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NYHEDSBREV VEJLEDERE  
MARTS 2017 

  Ved uddannelseschef for teoretisk pædagogikum 
  Anne Vibeke Vennerstrøm 

 
Temaer i dette nyhedsbrev: 

• Almendidaktik 2 
• Prøven i teoretisk pædagogikum 
• Ledige stillinger som underviser i almendidaktik – ansøgningsfrist 20. marts 
• Tak for i år og afmelding af nyhedsbrevet 

 
 

Almendidaktik 2 

I marts eller april deltager alle kandidater i ”almendidaktik 2”, som er det sidste modul i 
teoretisk pædagogikum. Modulet afvikles over tre dage, og her fokuseres der blandt andet 
på lærings- og dannelsesteori og på, hvad det vil sige at være gymnasielærer i dag og i 
fremtiden. Her vil reformens tanker om især dannelse, kompetencer og studieforberedelse 
blive inddraget, ligesom kandidaterne vil få mulighed for at drøfte, hvad det betyder for 
egen undervisning og skolernes udvikling, når der arbejdes med indsatsområder baseret 
på såvel kvalitative som kvantitative data. Kandidaterne vil møde deres sædvanlige 
undervisere, og derudover vil der være to forelæsninger, hvor den ene omhandler 
undervisnings- og læringsteorier i en historisk og aktuel kontekst, og den anden 
omhandler netop fremtidens gymnasielærer. Herunder fremgår hvilke forskere, der holder 
oplæg på de forskellige kursussteder, hvor kandidaterne følger deres sædvanlige hold:  

Undervisnings- og læringsteori 
27. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Comwell Middelfart - Ane Qvortrup 
27. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Rebild Bakker – Michael Paulsen  
20. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Comwell Kolding Michael Paulsen 
3. april 2017 klokken 13.00-14.30: Korsør Comwell Grand Park Michael Paulsen 
22. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Glostrup Park Hotel Ane Qvortrup 
5. april 2017 klokken 13.00-14.30: Glostrup Park Hotel Ane Qvortrup 
  
Fremtidens gymnasielærer 
29. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Comwell Middelfart - Dion Rüsselbæk Hansen 
29. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Rebild Bakker - Dorte Ågård 
22. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Comwell Kolding - Preben Olund Kirkegaard 
5. april 2017 klokken 13.00-14.30: Korsør Comwell Grand Park - Preben Olund Kirkegaard 
24. marts 2017 klokken 13.00-14.30: Glostrup Park Hotel - Lene Larsen 
7. april 2017 klokken 13.00-14.30: Glostrup Park Hotel Dion Rüsselbæk Hansen 
 
Nogle af de teorier om undervisning og læring, som kandidaterne arbejder med på AD2, 
omhandler assimilativ og akkodomativ læring, situeret læring/praksisfællesskaber og 
læringsteorier med udspring i neurovidenskaben. Forud for modulet er kandidaterne 
blevet bedt om at læse en læringsteori intensivt, som de skal præsentere gennem 
matrixgruppearbejde, hvor de også vil få mulighed for at diskutere, hvad læring er, 
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hvordan læring kan ske set i lyset af forskellige teorier. Dannelsesperspektivet vil blive 
drøftet via blandt andet Klafkis begreber om ’material dannelse’ (viden om materiale), 
’formal dannelse’ (kunnen ud fra materiale) og ’den kategoriale dannelse’, som forener 
dét at vide noget og dét at kunne noget. Kandidaterne har tidligere læst Klafki og kender 
til hans udlægning af de tidstypiske, de epokale, nøgleproblemer, som på mange måder 
også lægger op til en drøftelse af den forestående reforms syn på dannelse og 
kompetence.     

  

Prøven i teoretisk pædagogikum  

I sidste nyhedsbrev kunne du læse om årets temaer for prøven i teoretisk pædagogikum. 
Temaerne er 1) At synliggøre læring og 2) At skrive for at lære, og flere af underviserne 
på de almendidaktiske moduler har på W5 givet plads til, at kandidaterne frem mod AD2 
kan arbejde med aktioner, der knyttes til det tema og det problemområde, de vil skrive 
om i prøven. Hvis ikke din kandidat allerede har involveret dig som vejleder i sine tanker 
om temaerne og problemformuleringen, så er det oplagt, at du tænker det ind i 
vejledningen, så kandidaten kan lade sig inspirere af, hvad du som erfaren fagkollega 
tænker om kandidatens idéer om såvel problemafgrænsning, teori og empiri.  

 
 

Ledige stillinger som undervisere i almendidaktik ved teoretisk 
pædagogikum – ansøgningsfrist 20. marts 2017  

Der er næste skoleår et antal ledige stillinger som underviser i almendidaktik ved 
teoretisk pædagogikum. Hvis det er noget for dig eller en, du kender, vil jeg se frem til at 
modtage en ansøgning. Jo bedre og bredere erfaring fra forskellige funktioner omkring 
pædagogikumkandidaterne, des stærkere uddannelse må vi sammen kunne skabe. Du 
finder stillingsopslaget her på SDUs hjemmeside.  
 
 
Tak for i år og afmelding af nyhedsbrevet  
 

Om ikke så længe har kandidaterne tredje besøg, og din opgave som vejleder ophører. 
Derfor er dette også det sidste nyhedsbrev 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 i vejledningen i praktisk 
pædagogikum. Det er sammen, at vi skaber en stærk og sammenhængende uddannelse 
for kandidaterne, og her har du som vejleder haft en helt central rolle. 
 
Set fra mit perspektiv er det skønt, at det igen år lykkes at få uddannet så mange nye, 
dygtige kolleger, og jeg håber, I på skolerne må få afsluttet kandidaternes forløb godt.  
 
Hvis du som vejleder ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet fra 
pædagogikumuddannelsen, kan du framelde dig ved at sende en tom email til 

http://www.sdu.dk/service/ledige_stillinger/dvip
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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.  
 
 
 
 
 
 

   
 

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