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Nummer: 47982 
Titel: Understøttende undervisning i folkeskolen 
Kort titel: Understøt. uv. 

Varighed: 10,0 dage. 
Godkendelsesperiode: 17-11-2016 og fremefter 

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

Multiplan: Nej 
 

 
Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne  
 

  
• Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag folkeskolereformen. 

Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen og lokale 
indsatser og strategier. 

• På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen 

professionelle rolle og funktion i den understøttende undervisning indenfor folkeskolens kontekst 
og kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering. 

• Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar 
for at lede grupper af elever såvel som hele klasser i forbindelse med understøttende undervisning. 

• Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af 

viden om læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over 
egen adfærd i samspillet med eleven. 

• Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og 
gennemførelsen af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med 
læreren. 

• Deltageren kan understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende 
læringsmiljø. 

• Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte og 
understøtte individuelle pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever. 

• Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et 

konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en 
anerkendende dialog i samarbejdet med lærere og forældre. 

  
 
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: 
47965 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 

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

 
WEB-søgetekst: 

Deltageren får forståelse for at arbejde med den understøttende undervisning i folkeskolen, herunder egen 
rolle, funktion og ansvar for relevante pædagogiske aktiviteter, trivsel, inklusion og klasserumsledelse. 
Deltageren får viden om læring og erfaring med metoder og didaktiske overvejelser i planlægning af den 

understøttende undervisning.  
 

Målgruppe: 
Målgruppen for uddannelsen er pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og andet pædagogisk 
personale som arbejder med den understøttende undervisning i folkeskolen. 

 
Mål: 

1. Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag folkeskolereformen. 
Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen og lokale indsatser og 
strategier. 

 
2. På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen 

professionelle rolle og funktion i den understøttende undervisning indenfor folkeskolens kontekst og 
kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering. 
 

3. Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar for at 
lede grupper af elever såvel som hele klasser i forbindelse med understøttende undervisning. 

 
4. Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af viden om 
læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over egen adfærd i 

samspillet med eleven. 
 

5. Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og 
gennemførelsen af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med læreren. 
 

6. Deltageren kan understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende 
læringsmiljø. 

 
7. Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov kan deltageren planlægge, igangsætte og 
understøtte individuelle pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever. 

 
8. Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et 

konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en 
anerkendende dialog i samarbejdet med lærere og forældre. 
 

Varighed: 
Uddannelsens varighed er 10 dage. 

 
Eksamen: 
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har 

gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. 
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Den danske kvalifikationsramme for livslang læring 
 
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 4 

 
Indhold: 

Deltageren får forståelse for at arbejde med den understøttende undervisning i folkeskolen, herunder egen 
rolle, funktion og ansvar for relevante pædagogiske aktiviteter, trivsel, inklusion og klasserumsledelse. 
Deltageren får viden om læring og erfaring med metoder og didaktiske overvejelser i planlægning af den 

understøttende undervisning.  
 

Jobmuligheder og videre uddannelse: 
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer, som 
beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde, 

arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte 
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 

for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I bekendtgørelsen for 
erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit. 
 

Bevis opnås således: 
Beviset tildeles, når deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte 

handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der er udviklet en prøve, vil dette som 
udgangspunkt forudsætte, at prøven er bestået. Der kan dog gives dispensation til prøveaflæggelse. For 
arbejdsmarkedsuddannelser, hvortil der ikke er udviklet en prøve, vil beviset udstedes, hvis underviseren 

vurderer, at deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt godkendte handlingsorienterede 
mål. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i AMU) med 

mindre, dette forhindres af anden lovgivning. 
 
Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis: 

Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af 
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen. 

 
Bevistekster 
 

Bevisformat:A6 
Gældende fra:17-11-2016 

Bevistekst:Deltageren skal have forståelse for lovgivning, rammer og idegrundlag bag 
folkeskolereformen. Herunder have viden om indholdet og betydningen af Fælles Mål i undervisningen 
og lokale indsatser og strategier. 

 
På baggrund af viden om understøttende undervisning skal deltageren vise forståelse for egen rolle og 

funktion indenfor folkeskolens kontekst og kultur, herunder medvirke til dokumentation og evaluering. 
 
Med udgangspunkt i viden om klasserumsledelse skal deltageren kunne tage selvstændigt ansvar for at 

lede grupper af elever såvel som hele klasser. 
 

Deltageren skal medvirke til at fremme elevernes læring, udvikling og trivsel på baggrund af viden om 
læring, didaktiske overvejelser og betydningen af relationer, herunder reflektere over egen adfærd i 
samspillet med eleven. Ud fra kendskab til elevens ressourcer og særlige behov planlægge, igangsætte og 

understøtte pædagogiske aktiviteter for den enkelte elev eller grupper af elever. 
 



 
Side 4 af 4 

Udskrevet den 12-03-
2021 

Uddannelsesmål med detaljer 

 

Deltageren kan vælge og anvende forskellige metoder og redskaber i planlægningen og gennemførelsen 
af relevante aktiviteter til den understøttende undervisning i samarbejde med læreren. Herunder 
understøtte trivsel, social inklusion og konfliktløsning, gennem et fremmende læringsmiljø. 

 
Deltagerne kan ud fra en forståelse af egen faglige rolle i læringssituationen bidrage aktivt til et 

konstruktivt tværprofessionelt samarbejde og betydningsfulde sammenhænge. Herunder indgå i en 
anerkendende dialog med lærere og forældre. 
 

Prøver 
Der er ingen godkendte prøver 

 


