-point) 

 

Praktik (15 ECTS-point) 

 

ECTS-point i alt                 

15 

ECTS-point i alt                  

15 

ECTS-point i alt                  

15 

ECTS-point i alt                 

15 

Modulet afsluttes med 

en ekstern prøve 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 

Modulet afsluttes med 

en ekstern prøve 

Modulet afsluttes med 

en intern prøve 
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Moduloversigt med fordeling af ECTS-point og bedømmelsesform for modul 13 og 14 

7. semester 

Modul 13 

”Valgmodul” 

 

Modul 14 

 ”Dokumentation og udvikling” 

 

Psykomotoriske fag (7 ECTS-point) 

 

 

Naturvidenskabelige fag  

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (3 ECTS-point) 

 

 

Samfundsvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Psykomotoriske fag (14 ECTS-point) 

 

Naturvidenskabelige fag 

(0 ECTS-point) 

 

Humanistiske fag (4 ECTS-point) 

(0 ECTS-point) 

 

Samfundsvidenskabelige fag (2 

ECTS-point) 

 

ECTS-point i alt                                      

10 

ECTS-point i alt                                      

20 

Modulet afsluttes med en intern 

prøve 

Modulet afsluttes med en ekstern 

prøve 

6   Moduler 

Modulerne og de tilhørende læringsmål er fælles for alle institutioner. Hvert modul har fokus på et tema, 
der er centralt for den psykomotoriske professionsudøvelse. Modulets faglige indhold bidrager til belysning 
af og fordybelse i modulets tema. Modulet bedømmes på baggrund af de formulerede mål for 
læringsudbytte. Undervisningen tilrettelægges med progression fra det enkle til det komplekse både på 
modulniveau og som helhed. 

Modulerne indeholder læringsaktiviteter, der omhandler teoretisk viden om fagområdernes praksis, 
anvendte teorier og metoder og i størst mulig omfang praksisrelaterede læringssituationer med 
praksisøvning. Disse læringssituationer giver de studerende kompetencer til at mestre de teoretiske, 
erfaringsbaserede og praktiske færdigheder, der knytter sig til professionen og dens virksomhedsfelt. 

Læringsprogressionen finder sted gennem den stigende grad af kompleksitet, hvormed den studerende 
forventes at håndtere de problematikker, som læringsmiljøet giver mulighed for at konfrontere den 
studerende med.  

Modulerne beskrives nærmere i de enkelte institutioners lokale tillæg til Studieordningen. Herunder 

tilrettelæggelse af forløb, krav til opgaver og projekter, undervisnings- og arbejdsformer, retningslinjer for 

evt. differentieret undervisning, prøver samt regler for deltagelsespligt i modulelementet. 
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6.1 Modul 1 – Psykomotorik – en sundhedspædagogisk profession 

Tema 

Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik og psykomotorik, fag og profession. Modulet 
introducerer ligeledes fagområde, problemstillinger og fænomener, som psykomotoriske terapeuter 
beskæftiger sig med og de kontekster, der arbejdes inden for.  

Desuden introducerer modulet den studerende til personligt udviklingsarbejde med henblik på at 
understøtte den personlige, fagpersonlige og faglige udvikling under studiet. 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden 

1. Forstå relevante historiske aspekter af betydning for fagets terminologi, position og holdninger 
samt forstå afspændingspædagogiske og psykomotoriske problemstillinger og centrale 
virksomheds- og kundskabsområder 

 
2. Redegøre for centrale gruppedynamiske aspekter 

 
3. Redegøre for basale forhold ved menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner 

 
4. Forstå generelle karakteristika ved videnskabelig aktivitet samt redegøre for udvalgte 

videnskabsteoretiske positioner 
 

5. Redegøre for viden om etiske forhold, der vedrører professionsudøvelse 
 

Færdigheder 

 
6. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at identificere kropslige 

bevægefunktioner.  
 

Kompetencer 

7. I et vist omfang identificere egne funktions- og reaktionsmåder i gruppesammenhænge  
 

8. Identificere og reflektere over egne oplevelser ved anvendelse af berøring 
 

9. Identificere og reflektere over egne erfaringer med kropsbevidsthedstræning 
 

10. Tilrettelægge egen læring gennem anvendelse af forskellige studieteknikker og indgå konstruktivt i 
studiet gennem forpligtende samarbejde med andre 

   

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 10 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Naturvidenskabelige fag 

Fysiologi, 1 ECTS-point 



 

24 

 

Anatomi, 1 ECTS-point 

Humanistiske fag 

Psykologi, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

Videnskabsteori, 1 ECTS-point 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

6.2 Modul 2 – Faglige grundbegreber 

Tema 

Modulet retter sig mod viden om faglige grundbegreber inden for faget samt beherskelse af praktiske 
færdigheder og metoder, der knytter sig til beskæftigelse inden for dele af det psykomotoriske fagområde.  

Modulet beskæftiger sig desuden med det lille barns psykologiske og psykomotoriske udvikling og dennes 
indflydelse på og sammenhæng til det voksne menneske.  

Desuden retter modulet sig mod arbejdet med den studerendes personlige og fagpersonlige udvikling. 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  
 

1. Redegøre for centrale grundbegreber inden for afspændingspædagogik og psykomotorik  
 

2. Redegøre for fysiologiske temaer vedrørende sanser og nerver 
 

3. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer 
 

4. Redegøre for udvalgte metoder i forhold til træning af bevægefunktioner 
 

5. Redegøre for udvalgte teorier i relation til menneskets psykologiske udvikling 

 
Færdigheder 

 

6. Iagttage og beskrive centrale motoriske og sansemotoriske aspekter hos det lille barn ud fra 
iagttagelser og egne oplevelser 
 

7. Anvende udvalgte manuelle færdigheder inden for psykomotorisk behandling 
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Kompetencer 

 
8. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle og vævsstrukturer gennem observation og 

palpation 
 

9. Identificere og i en vis grad håndtere problemstillinger i forbindelse med at indgå i grupper 
 

 
10. Redegøre for viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, herunder identificere egne 

læringsbehov i forhold hertil 
 
 
Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 9 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Naturvidenskabelige fag 

Fysiologi, 2 ECTS-point 

Anatomi, 2 ECTS-point 

Humanistiske fag 

Psykologi, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

Bedømmelse 

Modulet skal godkendes, jf. bedømmelsen af modul 4. 

 

6.3 Modul 3 – Krop, observation og refleksion 

Tema 

Modulet retter sig mod anvendelse af observation som henholdsvis faglig og videnskabelig metode, 
herunder at iagttage og beskrive bevægelser, bevægemønstre og funktioner hos såvel børn som voksne.  

Modulet retter sig desuden mod at identificere og udvikle egne kropslige kompetencer. 

Modulet indeholder en praktik med fokus på observation. 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden 

1. Redegøre for udvalgte udviklingspsykologiske begreber og teorier  
 

2. Redegøre for grundlæggende sammenhænge i det lille barns psykomotoriske udvikling 
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3. Reflektere over og redegøre for udvalgte teoretiske og praktiske problemstillinger vedrørende det 
lille barns psykomotoriske udvikling 
 

4. Redegøre for grundlæggende bevidsthed og viden om egen kropsbevidsthed/kropsoplevelse, 
herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil  
 

5. Redegøre for udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer 
 

Færdigheder  

6. Anvende observation som videnskabelig metode  
 

7. Iagttage, beskrive og analysere grundlæggende bevægemønstre hos den voksne samt identificere 
og beskrive egne bevægemønstre  
 

8. Anvende grundlæggende psykomotoriske undersøgelsesmetoder 
 

Kompetencer 

9. Identificere udvalgte anatomiske muskel-, knogle- og vævsstrukturer gennem observation og 
palpation  
 

10. Anvende og begrunde hensigtsmæssige arbejdsstillinger  
 

 
Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 8 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Praktik 

 Observationspraktik, 3 ECTS-point 

Naturvidenskabelige fag  

Anatomi, 2 ECTS-point 

Humanistiske fag 

Psykologi, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

 

Bedømmelse 

Modulet skal godkendes, jf. bedømmelsen af modul 4. 
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6.4 Modul 4 – Krop, relation og kommunikation 

Tema 

Modulet retter sig mod analyse af kropsholdning og -stillinger, bevægelser og bevægemønstre. Modulet 
retter sig endvidere mod viden om og anvendelse af pædagogiske og psykologiske teorier relateret til 
modulets tema.  

Modulet har desuden fokus på styrkelse af egne kommunikative og relationelle færdigheder; herunder at 
identificere og reflektere over egne personlige og kropslige forudsætninger for kontakt og berøring. 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

 

1. Redegøre for udvalgte psykologiske og pædagogiske teorier samt psykomotoriske teorier og 
metoder, der vedrører dialog og samspil 
 

2. Reflektere over egen rolle i forbindelse med etablering og forvaltning af en professionel relation – 
herunder at identificere egne læringsbehov i forhold hertil 
 

3. Redegøre for viden om før-skole barnets psykomotoriske udvikling  
 

Færdigheder 

 

4. Tilrettelægge og gennemføre et kortere undervisningsforløb med anvendelse af grundlæggende 
færdigheder og metoder 
 

5. Redegøre for og anvende udvalgte metoder i forhold til træning af kroppen 
 

6. På baggrund af viden om psykomotorisk udvikling planlægge, igangsætte og vurdere 
psykomotoriske aktiviteter for børn 

 
 
 

Kompetencer 

 

7. Reflektere over og redegøre for refleksioner over interaktionsmønstre og reaktioner i forskellige 
gruppesammenhænge, herunder at identificere egne læringsbehov i forhold til at indgå i en 
relation  
 

8. Identificere og analysere kropsholdning, – stillinger og bevægelser gennem anvendt anatomi 
 

 
 



 

28 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 9 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Naturvidenskabelige fag 

Anatomi, 3 ECTS-point 

Humanistiske fag 

Psykologi, 1 ECTS-point 

Pædagogik, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

  

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en ekstern prøve. Denne prøve omhandler læringsmål fra modul 2, 3 og 4. Denne 

samlede prøve dækker 45 ECTS-point, og der gives en samlet karakter for alle tre moduler. Den studerende 

skal have godkendt modul 2 og 3, før der kan aflægges prøve på 4. modul. 

 

6.5 Modul 5 - Tværfagligt fællesmodul – tværprofessionel virksomhed 

 

Tema 

Modulet retter sig mod rollen som sundhedsprofessionel og/eller sundhedspædagogisk samarbejdspartner. 
Der er fokus på relaterede professioners forskelligartede bidrag til at fremme kvalitet, kontinuitet og 
tværfagligt samarbejde inden for det sundhedspædagogiske arbejdsområde samt lovgrundlag for faget og 
tværprofessionelle samarbejdspartnere. Der er endvidere fokus på det enkelte menneske, familien og 
grupper af mennesker med forskellige livsopfattelser og livsvilkår og på de sociale, kulturelle og 
institutionelle faktorers betydning for sundhedsfremmende, sundhedsbevarende og forebyggende tiltag. 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden 

1. Redegøre for overvejelser vedrørende samarbejde og kommunikation med andre faggrupper 

2. Beskrive fagets retslige og etiske aspekter og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af 
egen profession og et flerfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde  

3. Forstå og forklare, hvordan kommunikation og informationsteknologi kan anvendes i forhold til 
arbejde med dokumentation og kvalitetssikring 

 

Færdigheder 

4. Formidle eget fagområdes bidrag i en tværprofessionel indsats 
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5. Søge, formidle og anvende empirisk, udviklings- og forskningsbaseret viden i relation til opgaver 
inden for sundhedsfremme, afspænding, forebyggelse, formidling, behandling og/eller 
rehabilitering 

 

Kompetencer 

6. Indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar 
og kompetence såvel som øvrige relaterede professioners ansvar og kompetence i forhold til en 
flerfaglig opgaveløsning 

 

Fordeling af ECTS-point  

Psykomotoriske fag, 7 ECTS-point 

 De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Naturvidenskabelige fag 

  

Humanistiske fag     

 Psykologi, 2 ECTS-point 

Pædagogik,  2 ECTS-point    

Samfundsvidenskabelige fag 

 Videnskabsteori, 1 ECTS-point 

 Samfundsfag, 3 ECTS-point 

 
I alt      15 ECTS-point 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

 

 

6.6 Modul 6 - Psykomotorisk behandling 

Tema  

Der vil i dette modul være fokus på de psykomotoriske undervisnings- og behandlingsmetoder samt 
samtaleformer. Endvidere vil der være fokus på metoder og teorier i relation til psykomotorisk behandling. 
På modulet indgår forskellige tilgange til krop-psyke sammenhænge. 

Modulet vil også være rettet mod den studerendes egen faglige og fagpersonlige udvikling i relation til den 
professionelle rolle. 
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Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden 

1. Redegøre for generelle og specifikke teorier om krop-psyke sammenhænge  

2. Redegøre for udvalgte fysiologiske temaer 

3. Redegøre for udvalgte pædagogiske retninger og læringsteorier 

 

Færdigheder 

4. Begrunde og anvende grundlæggende psykologiske og psykomotoriske metoder til iagttagelse, 
vurdering og intervention 

5. Redegøre for og anvende udvalgte interview- og samtaleformer 

6. Anvende grundlæggende behandlingsmetoder, greb og øvelser – herunder anvende hensigtsmæssige 
arbejdsstillinger 

 

Kompetencer 

7. Redegøre for og identificere forhold, der indvirker på relationen mellem klient og behandler 

8. Indgå i samarbejde med klienten om udvikling af egen krop-psyke-forståelse 

9. Tilrettelægge, udføre og evaluere behandling med anvendelse af systematiske optegnelser 

10. Identificere og redegøre for egne faglige og fagpersonlige læringsmål med henblik på udvikling af egen 
professionelle rolle 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 9 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Humanistiske fag  

Psykologi, 3 ECTS-point 

Pædagogik, 1 ECTS-point 

Naturvidenskabelige fag 

Fysiologi, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

  

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 
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6.7 Modul 7 – Den professionelle rolle – behandling 

Tema 

Der vil i dette modul være fokus på viden om ergonomi, stress og afspænding samt gennemførelse af 
psykomotorisk praksisudøvelse inden for behandling og individuel undervisning relateret til modulets 
temaer. 

Endvidere er der fokus på viden om og udførelse af supervision samt på de faglige og fagpersonlige 
kompetencer i den professionelle rolle.   

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for udvalgt fysiologisk viden i relation til modulets temaer 

2. Redegøre for udvalgte teorier i relation til modulets temaer 
 

3. Redegøre for udvalgte skelet- og bevægeapparatslidelser herunder ryglidelser 

4. Redegøre for udvalgte terapeutiske retninger og deres betydning i psykomotorisk praksis 

5. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det afspændingspædagogiske og 
psykomotoriske fagområde, der relaterer til modulets temaer 

 

Færdigheder 

6. Søge og anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden og metoder i forhold til 
afspændingspædagogisk og psykomotorisk arbejde inden for modulets temaer 

7. Begrunde valg af psykomotorisk metode i behandling 

8. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder 

9. Tage vare på sig selv som behandler gennem anvendelse af psykomotoriske metoder 

Kompetencer 

10. Tilrettelægge, gennemføre og evaluere procesorienterede psykomotoriske behandlingsforløb 

11. Etablere, fastholde og afslutte professionel kontakt, dialog og samspil med klienter 

12. Identificere, redegøre og argumentere for egne faglige og fagpersonlige supervisionsbehov 

13. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som 
behandler 
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Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 3 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Humanistiske fag 

 Psykologi, 2 ECTS-point 

Naturvidenskabelige fag 

Fysiologi, 2 ECTS-point 

Somatisk sygdomslære, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

 

Praktik 

På dette modul er der praktik svarende til 6 ECTS point. Disse kan fordeles på en periode, hvor der både er 
praktik- og studiedage. For eksempel: 3 ugers undervisning, 6 ugers praktik (3 praktikdage og 2 studiedage 
om ugen), 1 uges afslutning/bedømmelse. 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en ekstern prøve. 

 

6.8 Modul 8 – Psykomotorisk gruppeundervisning 

Tema 

Den psykomotoriske gruppeundervisning retter sig mod pædagogiske og didaktiske overvejelser omkring 
planlægning af bevægelsesundervisning med udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og en 
ressourceorienteret tænkning på et psykomotorisk grundlag.  

Der arbejdes desuden praktisk med gennemførelse og evaluering af gruppeundervisning, herunder 
gruppedynamiske forhold. Modulet retter sig mod undervisning af forskellige alders- og målgrupper. 

 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for udvalgte teorier og temaer inden for gruppeundervisning 

2. Redegøre for gruppers processer og dynamik 

3. Ud fra iagttagelser beskrive og redegøre for det store barns normale bevægelsesudvikling set i et 
psykomotorisk perspektiv 

4. Redegøre for fysiologisk viden i relation til fysisk træning 
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5. Redegøre for udvalgte emner inden for kognition, motivation og emotion 

Færdigheder 

6. Planlægge, gennemføre samt evaluere målrettet og procesorienteret undervisning 

7. Redegøre for og begrunde didaktiske og metodiske overvejelser og valg i relation til 
undervisningsprogrammer 

8. Redegøre for og formidle principper for forebyggende hensigtsmæssig træning 

 

Kompetencer 

9. Planlægge, gennemføre samt evaluere undervisning, der understøtter det store barns 
psykomotoriske udvikling 

10. Planlægge, varetage og evaluere undervisning i fysisk træning på et psykomotorisk grundlag 

11. Identificere og redegøre for faglige og fagpersonlige læringsmål i relation til udvikling af 
underviserrollen 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 8 ECTS-point 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Naturvidenskabelige fag 

Fysiologi, 3 ECTS-point 

Humanistiske fag 

Psykologi, 2 ECTS-point 

Pædagogik, 2 ECTS-point 

Samfundsvidenskabelige fag 

  

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

6.9 Modul 9 – Den professionelle rolle – undervisning af grupper 

Tema 

Der vil i dette modul være fokus på viden om gruppeprocesser samt individuelle processer i grupper. 
Desuden vil der være fokus på gennemførelse af psykomotorisk gruppeundervisning af børn, teenagere, 
voksne og ældre. 

Endvidere er der fokus på udvikling af egen professionel rolle i forhold til at varetage procesorienteret 
gruppeundervisningsforløb. Herunder viden og læring om udvalgte supervisionsmetoder. 
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Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for viden om ældre og aldring 

2. Redegøre for teenagerens psykomotoriske udvikling 

3. Redegøre for udvalgt videnskabsmetodologi i relation til det psykomotoriske fagområde, der 
relaterer til modulets temaer 

Færdigheder 

4. Redegøre for og anvende udvalgte supervisionsmetoder  

5. Anvende viden om kognitions- og motivationspsykologiske aspekter i relation til psykomotorisk 
praksis 

 
6. Anvende og begrunde valg af teorier og temaer inden for psykomotorisk gruppeundervisning 

7. Beskrive, evaluere og reflektere over målgruppens processer og dynamik  
 

Kompetencer 

8. På baggrund af viden om målgruppen og dennes forudsætninger selvstændigt planlægge, 
gennemføre og evaluere psykomotorisk gruppeundervisningsforløb målrettet modulets temaer 

 
9. Formidle samt redegøre for og begrunde metoder og intentioner med undervisning 
 
10. Identificere og reflektere over egne evner til at være empatisk og nærværende i rollen som 

underviser 
 

11. Strukturere og arbejde med faglige og fagpersonlige læringsmål som underviser af grupper 
 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 7 ECTS-point 
 
De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Humanistiske fag 

 

Psykologi, 1 ECTS-point 
 

Pædagogik, 1 ECTS-point 
 

Naturvidenskabelige fag 

 

  
 
Samfundsvidenskabelige fag 
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Praktik 

På dette modul er der praktik svarende til 6 ECTS point. Disse kan fordeles på en periode, hvor der både er 
praktik- og studiedage. For eksempel: 3 ugers undervisning, 6 ugers praktik (3 praktikdage og 2 studiedage 
om ugen), 1 uges afslutning/bedømmelse. 

 
  
Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en ekstern prøve. 

 

Modul 10 – Psykomotoriske specialområder 

Tema 

Modulet retter sig mod sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for det psykomotoriske 
professionsområde. I modulet opnår den studerende kendskab til en række psykomotoriske 
specialområder og opnår herigennem viden på kompetenceniveau inden for minimum to af områderne, 
hvoraf det ene er det psykiatriske fagområde. De psykomotoriske specialområder dækker blandt andet før- 
og efterfødselsområdet, sexologi, livsstilsproblematikker, funktionsnedsættelser, psykiske lidelser, traumer, 
sorg- og krisereaktioner. 

 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for teori i relation til modulets temaer. 

2. Redegøre for og diskutere forskellige sundheds- og sygdomsbegreber i et multidimentionelt 
perspektiv 

 

Færdigheder 

3. Vurdere og begrunde valget af samt kunne anvende relevante metoder og redskaber i en 
sundhedsfremmende, forebyggende eller rehabiliterende indsats i relation til modulets temaer 

4. Søge, vurdere og anvende nyere viden og forskning i relation til modulets temaer 

5. Anvende psykiatrisk terminologi og redegøre for psykiske lidelsers årsagsforhold samt have 
kendskab til diagnosticering 

6. Anvende, vurdere og begrunde valg af psykomotoriske metoder i arbejdet med psykiske lidelser 

Kompetencer 

7. Ved hjælp af akademiske arbejdsmetoder beskrive, afgrænse, analysere og diskutere en 
problemstilling inden for det psykomotoriske praksisfelt  
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Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 7 ECTS-point 
 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

 

Humanistiske fag 

 

Psykologi, 1 ECTS-point 
 

Naturvidenskabelige fag 

 

 Psykiatrisk sygdomslære, 3 ECTS-point 

Somatisk sygdomslære, 2 ECTS-point 

Obstetrik, 2 ECTS-point 

 

Samfundsvidenskabelige fag 

 

 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

6.10 Modul 11 – Samfund, gruppe og individ 

Tema 

Modulet retter sig mod de professionelle, faglige og personlige kompetencer i forhold til varetagelse af 
afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis. 
 
Modulet retter sig desuden mod den professionelle rolle som psykomotorisk terapeut og forbereder 
endvidere den studerende til selvstændig professionsudøvelse. Modulet har fokus på at udvikle den 
studerendes kompetencer til afkodning og forståelse af arbejdspladskontekst, organisatoriske 
sammenhænge, arbejdspladskultur og den enkeltes arbejdssituation. 
  
Her udover sættes der fokus på udviklings- og forskningsarbejde, innovativ virksomhed samt 
grundlæggende akademiske arbejdsmetoder. 
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Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for samt reflektere over, hvordan samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold 
spiller ind på det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og handlemuligheder 

2. Redegøre for udvalgte organisationspsykologiske teorier 

3. Reflektere over etiske aspekter vedrørende udviklings- og forskningsarbejde 

4. Redegøre for viden om professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til 
disse 

Færdigheder 

5. Have kendskab til, forstå og beherske grundlæggende metoder til at foretage empiriske 
undersøgelser og forstå centrale problemstillinger relateret til at udføre sådanne 

Kompetencer 

6. Kritisk vurdere egen professionelle rolle samt formulere og begrunde læringsmål i forhold hertil 

7. At kunne etablere og fastholde en professionel, terapeutisk og pædagogisk relation til målgruppen 

8. Innovativt at kunne etablere aftaler og beskrive målsætningerne for professionsudøvelsen i 
forbindelse med selvstændig praktik 

9. Redegøre og argumentere for samt inddrage valg af relevante pædagogiske og psykologiske teorier 
i relation til psykomotoriske faglige problemstillinger 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 10 ECTS-point 
 

De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

Humanistiske fag 

 

 Psykologi, 2 ECTS-point 
 
Naturvidenskabelige fag 

 
 
Samfundsvidenskabelige fag 

                   Samfundsfag, 1 ECTS-point 
 
                   Videnskabsteori, 2 ECTS-point 
 

 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en ekstern prøve. 
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6.11  Modul 12 – Tværfaglighed og psykomotorik  

Tema 

Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse i mono- eller tværfaglige 
sammenhænge. Der arbejdes selvstændigt med planlægning, iværksættelse, koordinering og 
gennemførelse af psykomotoriske forløb. Herunder evaluering samt faglig og fagpersonlig refleksion. Med 
henblik på dokumentation og formidling udarbejder den studerende et mindre projekt med anvendelse af 
videnskabelige metode relateret til afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis. 

  
Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for og reflektere over metoder, der er knyttet til kvalitets- og udviklingsarbejde 

2. Redegøre for professionsudøvelsens etiske forhold og kunne forstå og handle i forhold til disse 

Færdigheder 

3. Kritisk vurdere forsknings- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given psykomotorisk 
problemstilling 

4. Etablere situationer i behandling og undervisning, der støtter klient/deltagere til at udvikle nye 
handlemuligheder  

5. Demonstrere og redegøre for anvendelse af teori om grupper, gruppers processer og -dynamik 

6. Beherske grundlæggende principper omkring varetagelse af grupper med udgangspunkt i gruppens 
proces 

7. Demonstrere og redegøre for anvendelse af interview- og samtaleformer 

 

Kompetencer 

8. Iagttage, identificere og beskrive problemstillinger og udviklingsmuligheder og på baggrund heraf 
argumentere for og selvstændigt planlægge psykomotorisk intervention 

9. Selvstændigt koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere et målrettet, sammenhængende 
undervisnings- og behandlingsforløb 

 
10. Indgå i et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde med klient/deltager samt med mono- og 

tværfaglige samarbejdsparter 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag           

Naturvidenskabelige fag            

Humanistiske fag 

Samfundsvidenskabelige fag 
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Praktik 

På dette modul er der praktik svarende til 15 ECTS point. 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

6.12 Modul 13 - Valgmodul 

Tema 

Valgmodulet retter sig mod kritisk undersøgelse og udvikling af afspændingspædagogisk, psykomotorisk og 
sundhedsmæssig, herunder sundhedspædagogisk, faglig viden og praksis i forhold til grupper eller individer 
på nationalt eller internationalt plan. 

Modulet tilrettelægges, så det tilgodeser muligheder for faglig fordybelse kombineret med 
perspektiveringer af fagområdet i tilknytning til relaterede professioner eller internationale aspekter af 
professionsudøvelsen. 

Valgmodulet kan indeholde teoretiske, tværfaglige og tværprofessionelle forløb samt praktik og kan tages 
enten på egen uddannelse, på en anden dansk eller udenlandsk sundhedsuddannelse på 
professionsbachelorniveau eller på anden uddannelse, der udbyder valgmoduler relateret til den 
psykomotoriske profession. 

Modulet kan indeholde uddybning af temaer, der i forvejen indgår i uddannelsen eller kan være 
supplerende i forhold hertil. Modulet giver den studerende mulighed for fordybelse eller toning i 
uddannelsen. 

Valgmoduler beskrives af den udbydende institution. Beskrivelse og tilmeldingsprocedure er offentliggjort 
på en hjemmeside, der er fælles for sundhedsuddannelserne (www.sundhedsuddannelse.dk). Tidspunkter 
for ansøgninger til og afholdelse af valgmoduler er ens for alle valgmoduler udbudt af 
sundhedsuddannelser på professionsbacheloruddannelses-niveau. 

Den udbydende institution har ansvar for aftaler, niveau, bedømmelse m.v. Den uddannelsesinstitution, 
hvor den studerende er indskrevet, har ansvar for at godkende valgmodulet. 

Den studerende har mulighed for selv at tilrettelægge valgmodulet som teoretisk og/eller praktisk 
uddannelsesforløb. Dette skal godkendes af den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er 
indskrevet, efter uddannelsesinstitutionens gældende retningslinjer. 

 

Læringsmål 

Efter modulet kan den studerende: 

Viden  

1. Redegøre for særlig viden om et eller flere udvalgte faglige områder 

 

Færdigheder 

2. Gøre brug af særlige faglige færdigheder 

3. Anvende forsknings- og udviklingsbaseret viden i relation til særlige problemstillinger 
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Kompetencer 

4. Indgå i en kritisk diskussion af en eller flere givne faglige problemstillinger eller områder med faglig 
relevans 

5. Indgå i en kritisk diskussion af psykomotorisk fagudøvelse i et nationalt og et internationalt 
perspektiv 

 

Fordeling af ECTS-point 

Psykomotoriske fag, 7 ECTS-point 
De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

 
Humanistiske fag 

                    Pædagogik, 1 ECTS-point 
                    Psykologi, 2 ECTS-point 
 
Naturvidenskabelige fag 

              
Samfundsvidenskabelige fag 

 

I alt 10 ECTS-point 

Bedømmelse 

Modulet afsluttes med en intern prøve. 

 

 

 

6.13 Modul 14 - Dokumentation og udvikling 

Tema 

Modulet retter sig mod faglig fordybelse gennem undersøgelse og formidling af en faglig problemstilling 
med anvendelse af videnskabelig metode og med inddragelse af teoretisk og empirisk materiale. Modulet 
retter sig mod professionsbachelorprojektet som afsluttende enhed for studiet. Fokus er på den 
psykomotoriske terapeuts rolle som faglig udvikler og innovator. Projektet kan udarbejdes i samarbejde 
med aftager med henblik på inddragelse af erfaringer og empiri fra praksis.  

 

Læringsudbytte 

Efter modulet kan den studerende:  
 

Viden  
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Færdigheder 

 
1. Anvende informationsteknologi til søgning og udvælgelse af national og international forskningsbaseret 

viden og kritisk forholde sig til denne 
 

2. Anvende grundbegreber inden for videnskabsteori og videnskabelig metode med henblik på udvikling 
og dokumentation af det psykomotoriske fagområde 

 
3. Anvende og udvælge relevante videnskabelige kvalitative og kvantitative metoder for dataindsamling, 

databearbejdning og beskrivelse af data 
 

4. Generere og bearbejde egen empiri i relation til projektets problemstilling 
 

5. Formulere sig præcist både mundtligt og skriftlig om en faglig problemstilling 
 

Kompetencer 

6. Identificere og afgrænse en afspændingspædagogisk og psykomotorisk faglig problemstilling og kritisk 
forholde sig til problemstillingens relevans 

 
7. Vurdere og agere i forhold til generelle forskningsetiske principper 
 
8. Indgå i samt formidle psykomotorisk udviklings- og projektarbejde 

 

Fordeling af ECTS-point  

Psykomotoriske fag , 14 ECTS-point 
De psykomotoriske fag fordeles jf. 4.3 

 
Humanistiske fag 

                     

Psykologi, 3 ECTS-point 
                   Pædagogik, 1 ECTS-point 
 
Naturvidenskabelige fag 

 

 
Samfundsvidenskabelige fag 

 

Videnskabsteori, 2 ECTS-point 

 

I alt 20 ECTS-point 

Bedømmelse og krav til bachelorprojektet 

Modulet afsluttes med en ekstern prøve.  

Prøven er et bachelorprojekt, der består af et skriftligt projekt og en efterfølgende individuel mundtlig 
eksamination. Projektet og den mundtlige præstation vægtes ligeligt ved bedømmelsen. Bachelorprojektet 
kan skrives i samarbejde mellem flere studerende. Ved udarbejdelse i grupper er alle gruppemedlemmer 
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ansvarlige for bachelorprojektets samlede indhold og udformning. Forfatterskabet skal fordeles ligeligt 
mellem de enkelte gruppemedlemmer, dvs. at der ud for hvert afsnit/kapitel oplyses, hvem af gruppens 
medlemmer, der er hovedansvarlig for den pågældende del, dog undtaget problemformulering samt 
konklusion.  

Den studerende skriver så vidt muligt projektet i samarbejde med aftagere. 

Bachelorprojektet skal have et omfang af: 

Antal 

studerende 

Antal tegn 

1 60.000-72.000 

2 84.000-96.000 

3 108.000-120.000 

4 132.000-144.000 

 

Der opgives minimum 1800 siders litteratur med relevans for projektet. 

7 Undervisnings- og arbejdsformer 

7.1 Uddannelsens undervisning 

Uddannelsens undervisning udgør i alt 180 ECTS-point. 

Undervisningen tilrettelægges med henblik på fagpersonlig, faglig og pædagogisk progression og giver den 
studerende mulighed for at kombinere sin teoretiske viden med praksiserfaring. 

Undervisnings- og arbejdsformer afspejler uddannelsens faglige indhold og støtter herved indlæring og 
udvikling af viden, færdigheder og kompetencer. Variation og differentierede undervisnings- og 
arbejdsformer medvirker til, at den studerende oplever sammenhæng mellem uddannelsens 
videnskabsområder samt mellem den teoretiske undervisning og praktik, og at denne sammenhæng 
perspektiveres i forhold til det afspændingspædagogiske og psykomotoriske virksomhedsfelt. Der anvendes 
undervisningsformer og -metoder, der søger at fremme innovative kompetencer. Bredde i undervisnings- 
og arbejdsformer giver mulighed for at imødekomme forskelle i de studerendes læringsprofiler. 

Der vil i uddannelsen både være undervisning, der formidler viden og kundskaber, og undervisning, der i 
højere grad strukturerer situationer, der lægger op til selvoplevelse og refleksion. Således indtager 
sansning, identifikation af følelse, refleksion, verbalisering og integration af kropslige oplevelser og 
eventuelle nye handlinger en central plads i flere fag. 

De studerendes forståelse af gruppedynamiske forhold er afgørende, både i forhold til hinanden og i de 
grupper, de møder i forbindelse med undervisningen og praktikken samt senere som færdiguddannede 
psykomotoriske terapeuter. Der vil være fokus på gruppedynamiske processer, så de studerende trænes i 
at kunne formidle et relevant stof for en målgruppe, lede gruppedynamiske udviklingsprocesser og kunne 
håndtere gruppesituationer hensigtsmæssigt. Ligeledes vil der være fokus på den studerendes egen 
kompetence i forhold til at indgå i gruppeprocesser. 
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De studerendes evne til at indgå i relationer er vigtig, da det at kende sig selv, at kunne mærke sig selv i 
situationen og at kunne indgå i menneskelige relationer, behandlings- og undervisningssituationer uden 
forstyrrende problemer fra egen tilværelse er vigtige forudsætninger for at blive en kompetent 
psykomotorisk terapeut. Derfor bliver den studerendes evne til koncentration, opmærksomhed, kontakt og 
nærvær trænet i flere fag. 

 

Uddannelsens teoretiske og praktiske undervisning omfatter både: 

- Vidensformidling fra undervisere; herunder holdundervisning og forelæsningslignende 
undervisning 

- Læring i grupper; herunder gruppearbejde og -oplæg, supervisions- og erfaringsgrupper, fælles 
dialog samt bearbejdelse og refleksion  

- Projektarbejde og case-arbejde med variation i fremstilling og formidling af arbejdets resultat og 
produkt 

- Træning af praktiske og kropslige færdigheder, hvor de studerende træner egne færdigheder, 
herunder opøver egen kropsbevidsthed 

- Træning af praktiske og kropslige færdigheder (behandlingsmetoder og undervisningsmetoder), 
hvor de studerende udøver færdighederne i forhold til hinanden eller andre  

- Vejledning i forbindelse med individuelle og fælles arbejdsopgaver; eksempelvis ifm. større 
skriftlige opgaver eller projektarbejde 

- Arbejde med it-relaterede undervisningsredskaber 
 

7.2 Uddannelsens praktik 

Uddannelsens praktik udgør i alt 30 ECTS-point fordelt på hele uddannelsen med progression fra det 
observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende. 

Målet med praktikken er at udvikle og skabe en sammenhæng mellem den studerendes teoretiske viden og 
praktiske færdigheder og kompetencer. I praktikken integrerer den studerende redskaber, metoder, 
teorier, færdigheder og kompetencer til at kunne varetage afspændingspædagogiske og psykomotoriske 
arbejdsopgaver med mennesker individuelt eller i grupper. I praktikken indgår den studerende således i 
autentiske klient- og undervisningsforløb enten alene eller i samarbejde med andre faggrupper. Praktikken 
foregår inden for det psykomotoriske virksomhedsfelt. 

Med vejledning fra uddannelsesinstitutionen finder den studerende selv praktiksted. Praktikken 
tilrettelægges i et samarbejde mellem den enkelte uddannelsesinstitution, praktikstedet og den 
studerende. De studerende forbereder praktikken i samarbejde med praktiksted og 
uddannelsesinstitutionen og udarbejder formål med, mål for og indhold i praktikken. 

I praktikken indgår den studerende i autentiske arbejdsfunktioner i samspil med andre professionelle, 
borgere, brugere mv. 

Uddannelsesinstitutionen godkender praktiksteder, der er relevante for virksomhedsområdet. Godkendelse 
af praktiksted kræver, at praktikstedet er relevant i forhold til det skitserede læringsudbytte for den 
pågældende praktik. Praktikstedet skal endvidere tilknytte en praktikansvarlig til den studerende.  

Den faglige psykomotoriske undervisning og vejledning i forbindelse med praktikken koordineres af 
uddannelsesinstitutionen og varetages af praktikundervisere udpeget af uddannelsesinstitutionen. 
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Praktikundervisere er tilknyttet praktikstedet eller uddannelsesinstitutionen. Undervisningen kan omfatte 
vejledning og supervision, både enkeltvis og i grupper. Undervisningen kan desuden omfatte emner 
relateret til konkrete problemstillinger. 

Øvrige regler for praktikkens gennemførelse, herunder krav og forventninger til de involverede parter 
fastsættes i den enkelte institutions lokale tillæg til Studieordningen. 

7.3 Faglig vejledning 

Formålet med faglig vejledning er at tage hensyn til de studerendes forskellige faglige forudsætninger og 
behov, således at uddannelsen kan tilrettelægges med varierede undervisningsformer, der tilgodeser den 
studerendes læringsstil og motivation samt støtter gennemførelse af uddannelsen. Den faglige vejledning 
kan støtte den enkelte studerende og differentierede studentergrupper gennem eksempelvis strukturerede 
samtaler i forhold til modul, fag, metode, undervisning, praktik, individuel studieplan m.m. 

7.4 Informationsteknologi (it) 

Som redskab i undervisningen medvirker integrering af it til at opbygge studierelevante kompetencer, der 
udvider den studerendes muligheder for aktivt at deltage, kommunikere, dele viden og samarbejde i 
uddannelsesmæssige sammenhænge. It indgår i undervisning og læreprocesser på lige fod med andre 
medier, der generelt understøtter og udvider forskellige former for interaktion. 

I forhold til den studerendes aktuelle og fremtidige betingelser for faglig udvikling, anvendes it-værktøjer til 
at støtte den studerende i at opbygge informationskompetence. Ved hjælp af it udvikler den studerende 
evne til at søge information, til kritisk at udvælge, vurdere, organisere og anvende information fra 
forskellige relevante kilder.  

Muligheden for at anvende forskellige it-værktøjer i studiearbejde og undervisning medvirker til udvikling af 
fortrolighed med forskellige it-funktionaliteter. 

Anvendelse af it i uddannelsen til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning skal bidrage til 
innovation, variation, fleksibilitet og alsidighed i undervisnings- og studieformer. 

7.5 Studievejledning 

Studievejledning forudsætter aktiv medvirken fra både studievejleder, faglig vejleder og studerende og 
støtter den studerende i uddannelsesforløbet fra valg af uddannelse, gennemførelse af studiet til 
overvejelse omkring efter- og videreuddannelsesmuligheder.  

Studievejledningen hjælper den studerende til at skabe overblik over studiet og øge muligheden for at 
træffe begrundede valg i forhold til egen læring og trivsel. Studievejledning og faglig vejledning har 
endvidere fokus på at hjælpe den studerende i forbindelse med: 

– Studiestart og de første moduler 

– Sammenhæng mellem praktik og undervisning samt læring i forskellige kontekster 

– Studie- og arbejdsvaner, tidsmæssig planlægning og overblik 

Formålet med studievejledningen er at understøtte den studerendes studieaktivitet og læreproces gennem 
saglig information og vejledning, således at den studerende selvstændigt kan foretage kvalificerede valg i 
faglige og studierelaterede forhold. 

Vejledning tilrettelægges af uddannelsesinstitutionen som individuel og kollektiv vejledning, der gensidigt 
støtter og supplerer hinanden. Vejledningsindsatsen er rettet mod studieteknik, studieredskaber, studie- og 
arbejdsvaner samt studiemiljø med henblik på at øge den studerendes bevidsthed om læring, studiekrav og 
gennemførelse.  Herunder hjælp til at planlægge egen tid, udvikling af læringsstil og etablering af 
studiegrupper. 
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Studievejledere, faglige vejledere og studerende gør aktivt og systematisk brug af erfaringer og 
evalueringer/selvevalueringer med henblik på at øge mulighed for læring og kvalitetsudvikling i 
undervisningen. 

Formålet er desuden at støtte karriere- og kompetenceplanlægning rettet mod tilrettelæggelse af lærings- 
og uddannelsesforløb, information og vejledning om jobsøgning, efter- og videreuddannelsesmuligheder, 
studieskift og internationale udvekslingsophold. 

8 Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og praktiksteder 

 
Uddannelsesinstitutionen og praktikstedet samarbejder om rammer og vilkår for den studerendes læring 
og sammenhæng mellem teori og praksis i overensstemmelse med de læringsmål, den studerende skal 
opnå. 

Der indgås aftaler mellem praktiksted og uddannelsesinstitution om: 

- procedure for godkendelse af praktiksteder 

- tilrettelæggelse af praktikken 

- samarbejde mellem studerende, praktiksted og uddannelsesinstitution 

- procedurer for evaluering og kvalitetssikring af praktikken 

9 Kriterier for godkendelse af praktiksteder 

 
Praktikken tilrettelægges på praktiksteder, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. De dækker bredt 
de psykomotoriske private og offentlige virksomhedsfelter inden for uddannelsessektoren, den 
pædagogiske sektor samt social- eller sundhedssektoren. 

Kriterierne for godkendelse af praktiksted er: 

- at der er mulighed for relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk praksis 

- at praktikstedet er relevant for den studerendes uddannelse og læring 

- at praktikstedet tilknytter en ansvarlig for praktikken 

- at der er en praktikvejleder til rådighed for den studerende med faglig baggrund inden for det 
pædagogiske eller sundhedsrelaterede område 

10 Studieplaner 

Med udgangspunkt i den generelle studieplan tilrettelægger den studerende i samarbejde med 
uddannelsesinstitutionen og praktikstedet en individuel studieplan for praktikken. 

En individuel studieplan omfatter formål, mål og indhold samt tidspunkter for praktikkens gennemførelse, 
undervisning, vejledning, studieaktiviteter, aflevering af opgaver, tilbagemelding på opgaver og lignende 
samt for evaluering og bedømmelse. 

Uddannelsesinstitutionen forbereder de studerende på praktikken, og erfaringerne inddrages i den 
teoretiske undervisning. 
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11 Internationale uddannelsesmuligheder 

Formålet med internationale muligheder i uddannelsen er at uddanne den studerende til at kunne agere 
professionelt i en globaliseret verden. 

Uddannelsen sigter derfor mod, at de studerende opnår interkulturelle og internationale kompetencer, der 
indebærer viden om og respekt for andre kulturer samt evne til at reflektere over egne kulturelle værdier 
og til at forstå, hvordan disse kan influere på den afspændingspædagogiske og psykomotoriske praksis. 
Endvidere fordres viden om andre kulturers sundhedspædagogiske opfattelser, som i Danmark overvejende 
vedrører mennesker med anden etnisk baggrund end dansk. 

De psykomotoriske uddannelsesinstitutioner samarbejder med Europæisk Forum for Psykomotorik og med 
forskellige kontakter i udlandet for at hjælpe den studerende med at træffe aftaler om udveksling. Den 
enkelte uddannelsesinstitution indgår aftaler med udenlandske institutioner med henblik på studenter- og 
lærermobilitet. Den studerende har mulighed for at gennemføre dele af den teoretiske undervisning samt 
praktikken i udlandet på institutioner, der er godkendt af uddannelsesinstitutionen. Uddannelsens 
internationale dimension vedrører endvidere integration af internationale aspekter i den daglige 
undervisning. Dette sker i form af inddragelse af international litteratur, internationale faglige 
udviklingstendenser, udenlandske gæsteforelæsere samt deltagelse i internationale konferencer. 

I den enkeltes institutions lokale tillæg til Studieordningen angives nærmere muligheder for gennemførelse 
af dele af uddannelse i udlandet samt regler der knytter sig hertil, herunder regler om forhåndsmerit. 

12 Prøver og bedømmelser 

Hvert modul bedømmes i form af en ekstern eller en intern prøve. 

Eksterne prøver bedømmes af eksaminatorer og censorer, hvor censorer er beskikket af 
Undervisningsministeriet. 

Interne prøver bedømmes af mindst én eksaminator fra uddannelsesinstitutionen. 

Den enkelte institution kan fastsætte regler om prøveforudsætninger i de enkelte moduler, der alene finder 
anvendelse på den pågældende institution. 

 

12.1 Oversigt over bedømmelser i uddannelsen 

Modulerne 4, 7, 9, 11 og 14 bedømmes ved eksterne prøver. 

Modul 2 og 3 afsluttes med en intern godkendelse.  

Modul 4 afsluttes med en ekstern prøve. Denne prøve omhandler læringsmål fra modul 2, 3 og 4. Denne 

samlede prøve dækker 45 ECTS-point, og der gives en samlet karakter for alle tre moduler. Den studerende 

skal have godkendt modul 2 og 3, før der kan aflægges prøve på 4. modul. 

Uddannelsens øvrige moduler bedømmes ved interne prøver.   

Uddannelsens eksterne og interne prøver bedømmes efter 7-trins-skalaen. Dog bedømmes uddannelsens 
praktikperioder samt modul 1bestået/ikke bestået. 

Ved prøver forstås praktiske, skriftlige eller mundtlige fremstillinger, aflevering af projekter og portfolio (en 
portfolio er den studerendes eget udvalg af repræsentative arbejder inden for et givet felt, samlet, 
beskrevet og reflekteret gennem en periode og med henblik på vurdering), m.v. Eventuelle forudsætninger 
for prøvedeltagelse er beskrevet i det lokale tillæg til Studieordningen (eksempelvis aflevering af opgaver 
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eller tilstedeværelsespligt). I praktikken er det en forudsætning, at den studerende har udvist den 
studieaktivitet, der er beskrevet i den studerendes individuelle studieplan.  

 

12.2 Retningslinjer for bedømmelse 

Der henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 

Tilmelding til og påbegyndelsen af et modul medfører, at den studerende automatisk indstilles til eksamen i 
det pågældende modul. 

En prøve betragtes som påbegyndt med hensyn til antallet af eksamensforsøg, medmindre den studerende 
har foretaget rettidig afmelding. Afmelding kan finde sted frem til prøvens begyndelse, medmindre en 
anden afmeldingsfrist er fastsat af uddannelsesinstitutionen. 

Manglende opfyldelse af evt. prøveforudsætninger, der er fastsat af institutionen i det lokale tillæg til 
studieordningen, anses for automatisk framelding til modulet. 

Prøver aflægges på dansk. Hvor forholdene gør det muligt, kan institutionen tillade en eksaminand, der 
ønsker det, at aflægge en prøve på et fremmedsprog. 

Den studerende skal ved udgangen af 2. semester efter studiestart indstille sig til prøven efter 4. modul. 
Prøven skal være bestået inden udgangen af 4. semester efter studiestart for, at den studerende kan 
fortsætte uddannelsen på 5. semester. 

Ved bedømmelse af professionsbachelorprojektet skal der udover det faglige indhold også lægges vægt på 
eksaminandens formulerings- og staveevne, hvis eksamenspræstationen er affattet på dansk, idet det 
faglige indhold dog vægtes tungest. 

De eksterne og interne prøver, der ligger i studiets tre første år, skal være bestået, før den studerende kan 
afslutte bachelorprojektet. 

Eksamensregler, der alene finder anvendelse for den enkelte institution, fremgår af det lokale tillæg til 
studieordningen. 

12.3 Særlige prøvevilkår 

Studerende, der opfylder betingelserne herfor, kan tilbydes særlige prøvevilkår efter lov om 
specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. 

13 Deltagelsespligt 

Den studerendes udvikling af kompetencer til samarbejde og relationsarbejde samt praktiske og kropslige 
erfaringer og færdigheder fordrer en høj grad af deltagelse i undervisningen og læringsaktiviteterne på 
modulerne. Der er tale om erfarings- og oplevelsesbaserede læreprocesser, der retter sig mod 
vidensformer, som er proces- og handlingsorienterede, hvilket kræver tilstedeværelse og aktiv deltagelse 
som forudsætning for et tilstrækkeligt læringsudbytte og opnåelse af viden, færdigheder og kompetencer. 
Den studerende har deltagelsespligt i lærings- og undervisningsaktiviteter af ovenstående type samt i 
praktikken. De enkelte uddannelsesinstitutioner beskriver lokalt en eventuel udvidelse af deltagelsespligten 
samt den gældende praksis for håndtering af denne deltagelsespligt. 

I den enkelte institutions lokale tillæg til studieordningen vil den præcise beskrivelse af deltagelsespligten 
være, samt hvilke krav der stilles til dokumentation for den studerendes deltagelse. 

Den studerendes har 80 % deltagelsespligt i alle praktikperioder, og attestation for opfyldt deltagelsespligt 
er betingelse for indstilling til bedømmelse i det pågældende modul. 
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Den enkelte institution kan beslutte, at en studerende skal afbryde eller ophøre med uddannelsen, hvis det 
er åbenbart, at den studerende på grund af vedvarende somatisk eller psykisk sygdom, misbrug eller 
lignende ikke kan fungere forsvarligt i relevante sammenhænge.  

14 Fritagelse (merit) 

Det er muligt at opnå fritagelse for dele af uddannelsen på baggrund af allerede opnåede kvalifikationer. 
Fritagelsen gives på baggrund af dokumenteret gennemført undervisning eller beskæftigelse, der står mål 
med den del af uddannelsen, der søges fritagelse for. 

Fritagelse sker på baggrund af den enkelte institutions vurdering af, hvorvidt tidligere gennemførte 
undervisningsforløb svarer til teoretiske dele af uddannelsen, samt hvorvidt kvalifikationer opnået gennem 
beskæftigelse svarer til de mål, der er fastsat for de praktikforløb, der indgår i uddannelsen. 

Vurderingen foretages på grundlag af dokumenteret gennemført undervisning og beskæftigelse. 
Dokumentation for gennemført undervisning vil være formelle prøve- og eksamensbeviser samt kursus- og 
uddannelsesbeviser. I relation til beskæftigelse vil dokumentation herfor almindeligvis være 
ansættelsesbeviser, udtalelser og lignende. 

Fritagelse gives som egentlig tidsmæssig afkortning af uddannelsen eller som fritagelse for dele af 
uddannelsen.  

15 Dispensation 

Uddannelsesinstitutionen kan dispensere fra reglerne i studieordningens fællesdel samt i den enkelte 
institutions lokale tillæg til studieordningen, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. 

16 Den enkelte institutions lokale tillæg til Studieordningen 

I det lokale tillæg beskrives følgende: 

• Nærmere modulbeskrivelse for alle moduler, herunder: 

- prøver 

- tilrettelæggelse 

- krav til opgaver og projekter 

- undervisnings- og arbejdsformer 

- retningslinjer for evt. differentieret undervisning 

- regler for deltagelsespligt i modulelementet 

• Praksis for håndtering af deltagelsespligt  

• Regler for praktikkens gennemførelse, herunder krav og forventninger til de involverede parter 

• Evt. krav om læsning af tekster på fremmesprog og angivelse af hvilket kendskab til fremmedsprog 

dette forudsætter 
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• Muligheder for gennemførelse af dele af uddannelse i udlandet samt regler der knytter sig hertil, 
herunder regler om forhåndsmerit 

 

17 Ikrafttrædelse og overgangsordning 

Studieordningen træder i kraft i august 2009. Studerende, der er indskrevet inden august 2009 følger 

tidligere Studieordning. Studerende, som har været på orlov, følger den nye studieordning uden 

overgangsordning. 
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