
 
Side 1 af 4 

Udskrevet den 12-03-
2021 

Uddannelsesmål med detaljer 

 

Nummer: 44771 
Titel: Børn og natur 
Kort titel: Børn og natur 

Varighed: 5,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 02-04-2014 til 30-06-2021 

Status (EUU): GOD 
Status (UVM): KLA 
Delmål: Nej 

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, 
herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. 

Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan 
medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe 
børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge 

opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til 
naturen i rollen som professionel voksen.  

 
Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis  
 

Uddannelsesstedet skal udstede et uddannelsesbevis til deltagere, der efter underviserens vurdering har 
opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering. 

 
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser 
 

 
 

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål: 
42670 Børn og natur 
 

Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser: 
2629 (AL) Pædagogisk arbejde med børn og unge (moder-FKB) 

2726 (AL) Arbejde på klubområdet og i kulturhuse 
 
Tekster til UddannelsesGuiden 

 
WEB-søgetekst: 

Efter uddannelsen kan du formidle viden og interesse for og om naturen, herunder dyr, planter, økologi, 
naturens kredsløb, naturfænomener m.m., til børn på forskellige alderstrin,  
Du lærer at planlægge og i samarbejde med børn igangsætte forskellige naturaktiviteter, som skærper 

børnenes nysgerrighed og giver dem oplevelser som rummer mulighed for fordybelse og 
eksperimentering. 

 
Målgruppe: 
Målgruppen for uddannelsen er pædagogmedhjælpere, dagplejere, familieplejere og klubmedarbejdere 

der arbejder med børn og natur som del af det pædagogiske arbejde.  
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Mål: 
Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for naturen, 
herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige alderstrin. 

Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, som kan 
medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at skærpe 

børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan bruge 
opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold til 
naturen i rollen som professionel voksen.  

 
Varighed: 

Uddannelsens varighed er 5 dage 
 
Eksamen: 

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen 
 

Bevistekster 
 
Bevisformat:A6 

Gældende fra:02-04-2014 
Bevistekst:Deltageren kan som del af det pædagogiske arbejde formidle viden om og skabe interesse for 

naturen, herunder dyr, planter, økologi, naturens kredsløb, naturfænomener mm. til børn på forskellige 
alderstrin. Deltageren kan planlægge og i samarbejde med børnene igangsætte forskellige naturaktiviteter, 
som kan medvirke til at give børnene forståelse for og erfaring med den verden, der omgiver dem ved at 

skærpe børnenes nysgerrighed og give mulighed for både fordybelse og eksperimentering. Deltageren kan 
bruge opslagsværker og teknologiske hjælpemidler og er desuden bevidst om betydningen af eget forhold 

til naturen i rollen som professionel voksen.  
 
 

Prøver 
 

Gyldighedsperiode: 
31-12-2019 og fremefter 
 

Status (EUU): 
GOD 

 
Status (UVM): 
GOD 

 
Prøveformer: 

Skriftlig   
 
Anden prøveform: 

Nej 
 

Beskrivelse af anden prøveform: 
 
 

Særlig prøve til fjernundervisning: 
Nej 
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Prøve kan aflægges af selvstuderende: 
Nej 

 
Hele eller dele af prøvens beskrivelse overlades til institutionerne: 

Nej 
 
Ingen prøve pga. lav uddannelsesaktivitet: 

Nej 
 

Ingen prøve pga. særlige omstændigheder: 
Nej 
 

Ingen prøve da spørgsmålet om prøver er reguleret af anden myndighed, organisation eller lign.: 
Nej 

 
Beskrivelse af prøven: 
Prøverammer:  

Prøveformen er en opgave med produktkrav. Deltageren skal udarbejde et produkt, der afspejler, at 
deltageren har opnået uddannelsens handlingsorienterede AMU-mål. Produktet er en mindmap. 

Mindmappen udarbejdes og afleveres på uddannelsens sidste dag. 
 
Deltageren har 1,5 time til at udarbejde mindmappen. Mindmappen udarbejdes individuelt. I den første 

halve time har deltagerne mulighed for at være i dialog med og inspirere hinanden. I den næste time 
udarbejder deltageren sin individuelle mindmap.  

 
I prøveforlægget, som indeholder en skabelon til en mindmap, fremgår seks emner med tilhørende 
spørgsmål. Emnerne og spørgsmålene er stillet ud fra uddannelsens handlingsorienterede AMU-mål. 

Deltageren skal besvare spørgsmålene ved at give et til tre eksempler i stikord eller korte sætninger. 
 

Deltageren må få hjælp af underviser til forståelse af spørgsmål samt praktisk hjælp i forhold til 
materialer, der skal anvendes. Alle materialer fra undervisningen må anvendes. 
 

Bedømmelsen skal være individuel og bedømmes bestået/ikke bestået.  
 

Prøvegrundlag: 
Prøven tager afsæt i en mindmap med seks emner og tilhørende spørgsmål, der er repræsentative for 
uddannelsens faglige indhold. Prøvegrundlaget giver deltageren mulighed for at demonstrere opnåelse af 

de handlingsorienterede AMU-mål. 
 

Vedhæftede dokumenter: 
44771 Børn og natur_Mindmap til deltageren.pdf; 
44771 Børn og natur_Prøveforlæg til deltager.pdf; 

 
 

Bedømmelsesgrundlag: 
Bedømmelsesgrundlaget er deltagerens afleverede individuelle mindmap. Deltageren bedømmes på 
baggrund af de handlingsorienterede AMU-mål.  

 
Spørgsmålene skal være besvaret i mindmappen, uden mulighed for yderligere uddybning.  
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Vedhæftede dokumenter: 
 

 
Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelsesgrundlaget og -kriterierne er retningsgivende for bedømmelsen af præstationen ved prøven. 
Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i bedømmelsen. Med skønnet 
vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden. 

 
Det er underviserens samlede bedømmelse af præstationen, der afgør, om bedømmelseskriterierne er 

opfyldt.  
 
Mindmappen skal besvare seks emner med tilhørende spørgsmål, der er stillet ud fra de 

handlingsorienterede AMU-mål.  
 

Deltageren bedømmes på baggrund af de handlingsorienterede AMU-mål.  
 
Bedømmelsen skal være individuel. 

 
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået.  

 
For at bestå skal deltageren vise den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 
grad af opfyldelse af uddannelsens handlingsorienterede mål.  

 
Prøven er bestået, når der er mindst et rigtigt svar inden for hvert emne. Det betyder, at deltageren skal 

have mindst syv rigtige svar ud af 12 mulige svar. 
 
Vedhæftede dokumenter: 

44771 Børn og natur_Rettevejledning til underviser.pdf; 
 

 


