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  Ved uddannelseschef for teoretisk pædagogikum 
  Anne Vibeke Vennerstrøm 

  
 Temaer for dette nyhedsbrev: 

• Det afsluttende besøg hos kandidaterne 
• Didaktikken i teoretisk pædagogikum og kandidatporteføljen 
• Konference på SDU 3.-4. oktober 2017 
• Tak for i år og afmelding af nyhedsbrevet 

 
 
Det afsluttende besøg hos kandidaterne  
 
Jeg vil indlede med at beklage, at jeg ikke som lovet fik sendt et nyhedsbrev til jer, 
mens det endnu gav mening at skrive, hvad kandidaterne arbejdede med på AD2. Jeg 
ved, at de fleste af jer netop har afsluttet kandidaternes forløb med det sidste besøg 
og med udtalelsen, og fra min side skal der derfor lyde en stor tak for jeres engage-
ment i pædagogikumuddannelsen. Kandidaterne mangler nu kun at skrive den afslut-
tende prøve, hvor flere af jer også er skriftlige censorer. Jeg håber, I også i år vil 
finde det interessant at læse og vurdere, hvordan kandidaterne arbejder med teori og 
den metodik, som de arbejder med i teoretisk pædagogikum, i praksis. 

 
   

Didaktikken i teoretisk pædagogikum og kandidatporteføljen 
 
De seneste to år har kandidaterne arbejdet med tre bærende didaktiske tilgange og 
perspektiver i de almendidaktiske moduler og på især workshopsene. De tre 
perspektiver er: 

- Teoriperspektivet 
- Caseperspektivet 
- Aktionslæringsperspektivet 

Vi har netop foretaget en kvalitativ undersøgelse blandt flere af kandidaterne, og de 
evaluerer og kommenterer blandt andet aktionslæringen, som det, der er med til at 
skabe sammenhæng mellem praktisk og teoretisk pædagogikum. Samtidig er der flere 
af de interviewede, som brændende ønsker, at deres aktioner blev involveret ved 
besøgene, og at de tematikker, der arbejdes med på workshopsene dermed også 
bliver inddraget i denne sammenhæng. Her er det jeres opgave som tilsynsførende, at 
det sker, og jeg vil gerne allerede nu benytte lejligheden til at skrive til de af jer, som 
fortsætter som tilsynsførende næste skoleår, at I efterspørger, at aktionerne bliver 
tilgængelige i kandidaternes portefølje, så I også kan følge den del af kandidaternes 
arbejde. Gør I det, er det min påstand, at kandidaterne vil opleve en bedre og 
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stærkere sammenhæng mellem teori og praksis, og de vil opleve, at det arbejde og 
det engagement, de lægger i aktionslæringen, vil blive taget alvorligt også af jer.  

Hvis I gerne vil læse mere om de tre perspektiver, kan jeg anbefale Steen Becks bog 
Pædagogikum – mellem teori og praksis, Frydenlund 2016. Her kan I også finde 
eksempler på de cases, der anvendes i teoretisk pædagogikum.  

 
 
Konference på SDU 3.-4. oktober 2017  
 
Som noget nyt afholder de fire universitet, der i fællesskab driver og udvikler teoretisk 
pædagogikum, en konference målrettet undervisningen, lærere og ledelser på 
ungdomsuddannelserne. Temaet er ”Overgange fra grundskole til gymnasier”, og flere af 
reformens tiltag vil blive inddraget i forelæsninger og workshopsene. Vi håber, I vil tage 
godt imod konferencen, og at rigtig mange af jer vil deltage. Vi går i gang med 
annonceringen i denne måned, så hold godt øje, hvis temaet har din interesse.  

 
 
Tak for i år og afmelding af nyhedsbrevet  
 
Dette er sidste nyhedsbrev til tilsynsførende i dette skoleår. Tak fordi, du har haft lyst til 
at følge med i, hvad kandidaterne arbejder med i teoretisk pædagogikum, og tak fordi 
du har været med til at give netop din kandidat med- og modspil som tilsynsførende. Det 
er sammen, at vi skaber en stærk og sammenhængende uddannelse for kandidaterne, 
og her har du som tilsynsførende haft en central rolle. 
 
Hvis du allerede nu ved, at du ikke skal være tilsynsførende næste skoleår, kan du 
framelde dig nyhedsbrevet ved at sende en tom email til tp_vejleder-

request@lists.sdu.dk. Notér unsubscribe i emnefeltet. Alternativt kan du blot klik her for 
tilmelding hvis du anvender programmet Outlook eller lignende. Tryk efterfølgende ‘send’ 
uden at foretage yderligere. Du skal i begge tilfælde benytte den mail, hvorfra du 
modtager nyhedsbrevet.  
 
Med ønsket om, at I må få en god eksamenstid og en god sommer. 

 

 
 

   
 

Teoretisk pædagogikum drives i perioden 2014--‐18 af et konsortium bestående af Syddansk, Aalborg, Aarhus og Roskilde Universitet. 

Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet? Se hvordan du framelder dig her: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/Ikv/Uddannelse/Paedagogikum1/Nyhedsbreve 
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