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Godt råd til andre AD-undervisere 

 
”Det bedste råd, jeg kan give, er, at man ikke skal være bange 
for at bruge sine kollegaer i klyngen til at få talt de situationer 
igennem, der hele tiden opstår i forbindelse med undervisnin-
gen og mødet med kandidaterne. Jeg oplever, at der hele tiden 
opstår nye situationer, som man ikke kunne forudsige, og der 
er det vigtigt at få talt dem igennem.”  
 

AD-underviser giver gode råd til nye AD-undervisere.  
Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #8 

Maj 2017 
 
 
 
 

Gode undervisningsoplevelser  
 
”Jeg har haft mange gode oplevelser med kandidater, som er 
motiverede og interesserede, og som har brugt teorien og deres 
egne erfaringer til at rejse diskussioner og gode samtaler. De 
bedste oplevelser er, når kandidaterne oplever, at det, vi giver 
dem på teo-pæd., kan bruges til at løfte eller løse ting i deres 
praktiske hverdag som undervisere. Så giver det virkelig me-
ning at undervise på teo-pæd. Det sker i høj grad i forbindelse 
med aktionslæring, hvor teorierne kommer på arbejde - og 
nogle gange til kort eller i konflikt.” 
 

AD-underviser beskriver en god  
undervisningsoplevelse med kandidaterne. 

Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #13 
Maj 2017 
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Godt råd til andre AD-undervisere 
 
”Vær tro imod dig selv som underviser, kandidaterne er lige så 
forskellige som dine elever - vær nærværende og erkend fejl 
(det giver gode diskussioner). Vær åben overfor samarbejdet 
med dine kolleger i klyngen og lyt til, hvad der har funge-
ret/ikke fungeret de senere år. Endelig skal du gøre som vi 
prædiker fra teorierne: varierende arbejdsforme, skab relatio-
ner, vær præcis osv.” 

 
AD-underviser giver gode råd til nye AD-undervisere.  

Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #18 
Maj 2017 

 
 

 
Gode undervisningsoplevelser  
 

”Der har været flere [gode oplevelser på holdene], som bl.a. 
har været aha-oplevelser hos kandidaterne. To gange har jeg 
oplevet, at kandidaterne har "opdaget" vigtigheden i, at læ-
rerne skal samarbejde om elevernes/ kursisternes almendan-
nelse og kompetencer. Ét er, at der er krav om det - noget helt 
andet er, når kandidaterne gennem konkrete øvelser selv får 
øje på det vigtige i lærersamarbejdet som en naturlig og nød-
vendig del af lærerrollen i dagens gymnasieskole”. 

 
AD-underviser beskriver en god  

undervisningsoplevelse med kandidaterne. 
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #11 

Maj 2017 
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FORORD 
 
Denne spørgeskemaundersøgelse giver indblik i, hvordan undervisere der underviser gym-
nasielærere på landet teoretiske pædagogikum oplever underviserrollen. Vi får indsigt i 
deres udfordringer og deres begejstring for opgaven. Der er ikke tidligere lavet en under-
søgelse af, hvordan underviserne (herefter kaldet AD-undervisere) på teoretisk pædago-
gikum på almen didaktik-modulerne (herefter kaldet AD-modul) oplever det at undervise 
kommende kollegaer. 
 
Denne rapport har for det første til formål at oplyse om, hvad faggruppen for almendidaktik 
og dets fremtidige arbejde med uddannelsen bør bibeholde, og hvad der kan gøres bedre. 
For det andet skal rapporten oplyse om, hvad AD-underviserne oplever sammenholdt med 
hvad kandidaterne oplever (jf. evalueringen af: Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017) samt 
i forhold til studieordningens mål. 
 
Spørgeskemaet bag rapporten er udarbejdet med det formål at få en bred (dvs. alle AD-
undervisere på teoretisk pædagogikum) og dyb indsigt (dvs. blandt andet åbne spørgsmål) 
på effektiv vis. Via spørgeskemaets åbne spørgsmål bliver underviserne bedt om at give 
beskrivende og uddybende eksempler fra undervisningen og deres forberedelse og sam-
arbejde. 
 
 
En særlig stor tak til alle jer undervisere, der har givet jer tid til at lave grundige beskrivelser. 
Også en stor tak skal lyde til uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på gymnasielæ-
reruddannelsen, Anne Vibeke Vennerstrøm, for god sparring og for ihærdig sikring af re-
spondenternes besvarelse. Og en særlig tak til min kollega i gymnasieforskningsenheden, 
Lektor Francesco Caviglia, CUDiM, AU for dialog om opsætning og formulering af items. 
 
Undersøgelsen er foretaget i maj måned 2017 og rapportens hovedpointer blev præsente-
ret for hele AD-undervisergruppen på teoretisk pædagogikums sommerseminar d. 16. juni 
2017, hvor grupperne forbereder deres kommende undervisning og evaluerer året, der er 
gået. 
 
Indledningsvist beskrives kort teoretisk pædagogikum, dernæst undersøgelsens fokus ef-
terfulgt af pointer og uddrag fra undersøgelsens 21 spørgsmål. Tilslut afrundes undersø-
gelsen ud fra følgende overskrifter: ’Hvad virker for underviserne på AD-modulerne i dag?’ 
Og ’Hvilke udfordringer eller dilemmaer er der ved AD-modulerne i dag?’. 
 
 
 
God læsning 
Lea Lund 
 
CUDiM, Aarhus universitet 
 

Medlem af den almen didaktiske faggruppe på teoretiske pædagogikum. 
 

Forskningsleder af gymnasiepædagogisk forskningshed på CUDiM, AU. 
 

Forsknings- og uddannelsesleder på KLEO-projektet  
(Klasseledelse og Erfaringsopsamling på ungdomsuddannelser, Region Midtjylland) 
 

Forskningsleder på FLP-projektet  
(Faglig Pædagogisk Ledelse i ungdomsuddannelserne, UVM, STUK). 
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KORT OM PÆDAGOGIKUM 
 
Den 1. august 2009 trådte en ny fælles pædagogikumordning for undervisere på alle lan-
dets gymnasiale ungdomsuddannelser (stx, hf, hhx og htx) i kraft.1 Pædagogikum for ung-
domsuddannelserne er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, der giver pæ-
dagogikumkandidaterne basale kompetencer til at undervise på en gymnasial uddannelse. 
Pædagogikumkandidaterne (herefter kaldet kandidaterne) ansættes på skoler, der udby-
der de gymnasiale uddannelser. Fastansættelse er betinget af, at kandidaten består pæ-
dagogikum som udgangspunkt inden for det første år af ansættelsen. 
 
 
Teoretisk og praktisk pædagogikum 
Pædagogikum er tilrettelagt som en etårig uddannelse, der består af både teoretisk og 
praktisk pædagogikum, dvs. en vekseluddannelse. Nedenfor indsat uddannelseschef Anne 
Vibeke Vennerstrøms illustration af uddannelsens mange elementer, fra kandidaterne 
kommer med deres faglighed i baggagen på vej hen mod at blive reflekterende praktikere. 
 
 

 
 
 
 
 
                                                   
1 https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/paedagogikum/om-paedagogikum 
Byggende på ’Vejledning til Bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser (Pædagogikumbe-
kendtgørelsen). Bekendtgørelse nr. 447 af 8. maj 2014’ (UVM, 2014) 
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Praktisk pædagogikum foregår som udgangspunkt på kandidatens egen skole, mens teo-
retisk pædagogikum gennemføres ved et universitet. Undervisningsministeriet har udpeget 
Syddansk Universitet til at udbyde teoretisk pædagogikum i perioden 1. august 2014 til 31. 
juli 2018. Syddansk Universitet udvikler uddannelsen i et konsortium bestående af AAU, 
RUC, AU og SDU. Det betyder blandt andet, at forskere fra hele landet bistår med forskere 
fra hele landet som bistår med forelæsninger og i arbejdsgrupper. Denne rapport har fokus 
på det teoretiske pædagogikum (herefter forkortet teo-pæd.). Nedenfor indsat seneste eva-
luering af kandidaternes oplevelser samt studieordningens mål som efterfølgers af en kort 
teorietisk rammesætning, der pointere at teo-pæd. uddannelsen prioriterer udviklingen af 
reflekterende praktikere i professionelle læringsfællesskaber. 
 
 
Evaluering af teo-pæd. – uddannelsen set fra kandidaternes perspektiv 
Den seneste evaluering af teoretisk pædagogikum er en dybdegående kvalitativ evaluering 
af kandidaternes oplevelser. Den er foretaget for Det rådgivende udvalg i 2017 og viser 
følgende billede: 

- Kandidaterne oplever uddannelsen som meningsfuld 
- Kandidaterne udtrykker en udpræget tilfredshed omkring tiltaget med holdindde-

lingen 
- Uddannelsen kan med fordel tydeliggøre mål og læringsmål og arbejde med en 

løbende evaluering af disse hos kandidaterne 
- Evalueringen peger på, at kandidaterne er i tvivl om, hvad de evalueres på i den 

afsluttende prøveform 
- Tidsmæssigt er kandidaterne mærkbart pressede i forhold til pædagogikum som 

helhed 
- Kandidaterne ser en tydelig og meningsfuld sammenhæng i uddannelsen - der er 

dog basis for en tydeligere brug af de almendidaktiske teorier på de fagdidaktiske 
moduler 

- Aktionslæringen opleves værdifuld som bindeled mellem teori og praksis 
 

(Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 3)  
 
I evalueringen skrives der afslutningsvist, at det samlet set: 
 

”… er værd at fastholde, at de kandidater, der er interviewet i nærværende rapport, 
oplever et meningsfuldt uddannelsesforløb med potentiale til at gøre dem til reflek-
terende praktikere”  

(Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 17) 
 
Vi ser således, at kandidaterne oplever undervisningen som meningsfuld, hvilket under-
støtter en reflekterende praksistilgang. Vi ser en tråd til målene for studieordningen neden-
for, hvor den refleksive tilgang vægtes. 
 
 
Studieordningens formål for teo-pæd. – uddannelsen 
Studieordningens formål har fokus på den reflekterende praktiker og ses herunder: 

 
Det overordnede formål med uddannelsen i teoretisk pædagogikum er at give kan-
didaten refleksionskompetence i forhold til egen undervisning og til samarbejdet 
med andre fag og kolleger. 
 
Endvidere er det målet at etablere sammenhæng mellem pædagogisk teori og 
praksis, og uddannelsesforløbet skal fungere i et nært samarbejde med praktisk 
pædagogikum, således at sammenhængen mellem teori og praksis styrkes. 
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Indholdet i uddannelsen og i de enkelte moduler er tilrettelagt med den hensigt at 
etablere en samlet uddannelse med et velfungerende samarbejde mellem de fag-
didaktiske moduler, de almendidaktiske moduler og de fem workshops. 
 
Uddannelsen er forskningsbaseret og er opbygget således, at kandidaten bliver i 
stand til at forholde sig analytisk og systematisk til sin egen undervisning samtidig 
med, at kandidaten opøves i at knytte teoretiske overvejelser til almendidaktiske 
og fagdidaktiske emner. 
 
Målet er at uddanne reflekterende praktikere, som er i stand til at forstå og udvikle 
egen undervisning gennem inddragelse af forskning og teorier om relevante. 

(Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum 2014, 2014, p. 3) 
 
 

Fokus på den reflekterende praktiker i teori og praksis 
Vi ser således en vægtning af opøvelsen af evnen til at reflektere over sin undervisning, at 
skabe en systematisk og analytisk tilgang til egen praksis. Studieordningen kan siges at 
trække på grundideer fra fx Donald Schöns reflekterende praktiker (Schön, 2006, 2013). 
Schöns empiriske forskning om professionelle som reflekterende praktikere (1983) ind-
varslede begyndelsen på den refleksive vending (Schön, 1991), og har som sådan ikke 
forladt os i dag i – om end den evidensorienterede bølge har påvirket professionsdiskussi-
onen både herhjemme og internationalt (Asterisk, 2018; CVU_Storkøbenhavn, 2005; DCU, 
2014; Hammersley, 1997; Hargreaves, 1996, 1997; Holm & Thingholm, 2017; Moos, 
Krejsler, Hjort, Lauersen, & Bønløkke Braad, 2006). Ifølge Schön handler lærerens døm-
mekraft ikke udelukkende om evnen til at planlægge, forudse eller kontrollere, men i langt 
højere grad evnen til at forstå, fortolke og anvende den feedback fra feltet, man arbejder 
med, betegnet refleksion. En del danske uddannelsesforskere henviser til Schöns begreb 
refleksion-over-handling som en illustration af fx lærerteam-samarbejde, som en art efter-
rationalisering (Illeris, 1999, s.80; fx Lauersen, Moos, Olesen, & Weber, 2007, s.66; 
Rasmussen, Kruse, & Holm, 2007, s.108). 
 
Uddannelseschef for teoretisk pædagogikum på gymnasielæreruddannelsen Anne Vibeke 
Vennerstrøm følger trop og udtaler, at gymnasielærernes evne til at arbejde reflekterende 
og undersøgende. Hun tilføjer dog at det bør foregå i samarbejde med hinanden om un-
dervisningen og at det bliver afgørende i fremtiden.  
 

”Vi skruer op for arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. I en tid med 
nedskæringer i sektoren bliver det endnu vigtigere, at lærerne kan arbejde under-
søgende og reflekterende i forhold til deres praksis og formår at udvikle undervis-
ningen sammen,” siger Vennerstrøm og fortsætter: ”Opgaven bliver at skabe god 
undervisning for færre midler. Det kræver samarbejde, og det skal vi klæde kandi-
daterne på til.”  

(Interview til Gymnasieskolens webudgave den 29. maj 2017).2 
 
Derfor mener Vennerstrøm, at det én af de ting, der skal fylde mere på den teoretiske del 
af pædagogikumuddannelsen. Her taler hun således ind i den pædagogiske litteratur om-
kring professionelle læringsfællesskaber (Albrechtsen, 2015; R. Dufour & Marzano, 2015; 
Qvortrup, 2016; Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, & Thomas, 2006). 
 
I litteraturen pointers det, at hensigten med at skabe professionelle læringsfællesskaber er 
at skabe sammenhæng mellem teori og refleksioner over praksis (Albrechtsen, 2015; R. 
Dufour & Marzano, 2015; Richard Dufour, DuFour, Eaker, & Thomas, 2010; Marzano et 
al., 2016; Sai & Siraj, 2015; Sleegers, den Brok, Verbiest, Moolenaar, & Daly, 2013; Stoll 
                                                   
2  http://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringer-og-reform-forandrer-p%C3%A6dagogikum 
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et al., 2006). Særligt pointeres det, at lærerens tid uden for klasserummets undervisning 
har et potentiale dvs. tiden til refleksion. Som Albrechtsen (2016) understreger, er tilblivel-
sen af lærersamarbejder ’professionelle læringsfællesskaber’ en løbende tilblivelsespro-
ces. Etableringen af et professionelt læringsfællesskab kræver, at man skal bryde med 
etablerede traditionelt individualistiske former for lærerarbejde og tilpasse nye mønstre og 
strukturer. Her er pædagogikum – i form af effektueringen af dialogen om aktioner i kandi-
daternes AD-undervisning – i færd med at støtte en udvikling væk fra den privatpraktise-
rende lærere, der underviser alene og aldrig åbner sin dør ej eller deler succeser eller 
udfordringer med kollegaerne. 
 
Der findes utallige definitioner på et professionelt læringsfællesskab (Sai & Siraj, 2015; 
Sleegers et al., 2013; Stoll et al., 2006). En kort version ses i Sai og Sirajs litteraturgen-
nemgang ”Professional learning communities enable teachers to collaborate and upgrade 
their skills to enhance student learning” (2015, p. 65). En overbevisende mængde forskning 
har vist, at arbejdet i professionelle læringsfællesskaber giver et positivt udbytte målt i ele-
vernes læring (Albrechtsen, 2015; Richard Dufour et al., 2010; Sai & Siraj, 2015; Sleegers 
et al., 2013; Stoll et al., 2006). Jeg henholder mig her - i forhold til pædagogikumuddannel-
sen - til en bredere definition af professionelle læringsfællesskaber beskrevet af Sleegers 
og kollegaer.  

 
“A professional learning community is a group of educators who are sharing and 
critically reflecting on their practice in order to enhance the learning of students 
and teachers, thereby supporting school development”  

(Sleegers et al., 2013, p. 120) 
 
Denne definition tilføjer det kritiske aspekt og medtænker, at lærerne selv er i en lærerpro-
ces,  samt at man indtænker dette i forhold til hele skolen som en institution i udvikling på 
linje med Erling Lars Dales professionsideal (Dale, 1999). En sådan proces kan iværksæt-
tes som aktionsprægede forløb ligesom det foregår i AD-modulerne. Vi ser i evalueringen 
af uddannelsen at AD-modulernes opbygning omkring aktioner i kandidaternes undervis-
ning er meningsgivende og ”opleves som værdifuld som bindeled mellem teori og praksis” 
(Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 3). 
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UNDERSØGELSEN 
 

Undersøgelsens omfang 
- Denne spørgeskemaundersøgelse er indsamlet i maj måned 2017. 
- 28 respondenter (29 AD-underviserer i alt på teo-pæd på landsplan, 1 undlod at svare 

da denne netop var i færd med at stoppe som underviser).  
- Svarprocent: 96,6 procent. 
- Respondenterne har besvaret via link til spørgeskema udsendt via uddannelsesche-

fen. 
- Anonymitet: Alle respondenter er anonyme i deres besvarelser og kan ikke spores til 

personen, ingen informant har oplyst persongenkendelige informationer så som: navn, 
køn, alder, skole eller fag.  

 
Undersøgelsens genstandsfelt: AD-underviseren 
Herunder et kort indblik i AD-underviserens profil og årshjul. 
 
AD-underviserens profil 
En typisk underviser på teoretisk pædagogikum på almen didaktik besidder selv en del 
undervisningserfaring fra gymnasiesektoren og har oftest en master eller PD indenfor pæ-
dagogik. Underviseren er som sådan klædt formelt på til rollen som AD-underviser.  
 
Underviseropgaven 
Underviserrollen har til opgave at facilitere et bredt pensum og rumme en litteraturliste, der 
spænder over psykologien, sociologien, filosofien til didaktikken og pædagogikken. Ud 
over det brede spektrum af indholdet i almendidaktikkens moduler skal de også tage højde 
for at skulle: 
- Undervise kandidater hvoraf nogen har anden professionsuddannelse og -erfaring. 
- Undervise en bred skare af ungdomsuddannelseslærere, dvs. forskelligartede uddan-

nelsers formål og læreplaner er i spil i diskussioner om kandidaternes praksis på deres 
workshops.  

- Undervise voksne, dvs. kommende og eksisterende kollegaer.  
 
Klynger og samarbejde med forsker og kollegaer 
Klynge-modellen er baseret på ideen om studiecirkler til tider kaldet læringscirkler, som 
består af både praktikere og forskere med det formål at skabe gensidig læring gennem 
inddragelse af deltagernes erfaringer og viden.  Klyngerne er sammensat af tre til seks AD-
undervisere og en forsker med særlig interesse for almendidaktiske emner. Temaer for 
klyngesamarbejdet udvælges af underviserne og forskeren i fællesskab i den enkelte 
klynge. Pt. er underviserne organiseret i seks klynger på teoretisk pædagogikum landet 
over, og deltagerne i klyngen har det til fælles, at de lokalt udvikler og udfører undervisning 
sammen gennem uddannelsesforløbet. Klyngerne mødes tre gange årligt.  
 
Formålet med klyngerne er blandt andet at skabe professionelle, reflekterende teams, hvor 
forskerne bidrager med nyeste viden inden for uddannelsens didaktik og observerer un-
dervisningen på AD-modulerne. Ambitionen er, at forskerne og underviserne i fællesskab 
udvikler viden om, hvad der sker på uddannelsen, og om hvilke udviklingsmuligheder ud-
dannelsen indeholder i tæt samarbejde med og om undervisernes efteruddannelse.   
 
Årlige møder- seminarer 
Ud over klyngemøderne mødes underviserne årligt på sommerseminar og juleseminar, 
samt ved februar arrangement i form af den årlige konference, hvor både fagdidaktikken 
og almendidaktikken er samlet. På næste side er indsat uddannelseschef Anne Vibeke 
Vennerstrøms illustration af AD-undervisernes årshjul for 2017-2018. 
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Undersøgelsens fokus 
Denne rapport har for det første til formål at oplyse om, hvad faggruppen for almendidaktik 
og dets fremtidige arbejde med uddannelsen skal bibeholde, og hvad der kan gøres bedre. 
For det andet skal rapporten oplyse om, hvad AD-underviserne oplever sammenholdt med 
hvad kandidaterne oplever (jf. evalueringen af: Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017) samt 
i forhold til studieordningens mål. 
 
Der er ikke tidligere lavet en undersøgelse af, hvordan underviserne på teoretisk pædago-
gikum (almendidaktik ’AD-modulet’) oplever det at undervise kommende kollegaer. Der bli-
ver i 2019 udarbejdet en forskningsrapport over nogle af AD-undervisernes erfaringer med 
klyngearbejdet (af Lene Larsen, Michael Paulsen og Dion Rüsselbæk Hansen) heri vil der 
også foreligge informationer om undervisernes brug og holdninger og oplevelser blandt 
andet i forhold til litteraturens bredde og dybde. 
 
Spørgeskemaet her er udarbejdet med det formål at få en bred (dvs. alle undervisere på 
AD) og dyb indsigt (dvs. åbne spørgsmål) på effektiv vis. Derfor er der udarbejdet en spør-
geskemaundersøgelse, som også stiller åbne spørgsmål idet underviserne bliver bedt om 
at give beskrivende og uddybende eksempler fra undervisningen og deres forberedelse og 
samarbejde. Undersøgelsen giver os et blik ind i den verden som underviserne på almen 
didaktik på teoretisk pædagogikum oplever. Rent pragmatisk får vi indblik i hvilke udfor-
dringer, de oplever på holdene i forhold til målgruppen og i forhold til faciliterings- og for-
midlingsopgaven. Hvad er givende? Hvad virker for underviserne? Og hvilke gode råd kan 
de give videre dels til nye kollegaer og dels til faggruppen i almendidaktik?  
 
I bilag 1 findes alle spørgsmål (21 items). I bilag 2 findes alle besvarelserne, hvortil der 
refereres på følgende måde: Bilag 2 spørgsmål x, citat #x.  
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Pointer og uddrag fra undersøgelsen 
 
Hvert spørgsmål gengives her med en fed overskrift typisk startende på en ny side. så man 
let kan finde det element i undersøgelsen, man finder relevant at vide mere om. 
 
Under hvert spørgsmål er der ofte indsat en opremsning af respondenternes ordvalg fra 
besvarelserne (benævnt ’citerede ordvalg’) samt udtryksfulde citater med efterfølgende 
kondensering af besvarelserne på det enkelte spørgsmål. 
 
Herunder opremses de 21 spørgsmålskategorier: 
 
Spørgsmål 1: Underviserbekymringer som novice 
Spørgsmål 2: Hvad kan afhjælpe bekymringer som novice? 
Spørgsmål 3: Ikke klædt på som underviser 
Spørgsmål 4: Godt rustet som underviser 
Spørgsmål 5: En god undervisningsoplevelse  
Spørgsmål 6: En dårlig undervisningsoplevelse 
Spørgsmål 7: Gode råd til nye undervisere på teo-pæd. 
Spørgsmål 8: Tekstbogens / grundbogens brugbarhed på teo-pæd.  
Spørgsmål 9: Ja/måske til grundbog på teo-pæd. 
Spørgsmål 10: Nej til grundbog på teo-pæd. 
Spørgsmål 11: Behov for færdiglavede slides til underviseren 
Spørgsmål 12: Betydningen af færdiglavede undervisningspræsentationer 
Spørgsmål 13: At sætte kandidaterne i gang med aktionslæringsprocessen 
Spørgsmål 14: Kandidaternes udfordringer med aktioner 
Spørgsmål 15: Kandidaternes tilgang til aktioner i deres undervisning 
Spørgsmål 16: Betydningen af det kollegiale samarbejde mellem AD-underviserne 
Spørgsmål 17: Hvad AD-undervisere samarbejder om 
Spørgsmål 18: Behov for en fælles digital samtaleplatform for undervisere 
Spørgsmål 19: Ja til behov for digital platform for undervisere 
Spørgsmål 20: Nej til behov for digital platform for undervisere 
Spørgsmål 21: Undervisernes gode råd til videre planlægning af teo-pæd.  
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Spørgsmål 1: Underviserbekymringer som novice 
Hvad var dine bekymringer inden du første gang skulle undervise et hold kandidater på 
teo-pæd.?  
 
Citerede ordvalg: 
- At virke ’underkvalificeret’ 
- Om jeg var ’fagligt dygtigt’, ’styr på stoffet’ 
- Om jeg var ’teoretisk klædt på’, ’skarp nok på teori’ 
- Om jeg havde ’overblik’ og kunne ’magte at formidle stort pensum’ 
- Kandidaternes ’indstilling’ og ’syn’ på mig 
- At ’rumme kandidaterne’ og ’ramme niveauet’  
 
Citat bilag 2 spørgsmål 1, citat #8 

”Det var at stå i en situation, hvor man virkede underkvalificeret, ikke havde et svar 
parat eller på anden måde at blive udfordret på ens rolle som underviser. Og så 
var det også svært at vurdere, om det program, man havde planlagt var tilpas, for 
ambitiøst eller omvendt”. 
 

Citat bilag 2 spørgsmål 1, citat #9 
”[jeg var bekymret for] Om jeg var skarp nok på det teori, som vi skulle arbejde 
med. Ydermere en lille bekymring i forhold til alder, da jeg "kun" var 34 og vidste 
at jeg ville møde ældre kandidater med mere undervisningserfaring end mig selv 
:)”. 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 1:  
Hvad var dine bekymringer inden du første gang skulle undervise et hold kandidater på 
teo-pæd.?: 
- Om man er tilstrækkelig fagligt stærk og kan sikre overblik både teoretisk og formid-

lingsmæssigt 
- Kandidaternes niveau og indstilling 
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Spørgsmål 2: Hvad kan afhjælpe bekymringer som novice? 
Beskriv hvad der kunne have medvirket til at gøre dine bekymringer mindre? 
 
Citerede ordvalg: 
- Sidemandsoplæring 
- Overvære en erfaren undervisers undervisning 
- ’Eksemplarisk introduktion’, ’show don’t tell’ 
- Samarbejde og samtale med andre undervisere 
- At diskutere teksterne og pensum med kollegaer 
- ”Erfaringen :-)” 
- Klyngesamarbejdet  
 
Citat bilag 2 spørgsmål 2, citat #11 

”At have haft tid og mulighed for i højere grad at vende teorierne og perspektiverne 
i teorierne med kolleger”. 

  
Citat bilag 2 spørgsmål 2, citat #15 

”måske mere forberedelsestid, tid til sammen med klyngen at tale om pointerne i 
pensum fx, en slags læseklub”. 

  
Citat bilag 2 spørgsmål 2, citat #18 

”Det er hårdt at begynde, men et godt og nært samarbejde mellem kolleger f.eks. 
i klynger, tror jeg er vejen frem”. 
 

Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 2:  
Beskriv hvad der kunne have medvirket til at gøre dine bekymringer mindre?: 
- Videndeling og samarbejde med erfarne teo-pæd. undervisere 
- En form for sidemandsoplæring inden underviseren selv skal have ansvar for at under-

vise et hold 
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Spørgsmål 3: Ikke klædt på som underviser 
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du ikke har følt dig klædt på til at varetage 
opgaven som underviser på teo-pæd. Her tænkes der både på den administrative rolle du 
har, samt på den underviserrolle du har overfor kandidaterne. 
 
Mange svarer at de faktisk føler sig klædt på, men har de har derefter lidt at tilføje opsamlet 
herunder i citerede ordvalg. 
 
Citerede ordvalg: 
- Stort pensum at overskue dette første år 
- Udfordret på stofmængde, fokus og tid 
- At kunne bevare overblikket over kurser 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 3, citat #15 

”Jeg har sådan set følt mig klædt på (til at undervise på teo-pæd.), jeg startede 
som underviser da vi var to der underviste sammen, og det at have en anden er-
faren som støtte, var en meget stor tryghedsskaber. Det kan være utryghedsska-
bende at være så alene med kandidaterne, især hvis der er nogle på holdet som 
placerer sig som bedømmere og negative” 

 
Pointe ved ovenstående citat: 
- Støtte hos erfaren kollega er vigtig 
- Udfordrende når kandidater er kritiske voksne  
 
Citat bilag 2 spørgsmål 3, citat #19 

“Jeg har undervist i 4 år på de almen didaktiske kurser. Det har været en længere 
proces at finde sin egen form i AD-undervisningen, jeg er klart blevet en bedre 
underviser efter et par år, men gad vide om det kan være anderledes. Det tager 
lidt tid at blive klogere på hvad og hvem kandidaterne, selv at få givet indholdet en 
form, men først og fremmest tager det tid at finde en god balance mellem teori og 
praksis - og herunder bl.a. vekslen mellem de forskellige arbejdsformer, som teo-
pæd undervisningen rummer. Inden vi fik etableret klyngerne diskuterede vi bredt 
i hele AD-lærergruppen det annoterede program via mail. Det var en støtte, men 
også meget at skulle forholde sig til. I min nuværende klynge, har vi forbindelse 
med workshoppene især arbejdet sammen i par og op til AD1, FS og AD2 har vi 
holdt møder og udvekslet via mail, dette kollegiale samarbejde er uundværligt, men 
også tidskrævende”. 
 

Pointe ved ovenstående citat: 
- Man lærer af sin erfaring med undervisning 
- Skal finde sin form og forstå indholdet.  
- Støtte og dialog i kollegialt netværk vigtigt 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 3, citat #23 

”… (man) mangler noget voksenpædagogisk teori at støtte sig op af. Man har at gøre 
med kandidater, der har faste mindset fra deres studier, og for mange er pædagogikum 
et nødvendigt onde. Man skal flytte nogles mindsets fra, at de er rene fagpersoner, til 
at de er professionsrettede. Det kan være svært med 'æggehoveder' med høj selvbe-
vidsthed…”. 

 
Pointe ved ovenstående citat: 
- Udfordrende når kandidater er kritiske voksne 
- Savner viden om voksnes læreprocesser 
 



At være underviser i almen didaktik på teoretisk pædagogikum – en spørgeskemaundersøgelse 
 
 
 
 

18 
 

Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 3:  
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du ikke har følt dig klædt på til at varetage 
opgaven som underviser på teo-pæd.  
 
Mange har følt sig ’klædt på’ (over en tredjedel har følt sig klædt på). De der ikke har samlet 
set svaret:  
- Manglende overblik, systematik over hele uddannelsen, forløbet 
 
 
 
Spørgsmål 4: Godt rustet som underviser 
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du har følt dig klædt på til at varetage op-
gaven som underviser på teo-pæd. Her tænkes der både på den administrative rolle du 
har, samt på den underviserrolle du har overfor kandidaterne. 
 
Citerede ordvalg: 
- Egen uddannelse 
- Samarbejdet med klyngen og de andre undervisere 
- Egen erfaring som underviser 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 4, citat #6 

”Samarbejdet i min klynge! Samarbejdet med min nærmeste kollega i klyngen: Vi har 
været samme sted med workshops og har hver gang arbejdet tæt sammen om dagene, 
bl.a. med det fokus at kandidaterne på et tidspunkt hver gang kom i grupper på tværs 
af holdene og derved fik faggrupper fint i spil”. 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 4, citat #9 

“Klyngerne og de annoterede/kommenterede programmer - hvor formålet beskrives, 
så vi ved hvad sekvensens formål er - så kan vi didaktisk selv tilrettelægge det, som vi 
finder det smartest”. 
 

Citat bilag 2 spørgsmål 4, citat #16 
”Administration og ledelse af [teo.] pæd. har givet overblik over materiale og opgaver i 
god tid. På undervisningsstederne har der også været 'hjælpende ånder', men det vig-
tigste har nok været det forberedende arbejde i klynger og subklynger”. 

 
 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 4:  
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du har følt dig klædt på til at varetage op-
gaven som underviser på teo-pæd. 
 
- Samarbejdet og videndeling i klyngerne 
- Administration og de annoterede programmer 
- Underviserens egen erfaring 
- Underviserens egen forberedelse og læsning 
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Spørgsmål 5: En god undervisningsoplevelse 
Beskriv en god oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som underviser på 
teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var god. 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #5 

 ”Jeg følte ikke at min første dag på AD1 var ordentlig rammesat, og ændrede derfor 
planen for dag 2 og 3. Jeg var åben om det overfor kandidaterne, og det førte til 
en fin dialog om planlægning og rammesætning i forhold til modtagere af under-
visning. Jeg var usikker på hvordan kandidaterne ville modtage det - ville de opleve 
mig som uprofessionel eller dårlig forberedt? Men jeg modtog både ros og ander-
kendelse, så det var en dejlig oplevelse”. 

 
Pointe i forhold til ovenstående citater og spørgsmål 5 generelt: 
- Kursisterne er medspillere 
- Underviseren er fleksibel og åben 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #6 

 ”En spontan afslutningskommentar på en workshop fra en kandidat: "Hver gang vi 
kommer her, er det så spændende! Jeg kan se nye vinkler på mit arbejde og kan 
se, hvordan undervisningen kan udvikles i min klasse! Og jeg bliver klogere af at 
arbejde med teorierne i forhold til min undervisning. En spontan kommentar som 
ovenstående giver mig et billede af, at dagens arbejdssituationer tilføjer nye aspek-
ter og beriger kandidatens daglige 'gøremål' gennem det teoretiske perspektiv. Det 
giver både klarhed i forståelse og analytiske muligheder for at få øje på nye mulig-
heder i forhold til en underviserpraksis. Kort fortalt: Teori og praksis-sammenhæng 
illustreret” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #9 

 ”… når tingene "klapper" og planen virker - flow. Det synes [jeg] vi har oplevet 
rigtigt mange gange de sidste år, hvor workshopelementerne har fyldt mere. Fx fik 
en af grupperne til samspil lavet en så god plan for et forløb til den nye reform at 
de tog dem med hjem til deres skoler og den røg videre til EMU'en og de har holdt 
oplæg om den til FIP-møder. Kandidaterne var pænt "høje" både under samspils-
kurset og da de kom tilbage efter FIP-oplæggene. Så på den måde adskiller teo-
pæd-undervisningen sig ikke fra den "almindelige" undervisning på mit gymnasium 
- når planen virker og kandidaterne flytter sig både fagligt og selvtillidsmæssigt :)” 

  
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #11 

 ”Der har været flere [gode oplevelser på holdene], som bl.a. har været aha-ople-
velser hos kandidaterne. To gange har jeg oplevet, at kandidaterne har "opdaget" 
vigtigheden i at lærerne skal samarbejde om elevernes/ kursisternes almendan-
nelse og kompetencer. Ét er, at der er krav om det - noget helt andet er, når kan-
didaterne gennem konkrete øvelser selv får øje på det vigtige i lærersamarbejdet 
som en naturlig og nødvendig del af lærerrollen i dagens gymnasieskole”. 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #13 

 ”Jeg har haft mange gode oplevelser med kandidater, som er motiverede og inte-
resserede, og som har brugt teorien og deres egne erfaringer til at rejse diskussi-
oner og gode samtaler. De bedste oplevelser er, når kandidaterne oplever, at det, 
vi giver dem på teopæd, kan bruges til at løfte eller løse ting i deres praktiske 
hverdag som undervisere. Så giver det virkelig mening at undervise på teopæd. 
Det sker i høj grad i forbindelse med aktionslæring, hvor teorierne kommer på ar-
bejde - og nogle gange til kort eller i konflikt”. 
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Pointe fra de ovenstående citater: 
- Oplevelsen af at skabe sammenhæng mellem teori og praksis for kandidaterne. 
 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 5: 
Beskriv en god oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som underviser på 
teo-pæd. 
 
- At give kandidaterne noget til deres ”hverdag”, at få af vide at man ”…er god til at give 

konkrete eksempler fra undervisningen” 
- At opleve og se at kandidaterne udvikler sig pædagogisk og kan se reflekterende på 

egen praksis 
- At have gode og reflekterende dialoger med kandidaterne og mellem kandidaterne om 

indhold og praksis (synergien mellem teori og praksis går op i en højere enhed) 
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Spørgsmål 6: En dårlig undervisningsoplevelse 
Beskriv en dårlig oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som underviser 
på teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var dårlig. 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 6, citat #8 

 ” Helt banalt så knytter de dårlige oplevelser sig til kandidaternes fokus på, om 
tiderne bliver overholdt til fx pauser i stedet for, om de lige nu er midt i en positiv 
"læringssituation". Der har særligt været en episode, hvor én kandidat valgte at gå 
fra en fremlæggelse, da han hellere ville spise end høre sine medkandidater frem-
lægge” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 6, citat #11 

 ” Jeg oplevede en meget dårlig evaluering fra en kandidat, som syntes at han var 
for kompetent i forhold til kursets indhold. Jeg fandt senere ud af, at han havde 
været kritisk over alt, hvad der havde med pædagogikum at gøre, men det gjorde, 
at jeg i lang tid var sårbar over for evalueringerne” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 6, citat #20 

 ” Når jeg har haft en kandidat, der for enhver pris vil være på tværs - som har set 
sig sur på teoretisk pædagogikum på forhånd. Det kan være ret ødelæggende for 
et hold, hvis ikke man får gjort noget ved det straks” 

 
Pointe i forhold til ovenstående citater 
- Kandidaterne er voksne i læreprocesser med alt hvad det indebærer af modstand og 

forudindtagede indstillinger og holdninger. 
  

Citat bilag 2 spørgsmål 6, citat #28 
 ”For et par år siden oplevede jeg workshoppen om undervisningsdifferentiering 

som dårlig, da kandidaterne havde en klar forventning om, at de fik nogle konkrete 
redskaber og "opskrifter" på undervisningsdifferentiering. Kandidaterne blev fru-
strerede over de input, jeg kom med som underviser, fordi de ikke levede op til 
deres forventninger og måske også, fordi jeg ikke havde formuleret klart nok, hvad 
de kunne forvente og hvad jeg forventede af dem. I hvert fald lykkedes det mig de 
efterfølgende år at foregribe mulige frustrationer ift. forventninger til workshoppen 
bedre” 

 
Pointe ved ovenstående citat:  
- Forventningsafstemning er vigtigt 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 6: 
Beskriv en dårlig oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som underviser 
på teo-pæd. 
 
Kandidaterne er voksne i læreprocesser med alt hvad det indebærer af modstand og for-
udindtagede indstillinger og holdninger eksempler oplistet herunder: 

- At opleve enkelte kandidater der er negative, og som ’obstruerer’ og ’blokerer’ un-
dervisningen for hele holdet 

- Kandidater der ytrer at teo-pæd. er ’spild af tid’, og kommer med ’sure opstød’ og 
’for en hver pris vil være på tværs’ og er ’dominerende’ og ’splitter’ holdet 

- Hver kandidat kommer for forskellige forventninger 
- At materialet og stoffet er for omfattende 
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Spørgsmål 7: Gode råd til nye undervisere på teo-pæd. 
Hvilke gode råd vil du give en kommende kollega, som skal ud og undervise første gang 
på teo-pæd.?  
 
 
Citerede ordvalg: 
- Samarbejd med din klynge 
- Forbered dig grundigt 
- Spørg de erfarne undervisere 
 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #8 

 ”Det bedste råd, jeg kan give, er, at man ikke skal være bange for at bruge sine 
kollegaer i klyngen til at få talt de situationer igennem, der hele tiden opstår i for-
bindelse med undervisningen og mødet med kandidaterne. Jeg oplever, at der hele 
tiden opstår nye situationer, som man ikke kunne forudsige, og der er det vigtigt at 
få talt dem igennem.” 

  
Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #15 

 ” Brug din klynge, lyt til kandidaternes input og lad dem selv arbejde, du skal ikke 
selv stå på mål for det hele.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #18 

 ” Vær tro imod dig selv som underviser, kandidaterne er lige så forskellige som 
dine elever - vær nærværende og erkend fejl (det giver gode diskussioner). Vær 
åben overfor samarbejdet med dine kolleger i klyngen og lyt til, hvad der har fun-
geret/ikke fungeret de senere år. Endelig skal du gøre som vi prædiker fra teori-
erne: varierende arbejdsforme, skab relationer, vær præcis osv.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 7, citat #28 

 ” Træk på de ressourcer der er i teo-pæd gruppen - der er et utroligt godt samar-
bejde og det er virkeligt en hjælp når man er helt ny teo-pæd underviser. Tag staks 
hånd om eventuelle kandidater, der har stærk modstand mod teo-pæd - søg evt. 
hjælp fra erfarne kollegaer. Husk at de fleste kandidater ikke har særlig stor under-
visningserfaring i forhold til dig, og du derfor har en masse at give af”. 

 
  

Pointer fra ovenstående citater: 
- Brug og samarbejd med dine kollegaer og klyngerne, spørg de erfarne undervisere. 
- Inddrag kandidaterne og lad dem arbejde 
- Praktiser den pædagogik/ teori du taler om:  Varier din undervisning, tydelig klassele-

delse 
 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 7: 
Hvilke gode råd vil du give en kommende kollega, som skal ud og undervise første gang 
på teo-pæd.?  
 
- Vær tro mod dig selv og vær åben over for kandidaterne 
- Brug og samarbejd med dine kollegaer og klyngerne, spørg de erfarne undervisere 
- Nærlæs materialet og forberede dig grundigt 
- Praktiser den pædagogik/ teori du taler om: fx varier din undervisning, tydelig klasse-

ledelse 
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Spørgsmål 8: Tekstbogens / grundbogens brugbarhed på teo-pæd. 
 

 
 
Kommenterende tekst til figuren som taler sit tydelige sprog: Ja til en grundbog. 
(respondentfordeling: Ja: 23 / Måske: 4 / Nej: 1). 
 
Spørgsmål 9: Ja/måske til grundbog på teo-pæd. 
Hvorfor bør man evt. fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med grund-
bogen til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 9, citat #13 

”Kandidaterne er glade for at have et fast holdepunkt, som samler mange af de 
emner, vi berører.”   
 

Citat bilag 2 spørgsmål 9, citat #26 
”Bogen behandler de forskellige teoretiske emner på en overskuelig måde, samt 
har en lang række cases, som fortolkes med et teoretisk blik. Der er mange an-
vendelsesmuligheder, både på kursusdagene og i praktisk pædagogikum, bl.a. 
kan kandidaten bruge den i forhold til sine vejledere.” 

Pointe i citaterne ovenfor: 
- Grundbog giver overblik og fælles referenceramme 
- Grundbog kan sikre synergi mellem teori og praksis 
 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 9:  
Hvorfor bør man evt. fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med grund-
bogen til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? 
 
Selvom underviserne er positive overfor en grundbog mener de ikke at bogen skal stå 
alene, som eneste tekstlæsning, men den fungerer godt som grundbog, fordi den skaber: 
- God start forud for læsning af tungere tekster 
- Giver en ramme, en rød tråd og ’fælles referenceramme’ og ’fast holdepunkt’ 
- Skaber struktur og et ’indledende overblik’ over det pædagogiske felt 
- Sikrer en sammenhæng mellem teori og praksis i kandidatens hverdag 
- God basisbog særligt for de kandidater der ikke er vant til humanistiske teoretiske tek-

ster 
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Spørgsmål 10: Nej til grundbog på teo-pæd. 
Hvorfor bør man ikke fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med grund-
bogen til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? (blot 1 besvarelse – se bilag for inte-
resse).  
 
 
Spørgsmål 11: Behov for færdiglavede slides til underviseren 
 

 
 
Kommenterende tekst til figuren i spørgsmål 11: 
 
Halvdelen har svaret nej til færdiglavede slides. AD-underviserne arbejder bedst selvstæn-
digt, med mulighed for tilpasning til det enkelte hold. Knap 18 procent vil gerne have noget 
færdigt grundarbejde de kan benytte i form af power points. En stor del (32,1%) er dog 
uden mening idet de svarer ’ved ikke’. Næste spørgsmål (12) nuancerer spørgsmål 11, se 
nedenfor. 
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Spørgsmål 12: Betydningen af færdiglavede undervisningspræsentationer 
Hvor stor betydning har en færdiglavet præsentation med undervisningens indhold for 
dig? (fx power point slides). Dvs. en præsentation, som du frit ville kunne benytte og selv 
redigere i din undervisning.

 
 
             Ingen betydning          Stor betydning 
 

Antal personer der har svaret på de pågældende: 
             2            6              9                            7       4 
 
 
Kommenterende tekst til søjlerne i spørgsmål 12: Besvarelsen nuancerer spørgsmål 
11, eftersom vi kan se, at flest respondenterne besvarer i midten af skalaen og dermed slår 
besvarelsen ikke ud særligt i top eller bund. Men tvivlerne fra spørgsmål 11 (de der besva-
rede ’ved ikke’ og ’nej’ har ikke givet de færdiglavede ppt. en bundscore eftersom kun 2 
respondenter har svaret ’ingen betydning’). 
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Spørgsmål 13: At sætte kandidaterne i gang med aktionslæringsprocessen 
Hvordan har du sat kandidaterne i gang med at lave aktioner? Beskriv hvad du har gjort. 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 13, citat #8 

”Jeg har præsenteret dem for begrebet aktionslæring, formålet bag og processen 
igennem pædagogikum. Derudover har jeg lavet google-dokumenter til alle grup-
peren, hvor jeg har præskrevet punkter til udfyldelse ved både forberedelse til og 
tilbagemelding/refleksion over aktionerne. Dem har jeg løbende kunnet læse og 
kommentere på, ligesom det har givet kandidaterne et overblik.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 13, citat #9 

”Vi har brugt afsnittet i Becks lille bog og talt ud fra den. Dernæst lavet grupper på 
tværs af fag, skoler og skoleformer, så kandidaternes netværk udvides mest mu-
ligt.” 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 13:  
Aktionslæring. Hvordan har du sat kandidaterne i gang med at lave aktioner?  
- Har opsat systematik for kandidaterne via skematisk gennemgang af processen vha. 

grundbogen 
- Har sikret at det deles digitalt på holdet så alle kan give feedback og lave fælles reflek-

sioner 
- Gennemgår processen for kandidaterne og afslutter ved opsamling for alle 
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Spørgsmål 14: Kandidaternes udfordringer med aktioner 
Hvad består udfordringerne i, når kandidaterne skal afprøve aktioner i deres undervisning? 
Beskriv et par eksempler. 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 14, citat #15 

”Spørgsmålet er fx hvor systematiske de skal være og hvor meget de skal teoreti-
sere over det de gør. Nogle gange bliver det meget common sense, men det gør 
dem ikke nødvendigvis mindre tilfredse. De har et stor behov for at tale løsninger 
i konkrete undervisningssituationer og det er måske ok, refleksionen og delingen 
med hinanden inden for rammen kan også bidrage til noget godt i forhold til kandi-
daternes evne til at reflektere over egen praksis og handlemuligheder. De har 
nogle gange problemer fordi de på skolerne har både fokuspunkter, vejlederøn-
sker, travlt og så lige skal nå en aktion til næste gang. Man kunne bede dem lave 
de samme aktioner gennem længere tid. Måske kunne de også bruges i 
teo.pæd.opgaven på en mere integreret måde, teo.pæd.opgaven kunne have som 
krav at de teoretiserede over en aktion”. 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 14, citat #16 

”Den [udfordringen] består i, at det ikke skal føles som en ekstra byrde, men ligge 
i naturlig forlængelse af de opgaver, fokuspunkter og refleksioner de under alle 
omstændigheder skal gøre sig i forløbet.” 
 

Citat bilag 2 spørgsmål 14, citat #18 
”Jeg tror, deres største problem er at få tid til at prøve aktioner af, der går på tværs 
af andre fokuspunkter de får f.eks. af vejledere og kursusledere.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 14, citat #19 

”Aktionslæringen har været holdt i tre-mandsgrupperne, uden opfølgning på hol-
det. Det er min fornemmelse at kandidaterne skal tales langt mere varme på akti-
onslæringen end jeg gjorde det i år. Næste år vil jeg foreslå at kandidaterne prøver 
at se aktionslæringen, som en øvebane til teo-pæd opgaven, fordi de så motiveres 
af "What´s in it for me?!" Hvorfor nu det ? Jo, jeg mener at når kandidaterne starter 
på pædagogikum bliver de kastet ud i så mange nye udfordringer, at noget nød-
vendigvis nedprioriteres. Kandidaterne udfordres i forskellig grad af pædagogikum, 
det at omsætte teori til praksis er en stor mundfuld, hvis man lige er startet som 
underviser - mens det for andre kan virke for "banalt". Derudover er det jo en meget 
kort tidshorisont at udføre aktionslæring over. - Aktionslæring er i min optik en god 
og relevant arbejdsform, men der er plads til forbedringer, som gør at kandidaterne 
udnytter den tid der er sat af til aktionslæringen på AD modulerne bedre, sådan at 
de allerede fra starten begynder helt konkret at arbejde med at kombinere teori og 
praksis.” 
  

 
Citat bilag 2 spørgsmål 14, citat #28 

”De beklagede især til sidst at de ikke havde tid til at udføre aktionerne og at der 
også derhjemme var nogle fokuspunkter i praktisk pædagogikum, så det derfor var 
svært at nå det hele. Ville være mere optimalt, hvis der bedre kunne kobles mellem 
teoretisk og praktisk pædagogikum. Men generelt gav mine kandidater udtryk for 
at de var glade for aktionslæringsmetoden og synes at den var brugbar.” 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 14:  
Hvad består udfordringerne i, når kandidaterne skal afprøve aktioner i deres undervisning?  
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- Kandidaterne er gået aktivt ind til opgaven med en god portion entusiasme. Men som 
det fremgår af de uddybende beskrivelser fra spørgeskemaet har der været en del 
hindringer rent organisatorisk som hæmmer processen. 

- Stort tidspres for kandidaten:  
- Kandidaterne har for travlt på skolen til at nå at udføre aktionen 
- Nogle har svært ved at finde anledninger i dagligdagen som tillader at man udfører 

aktioner. De er mange andre behov som kandidaten skal opfylde fx skolens fokus-
punkter, vejlederønsker og så har de generelt travlt. Dertil kommer skolernes ferier 
og studieture, hvori i de ikke kan lave en aktion. 

- Underviserne undrer sig over hvor systematiske og teoribaserede aktionerne bør 
være, det kan være svært at kræve som underviser at kandidaten skal gentænke 
sin aktion og ofte kan det blot være anekdoter som sætter kandidatens overvejel-
ser i gang, men som ikke er et decideret aktionsforløb. 

- At temaet for aktionen ikke matcher de lokale behov i kandidatens aktuelle klasse. 
- Den enkelte skole anser det for uvæsenligt. 

 
 

Til trods for tidspres så ser også, at underviserne rapporterer at kandidaterne udfører deres 
aktioner med stor entusiasme i deres undervisning, som det frem går ved spørgsmål 15 
nedenfor. 
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Spørgsmål 15: Kandidaternes tilgang til aktioner i deres undervisning 
 
Kandidaterne udførte aktioner i deres undervisning (på en skala fra 1-5) varierende fra 
’uden entusiasme’ til ’med stor entusiasme’. 
 

 
 
          Uden entusiasme                     Med stor entusiasme 
 
Kommentar til søjlerne ovenfor: Det er tydeligt at underviserne oplever, at kandidaterne 
går til arbejdet med aktionerne med en overvejende høj grad af entusiasme, til trods for de 
hurdler, der er tidsmæssigt og praktisk ude på deres skole. 
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Spørgsmål 16: Betydningen af det kollegiale samarbejde mellem AD-underviserne 

 
Ingen betydning       Stor betydning 

 
 
Spørgsmål 17: Hvad AD-undervisere samarbejder om 
Hvad har du brugt dine AD-underviserkollegaer til? 
 
Citerede ordvalg: 
- Diskussion, drøftelse, sparring 
- Forberedelse, planlægning, programlægning 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 17, citat #9 

”Det korte svar - Alt :) Vi har diskuteret emner igennem - delt forberedelsen mellem 
os og arbejdet hver enkelt sekvens grundigt igennem i fællesskab - både i forhold 
til selve planen, men også i forhold til vinkler, mulige eksempler m.m. Det medvir-
ker til at planen bliver god - og giver en stor sikkerhed i stoffet inden man går "på".” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 17, citat #14 

”Vi har mødtes hele gruppen før AD1, AD2 og fagenes samspil. I starten hjalp de 
rutinerede med at lægge forslag til dagenes organisering og powerpoints, senere 
overtog vi nye. God diskussion og positive respons fra hele gruppen. Vi nye og i 
nogle tilfælde nogle af de rutinerede mødtes også inden workshops på lignende 
vis.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 17, citat #22 

”Til drøftelse af teori og tekstforståelse. Til drøftelse af kandidater og valg af fx 
grupper og andre problemstillinger. Tilrettelæggelse af undervisning og evaluering 
af undervisning.” 
 

Citat bilag 2 spørgsmål 17, citat #23 
”Sparring. Vi lavede på skift udkast, som man lod sig inspirere af. Desuden som 
moralsk støtte og opbakning, når gnavpotter på holdet blev for anstrengende.” 

 
Kondensering spørgsmål 17.  
Hvad har du brugt dine AD-underviserkollegaer til? 
- Der er udpræget sparring og stor værdi i at samarbejde.  
- Det samarbejdes om alt lige fra programlægning, den enkelte forberedelse, tilrettelæg-

gelse af undervisning, materialer, sparring og snak om frustrationer. 
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Spørgsmål 18: Behov for en fælles digital samtaleplatform for undervisere 
Ser du et behov for en fælles digital samtaleplatform for AD-underviserkollegaer, hvor I kan 
dele erfaringer? 
 

 
Kommenterende til figurerne: Nej: 12 personer / Ja: 16 personer. 57% ønsker en digital 
platform for AD-underviserne. Herunder uddybende svar på indhold til en sådan platform. 
 
 
Spørgsmål 19: Ja til behov for digital platform for undervisere 
Hvis ja til behov for digital platform. Kom med eksempler på hvad du mener, platformen 
skal indeholde. 
(15 besvarelser) 
 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 19:  
Ja til behov for digital platform. Kom med eksempler på hvad du mener, platformen skal 
indeholde 
• Et forum hvor man deler gode ideer i form af fx, ppt., modeller, oversigter, praktiske 

øvelser, artikelsamling, artikler fra dagspressen eller fagblad, strukturer, tips og tricks 
og gode råd. Mapper med ideer til de enkelte kurser 

• Et debatforum: Et forum som giver mulighed for at diskutere i en beskedfunktion/blog-
funktion 

• Et forum til at drøfte på tværs af klyngerne 
• Vigtigt det bliver overskueligt og har en struktur, det må ikke blive endnu en arbejds-

opgave 
 

Dog viser kommentarerne også en vis bekymring for at drukne i informationer: 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 19, citat #9 

”Jeg er lidt i tvivl, det kan drukne, men fx øvelser, sjove arbejdsopgaver, program-
mer som de andre klynger har lavet. Jeg har selv svært ved at bruge andres slides 
og oversigter direkte. Men man kan lade sig inspirere.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 19, citat #7 

”… man hurtigt kan få alt for megen information.” 
 

Citat bilag 2 spørgsmål 19, citat15 
”Erfaringer og materiale man kan bruge til undervisningen - der er jo heller ingen 
grund til at opfinde den dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet – mao. hvis 
nogen har lavet noget rigtigt godt materiale til undervisningen, så er det super fedt 
hvis andre også har mulighed for at bruge det. Ofte kræver materiale dog et par 
kommentarer for at det for alvor er brugbart, da det kan være svært at aflæse me-
ningen af fx en ppt., som en anden har lavet.” 
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Spørgsmål 20: Nej til behov for digital platform for undervisere 
Kom med eksempler på hvordan du, uden brug af en digital platform, vil sikre kollegial 
sparring. 
(12 besvarelser) 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 20, citat #6 

 ”Jeg mener, at klyngerne fungerer rigtig godt til dette (at sikre kollegial sparring) . 
Hvis der skulle bruges en digital platform, så skulle det i stedet være som erfa-
ringsudveksling af fx programmer og lignende.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 20, citat #15 

 ”Jeg vil foretrække mulighed for diskussioner og sparring i mindre grupper, så det 
bliver en "en til en"-sparring. Det kan f.eks. være workshops ved vores seminar, 
hvor vi kan være samme på tværs af klynger og sparre i forhold til de enkelte mo-
duler på teo-pæd. En anden mulighed er, at forskerne får mulighed for at frem-
lægge, hvad de ser i de enkelte klynger og deler, hvad der kunne være relevant 
for andre.” 

 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 20:  
Nej til behov for digital platform. Kom med eksempler på hvordan du, uden brug af en digital 
platform, vil sikre kollegial sparring. 
 
- Kan risikere at blive endnu et mødested 
- Kan risikere det bliver for uoverskueligt og for åbent og for stort og for generelt 
- Der sparres allerede via Google Docs og via e-mails og telefonmøder 
- Der sparres allerede via klyngerne 
- Der kunne dog godt sparres i mindre gruppe mere på tværs og via støtte fra fx forskere, 

kollegaer fra andre klynger og uddannelseschefen, men altså uafhængigt at en digital 
platform 
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Spørgsmål 21: Undervisernes gode råd til videre planlægning af teo-pæd. 
Hvad kan styrke dine kompetencer i at undervise kandidaterne? 
 
Citat bilag 2 spørgsmål 21, citat #6 

”Fortsat forskertilknytning og oplæg på både seminarer og i klynger. I tilknytning til 
det kan der med fordel iscenesættes refleksionsrunder, hvor vi kommer i spil med 
vores egne tilgange, forståelser og måder at arbejde på som undervisere på teo-
pæd. Og det ville være skønt med et supervisionsforløb for os med fx. aktioner i 
fokus i forhold til teopæd-kurserne.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 21, #25 

”At vi selv arbejder med aktionsforskning - med den klyngetilforordnede forsker og 
klyngen som sparringspartner.” 

 
Citat bilag 2 spørgsmål 21, #27 

”Den fælles planlægning i klyngen, meget gerne med fortsat kontakt til forskere. 
Efteruddannelsesdage med oplæg og fælles arbejde og diskussion i grupper der 
går på tværs af klyngerne. Man kunne også tænke sig kollokvium læsning om et 
centralt emne/ teori som optakt til en efteruddannelsesdag. Anne Vibekes organi-
sering af juleseminaret 2016 med dialog og gruppearbejde om væsentlige spørgs-
mål i forbindelse med teoretisk pædagogikum kan fungere som model for et re-
sponsforum for planlægning af kommende teoretisk pædagogikum.” 

 
 
Kondensering af besvarelserne på spørgsmål 21:  
Dine gode råd til videre planlægning af teo-pæd. 
Hvad kan styrke dine kompetencer i at undervise kandidaterne? 
 
- Flere samlinger, evt. halve dage, hvor man kan dele på tværs af klyngerne 
- Mere forpligtende samarbejde med forpligtende tid afsat (fx fælles udviklet materiale, 

erfaringsudveksling) 
- Større forskertilknytning, fx i klyngerne men også mere generelt 
- Efteruddannelse, kurser der opdaterer underviserne pædagogisk 
- Aktionslæring i egen praksis, fx at gøre det med en forsker tilknytte klyngen som spar-

ringspartner 
- Mere viden om andre skoleformer HHX, HTX, EUX 
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AFRUNDING  
Denne rapport har for det første til formål at oplyse om, hvad faggruppen for almendidaktik 
og dets fremtidige arbejde med uddannelsen skal bibeholde (hvad virker?) og hvad der kan 
gøres bedre (hvilke udfordringer eller dilemmaer?). For det andet skal rapporten oplyse 
om, hvad AD-underviserne oplever sammenholdt med hvad kandidaterne oplever (jf. 
evalueringen af: Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017) samt i forhold til studieordningens 
mål.  
 

Hvad virker for underviserne på AD-modulerne i dag? 
Følgende pinde opsummerer AD-undervisernes svar på, hvad der virker for dem i deres 
praksis: 

 
- En grundbog (fx som den der bruges i dag af Steen Beck) som ramme for forløbet, 

som alle kandidaterne forholder sig til 
- En grundig information og et overblik over uddannelsen leveret fra administrationen. 
- Aktionslæringstilgangen som en del af hele AD-forløbet 
- Erfaringsudveksling og fælles forberedelse og sparring for AD-undervisere 
- En sikring af opretholdelsen af et dialogisk forum og mødested ligesom klyngerne fun-

gerer nu med dialogen og en forsker tilknyttet 
- Det fysiske dialogiske forum kunne suppleres med et digitalt forum, hvori der deles på 

tværs af alle undervisere, men det digitale forum kan ikke erstattet det fysiske 
 
Følgende pinde opsummerer AD-undervisernes svar på, hvordan man klæder en AD-un-
derviser på til at håndtere underviserrollen: 
 
- Fagfællesparring og dialog med andre AD-undervisere og gerne erfarne undervisere 
- Faglig sparring med forskere fx som i de nuværende klynger 
- Kende indgående til uddannelsens forløb og struktur 
- Grundbog som ramme for forløbet (god rygdækning overfor kandidaterne) 
- Forberede sig grundigt 
 
I forhold til AD-undervisernes kollegiale samarbejde viser besvarelserne desuden, at un-
derviserne nyder godt at samarbejdet med de andre AD-undervisere. I spørgsmål 16 ser 
vi, at betydningen af det kollegiale samarbejde mellem AD-underviserne er udpræget høj. 
I alt 89,3% af underviserne svarede, at det har ’stor betydning’ (højeste grad på 5-trins-
skala) for ham/hende at mødes med de andre AD-undervisere i forhold til at være rustet 
som AD-undervise. Vi så, ved de beskrevne undervisningserfaringer – gode som dårlige – 
(spørgsmål 5 og 6), at kandidaterne både giver underviserne udfordringer og succesople-
velser i arbejdet på workshoppene. 
 
Det er tydeligt ved undervisernes beskrivende besvarelser særligt i spørgsmål 17 ’Hvad 
har du brugt dine AD-underviserkollegaer til?’ at dialogen og fælles udarbejdelse og erfa-
ringsudveksling er givende for deres arbejdsproces. Undervisernes sparring og samar-
bejde handler om alt, lige fra programlægning, den enkelte forberedelse, tilrettelæggelse 
af undervisning, materialer og dialog om frustrationer og udfordringer med kandidaterne på 
holdene.  
 
Vi ser således, at samarbejde er afgørende i form af deling af erfaringer og diskussioner 
med andre AD-undervisere. AD-underviserne ønsker ikke i udpræget grad færdige slides 
som de fik tidligere (spørgsmål 11 og 12). I spørgsmål 17 uddyber nogle af undervisernes 
besvarelser dette som fx nedenfor, som igen viser os hvor afgørende klyngesamarbejdet 
opleves af underviserne: 
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”Her [i klyngen med AD-kolleger] får jeg mulighed for at uddybe fx fælles pp og 
andet materiale, fx øvelser. Det ville være alt for arbejdskrævende at lave alt selv 
fra bunden. Derfor er den fælles forberedelse i klyngerne meget vigtig. Og der 
må også meget gerne være en udveksling mellem klyngerne, sådan at man kan 
bruge hindandens gode ideer. Det vigtige er dog, at alle er klar over, at man skal 
gøre alt materiale til sit eget, sådan at man selv kan stå inde for fx sin PowerPo-
int. Tidligere da man fik tilsendt et fælles annoteret program og pp var problemet 
at nogle undervisere var alt for tro mod materialet og de ideer der lå i det annote-
rede program. Jeg har haft meget glæde af at klyngen har gennemgået da-
gens/dagenes program grundigt, sådan at man selv er helt klar over, hvorfor man 
vælger som man gør. Dernæst kommer ens egen konkrete forberedelse.”  

Bilag 2, Citat #28: spørgsmål 17 
 

 
AD-undervisernes gode råd til videre planlægning af teo-pæd. og deres forslag til hvad der 
kan styrke deres kompetencer i at undervise kandidaterne er opsummeret i pindene ne-
denfor: 
 
- Flere samlinger, evt. halve dage, hvor ma kan dele på tværs af klyngerne 
- Mere forpligtende samarbejde med forpligtende tid afsat (fx fælles udviklet materiale, 

erfaringsudveksling) 
- Større forskertilknytning, fx i klyngerne men også mere generelt 
- Efteruddannelse, kurser der opdaterer underviserne pædagogisk 
- Aktionslæring i egen praksis, fx at gøre det med en forsker tilknytte klyngen som spar-

ringspartner 
- Mere viden om andre skoleformer HHX, HTX, EUX 
 
 
Vi ser således, at professionelle læringsfællesskaber (Albrechtsen, 2015; Qvortrup, 2016) 
også bifaldes og tilstræbes i selve AD-undervisergruppen og ikke blot for kandidaterne 
selv. Følgende afsnit opsummerer undervisernes svar på udfordringerne ved de almendi-
daktiske moduler i dag. 
 
 
Hvilke udfordringer eller dilemmaer er der ved AD-modulerne i dag? 
 
Kort opsummeret: 
Kandidaterne er tidspressede og kan derfor ikke gøre deres forberedelse ordentligt i akti-
onsfasen. 

 
Det er et dilemma for underviserne er, at de kan se, at kandidaterne har godt udbytte af 
aktionslæringstilgangen, men at det er praktisk svært for kandidaterne at nå at gennemføre 
aktionerne ude på skolerne. I spørgsmål 14 svarede underviserne på hvad udfordringerne 
bestod i, når kandidaterne skal afprøve aktioner i deres undervisning. Det er tydeligt at 
underviserne oplever, at kandidaterne er gået aktivt ind til opgaven med en god portion 
entusiasme. Men som det fremgår af de uddybende beskrivelser fra spørgeskemaet har 
der været en del hindringer rent organisatorisk, som hæmmer processen. Grundlæggende 
har kandidaterne for travlt på skolen til at nå at udføre aktionen.  
 
Her ses et sammenfald med pointer fra ’Evaluering af pædagogikumuddannelsen 2017’ 
(Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, pp. 9–10), som slår fast at tidsmæssigt er kandida-
terne mærkbart pressede i forhold til pædagogikum som helhed: 
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” Tid – kandidaterne er mærkbart pressede i forhold til pædagogikum som helhed. 
Denne pointe er også fremhævet i tidligere evalueringer. Det interessante i forhold 
til nærværende interviewmateriale er imidlertid, at det fremhæves som en gennem-
gående tematik på tværs af alle spørgsmål og i meget høj grad som en grundlæg-
gende forklaringsramme for frustrationerne i forhold til teoretisk pædagogikum. Det 
pres kandidaterne oplever, knytter sig både til tekstmængden, forberedelsen af 
øvelser, mængden og ophobningen af kurser, vejledningen på skolerne, som kan-
didaterne ofte selv føler, de skal initiere, og naturligvis den daglige undervisning 
på egne og vejleders hold, som skal afvikles sideløbende med alle de øvrige akti-
viteter. En underliggende pointe, som fortjener opmærksomhed her, er, at frustra-
tionen i særlig grad knyttes til aktiviteter, hvor kandidaten ikke umiddelbart kan 
finde mening i aktiviteten”. (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 14). 

 
Trods tidspresset oplever kandidaterne dog alligevel i høj grad aktionslæringstilgangen 
som værdifuld og som et bindeled mellem teori og praksis (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 
2017, pp. 8–13). Dette understøttes i afsnittet nedenfor som ser på sammenfald mellem 
studieordning, evaluering og nærværende spørgeskemaundersøgelsen. 
 
 
Sammenhæng mellem studieordning, kandidatevaluering og denne 
AD-underviser spørgeskemaundersøgelse 
 
Som der står i evalueringen af pædagogikumuddannelsen (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 
2017, p. 14) oplever kandidaterne i høj grad aktionslæringstilgangen som værdifuld og som 
et bindeled mellem teori og praksis: 

”Undersøgelsen har ønsket at have et særligt fokus på aktionslæringen som me-
todisk greb, idet det er et nyere tiltag, som derfor fortjener særlig opmærksomhed 
i forhold til den videre planlægning. Evalueringsrapporten kan konkludere, at kan-
didaterne er glade for aktionslæring i den ritualiserede form, den er indarbejdet. 
Dog peger en stor del af de interviewede kandidater på, at aktionerne med fordel 
kunne begrænses…” 

(Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 14). 
 
Vi så ligeledes, at AD-underviserne i nærværende spørgeskemaundersøgelse rapporterer, 
at kandidaterne udfører aktionerne med stor entusiasme. Til trods for tidspres (spørgsmål 
14), så rapporterer også underviserne, at kandidaterne udfører deres aktioner med over-
vejende høj grad af entusiasme i deres undervisning (spørgsmål 15). Og som en undervi-
ser uddyber ved beskrivelsen af en god undervisningsoplevelse (spørgsmål 5) så er akti-
onsprocessen den proces, som giver kandidaterne en mulighed for at koble deres praksis-
erfaringer med den teori de læser på modulet: 
 

 ” Jeg har haft mange gode oplevelser med kandidater, som er motiverede og inte-
resserede, og som har brugt teorien og deres egne erfaringer til at rejse diskussi-
oner og gode samtaler. De bedste oplevelser er, når kandidaterne oplever, at det, 
vi giver dem på teopæd, kan bruges til at løfte eller løse ting i deres praktiske 
hverdag som undervisere. Så giver det virkelig mening at undervise på teopæd. 
Det sker i høj grad i forbindelse med aktionslæring, hvor teorierne kommer på ar-
bejde - og nogle gange til kort eller i konflikt.” 

 Citat bilag 2 spørgsmål 5, citat #13, AD-underviser, maj 2017 
 
Vi kan altså se sammenfald med to af studieordningens målsætninger: 
 

Målet er at uddanne reflekterende praktikere, som er i stand til at forstå og udvikle 
egen undervisning gennem inddragelse af forskning og teorier om relevante. 
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Uddannelsen er forskningsbaseret og er opbygget således, at kandidaten bliver i 
stand til at forholde sig analytisk og systematisk til sin egen undervisning samtidig 
med, at kandidaten opøves i at knytte teoretiske overvejelser til almendidaktiske 
og fagdidaktiske emner. 

(Studieordning for Uddannelsen i teoretisk pædagogikum 2014, 2014, p. 3) 
 
Den reflekterende tilgang vægtes i studieordningen og pointeres af underviserne og vi hø-
rer også en genklang i kandidaternes oplevelser som pointeres i ’Evaluering af pædagogi-
kumuddannelsen 2017’ (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, pp. 11–12) omhandlende 
uddannelsens mål og kandidaternes oplevelse af mening med uddannelsen. I evalueringen 
skrives der afslutningsvist at det samlet set: 
 

”… er værd at fastholde, at de kandidater, der er interviewet i nærværende rapport, 
oplever et meningsfuldt uddannelsesforløb med potentiale til at gøre dem til reflek-
terende praktikere” (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017, p. 17) 

 
Således har altså også AD-underviserne fra nærværende spørgeskemaundersøgelse 
mange gode erfaringer med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis i dialogerne 
med kandidaterne og kandidaterne imellem (fx ved spørgsmål 5). Dette peger tilbage på 
uddannelseschefen, Anne Vibeke Vennerstrøm, og hendes pointe og fremtidsvision for en 
reflekterende, undersøgende og samarbejdende lærerstab: 
 

”Vi skruer op for arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. I en tid med 
nedskæringer i sektoren bliver det endnu vigtigere, at lærerne kan arbejde under-
søgende og reflekterende i forhold til deres praksis og formår at udvikle undervis-
ningen sammen,” siger Vennerstrøm og fortsætter: ”Opgaven bliver at skabe god 
undervisning for færre midler. Det kræver samarbejde, og det skal vi klæde kandi-
daterne på til.” 

(interview til Gymnasieskolens webudgave den 29. maj 2017).3 
 
Vi ser, at uddannelsen peger hen mod en deprivatisering af lærerens enepraksis, som det 
er beskrevet i litteraturen om professionelle læringsfællesskaber. Deprivatisering af lære-
rens enepraksis handler om, at kollegaerne tage et fælles ansvar for undervisningen og 
sammen foretager en fælles didaktisk refleksion, defineret som:  
 

”…collective responsibility for students learning, shared collective, ethical decision 
making.” 

(Stoll et al., 2006, p. 226).  
 
I dag foregår det meste af undervisningen naturligvis med en underviser per hold og det er 
derfor nødvendigt at kunne italesætte sine konkrete erfaringer fra praksis med sine kolle-
gaer/ medkandidater. I et deprivatiseringsperspektiv er læreren ikke længere ene om sin 
undervisning, men åbner sin dør og får besøg enten fysisk eller via en didaktisk dialog om 
sine erfaringer fx som følge af en aktion man har udført i sin undervisning og nu deler med 
sine medkandidater på pædagogikum. Det handler således ikke kun om det fysiske besøg, 
det handler også om, hvordan man kan dele viden og erfaringer og derved sikre en fælles 
viden, og på den måde udvikles lærerens praksis gennem samarbejde. Det er en svær 
øvelse at italesætte erfaringerne og de deri gemte holdninger og overbevisninger om god 
undervisning. Det kræver gensidig tillid at ville og kunne dele erfaringer med hinanden 
(Lund, 2017a, 2017b). AD-underviserne spiller derfor også en stor rolle i igangsættelsen af 
dialoger om undervisningen. Og vi ser her i spørgeskemamaterialet og i evalueringen fra 

                                                   
3  http://gymnasieskolen.dk/nedsk%C3%A6ringer-og-reform-forandrer-p%C3%A6dagogikum 
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kandidaternes oplevelser (Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017), at det lykkedes for AD-
underviserne, om end der er udfordringer. 
 
Indenfor litteraturen om professionelle læringsfællesskaber er de refleksive dialoger også 
en hjørnesten ligesom vi ser det på AD-modulernes workshops. De refleksive dialoger om 
praksis sætter fokus på vigtigheden af arbejdspladslæring (uformel læring), som bør fort-
sætte ud over pædagogikumuddannelsen. Den refleksive praksis som prioriteres i profes-
sionelle læringsfællesskaber trækker tråde tilbage til David Kolbs ’experiental learning’ og 
Donald Schöns ’refleksive praktiker’ (Stoll et al., 2006, p. 233).  
 
Indenfor litteraturen om professionelle læringsfællesskaber bliver de reflekterende dialoger 
defineret som ”Reflective professional inquiry” (Stoll et al., 2006, p. 226). Pointen er er 
lærerens praksis må være aktionspræget, og det vil sige, at den indebærer en eksperimen-
terende tilgang, ligesom vi ser, at AD-modulet udfolder igennem aktionstilgange. Stoll og 
kollegaer henviser fx til aktionslæring og aktionsforskning (Stoll et al., 2006, p. 232). Og i 
dansk sammenhæng refererer Thomas Albrechtsen til aktionslæring som en undersøgel-
sesbaseret, systematisk og cyklisk tilgang til sin praksis (Albrechtsen, 2015). Denne tilgang 
rummer et udviklingsperspektiv, der sætter fokus på læreren i dennes praksis og overve-
jelserne for ændringer i praksis på baggrund af eksperimenter og en undersøgelse af egen 
praksis. Heri ligger implicit en granskning og italesættelse af egne holdninger og værdier 
(Lund, 2017b), som netop kommer frem via dialogen på AD-modulernes workshops, når 
kandidaterne ’tvinges’ til at gå i dialog og dele (mundtligt såvel som digitalt) deres aktions-
erfaringer og overvejelser med hinanden. AD-modulerne – som vi hører underviserne be-
skrive det – er således i færd med at konstruere kommende gymnasielærer som arbejder 
i en deprivatiseret ramme. En gymnasielærer der er åben og som går i dialog om sin prak-
sis. 
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BILAGSEKTION 
 
 
 
Bilag1: Spørgsmål i survey 
Bilag 2: Besvarelserne 
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BILAG 1 – Spørgsmål i survey 
 
 
Intro tekst: 
 
Kære AD- underviser på teoretisk pædagogikum 
 
Tak fordi du vil deltage i denne erfaringsundersøgelse, som tager omkring 3040 
minutter at besvare. 
 
Din besvarelse har stor betydning, så sæt dig godt til rette med en kop kaffe. Dine svar 
bidrager til at gøre 
grundlaget for teopæd.- uddannelsen bedre. 
 
Din besvarelse er anonym og resultaterne vil blive fremlagt ved sommerseminariet i juni 
måned. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lea Lund, 
Ph.D. Adjunkt, 
CUDIM, Aarhus Universitet. 
 
 
* Required  
 
(Tema) Klædt på til at undervise? 
1. Hvad var dine bekymringer inden du første gang skulle undervise et hold kandidater på 
teo-pæd.? * 
 
2. Beskriv hvad der kunne have medvirket til at gøre dine bekymringer mindre? * 
 
3. Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du IKKE har følt dig klædt på til at vare-
tage opgaven som underviser på teo-pæd. Her tænkes der både på den administrative 
rolle du har, samt på den underviserrolle du har overfor kandidaterne. * 
 
4. Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du har følt dig klædt på til at varetage 
opgaven som underviser på teo-pæd. 
Her tænkes der både på den administrative rolle du har, samt på den underviserrolle du 
har overfor kandidaterne. * 
 
5. Beskriv en god oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som underviser 
på teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var god. * 
 
6. Beskriv en dårlig oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som undervi-
ser på teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var dårlig. * 
 
7. Hvilke gode råd vil du give en kommende kollega, som skal ud og undervise første gang 
på teo-pæd.?* 
 
 
(Tema) Tekstbogens brugbarhed 
Disse spørgsmål handler om dine oplevelser af grundbogen, som et fundament for under-
visningen, som supplement til teksterne fra kompendierne. 
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8. Bør man fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med grundbogen til 
teoretisk 
pædagogikum af Steen Beck? * Mark only one oval 
Ja Skip to question 9 
Måske Skip to question 9 
Nej Skip to question10 
 
 
Ja/måske til grundbog 
9. Hvorfor bør man evt. fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med grund-
bogen 
til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? 
Skip to question 11 
 
Nej til grundbog 
10. Hvorfor bør man IKKE fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med 
grundbogen 
til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? * Skip to question 11 
 
 
(Tema) Færdiglavede slides til underviseren 
11. Tidligere fik AD-underviserne udleveret powerpoints præsentationer, som de kunne 
benytte i deres undervisning for kandidaterne, er det noget, du savner? * 
 
Mark only one oval 
Ja 
Nej 
Ved ikke 
 
12. Hvor stor betydning har en færdiglavet præsentation med undervisningens indhold for 
dig ? (fx i power point slides). Dvs. en præsentation, som du frit ville kunne benytte og selv 
redigere i til din undervisning. * 
Mark only one oval 
 

 
 
(Tema) Aktionslæring 
Disse spørgsmål handler om, hvordan aktionslæringsprocesserne igangsættes og ople-
ves. 
 
13. Hvordan har du sat kandidaterne i gang med at lave aktioner? Beskriv hvad du har 
gjort. * 
 
14. Hvad består udfordringerne i, når kandidaterne skal afprøve aktioner i deres undervis-
ning? Beskriv et par eksempler. * 
 
15. Kandidaterne udførte aktioner i deres undervisning * Mark only one oval 
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(Tema) Kollegialt samarbejde 
Disse spørgsmål handler om dine meninger om og erfaringer med den kollegiale dimen-
sion. 
 
16. Hvor stor betydning har det for dig, at du har mødtes med andre AD-undervisere i 
forhold til at ruste dig som AD-underviser?* Mark only one oval 
 

 
 
17. Hvad har du brugt dine AD-underviser kollegaer til? * 
 
18. Ser du et behov for en fælles digital samtaleplatform for AD-underviser kollegaer, hvor 
I kan dele erfaringer? * 
Mark only one oval 
 
Ja Skip to question 19 
Nej Skip to question 20 
 
Ja til behov for digital platform 
19. Kom med eksempler på hvad du mener, platformen skal indeholde. * 
Skip to question 21 
 
Nej til behov for digital platform 
20. Kom med eksempler på hvordan du, uden brug af en digital platform, vil sikre kollegial 
sparring.* 
Skip to question 21 
 
Dine gode råd til videre planlægning af teo-pæd. 
21. Hvad kan styrke dine kompetencer i at undervise kandidaterne? *  
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BILAG 2 – Besvarelserne 
 
- 21 spørgsmål 
- Svarprocent: 96,6 
- Respondenter: 28 (29 almen didaktik underviserer i alt på teo-pæd. uddannelsen på 

landsplan) 
- Dato/periode for besvarelse: Maj måned 2017 
  



At være underviser i almen didaktik på teoretisk pædagogikum – en spørgeskemaundersøgelse 
 
 
 
 

44 
 

Spørgsmål 1. 
Hvad var dine bekymringer inden du første gang skulle undervise et hold kandidater 
på teo-pæd.?  
28 besvarelser 
 
1. Kandidaternes syn på det, der skulle ske. 
2. At jeg teoretisk var klædt godt nok på 
3. Det er 10 år siden. Det kan jeg ikke huske 
4. Havde jeg selv styr på stoffet/teorien - kunne jeg formidle det? 
5. Kunne jeg matche kandidaternes erfaring og pædagogiske viden, og ville de gå til undervisningen med en 

positiv indstilling? 
6. At det sammenhængende forløb med alle kurserne ville føles som en belastning (i forhold til de forpligtelser, 

jeg har på min skole), fordi det er konstant nærværende og ikke kommer i 'klumper', hvor man så lige kan 
tage en ekstra tørn. 

7. Om de var positivt indstillet og om de ville lave de ting, de blev sat til 
8. Det var at stå i en situation, hvor man virkede underkvalificeret, ikke havde et svar parat eller på anden måde 

at blive udfordret på ens rolle som underviser. Og så var det også svært at vurdere, om det program, man 
havde planlagt var tilpas, for ambitiøst eller omvendt. 

9. Om jeg var skarp nok på det teori som vi skulle arbejde med. Ydermere en lille bekymring i forhold til alder, 
da jeg "kun" var 34 og vidste at jeg ville møde ældre kandidater med mere undervisningserfaring end mig 
selv :) 

10. Om jeg havde den viden, der var nødvendig. Man skal have et enormt overblik. 
11. I høj grad nok at have teorien "under huden", så jeg kunne koble den troværdigt til praksis 
12. Er jeg mon god nok...? 
13. om jeg kunne holde overblikket over det faglige stof og dermed være en ressource for kandidaterne 
14. Om jeg kunne magte at formidle det store pensum 
15. Om jeg var fagligt dygtig nok, altså kunne svare ud fra teorierne og havde overblik over det de ville spørge 

til 
16. Min bekymring gik på, om jeg havde nok overblik over teorien til at kunne formidle den på andet end rudi-

mentært niveau. 
17. Om jeg havde svar på alle deres spørgsmål 
18. Det er en del år siden jeg begyndte. Da var min bekymring, om jeg var faglig stærk nok. 
19. Om jeg selv havde det teoretiske overblik. 
20. Om jeg var nok inde i det faglige stof 
21. Niveauet og kandidatmotivation 
22. Om jeg kunne rumme kandidaterne og ramme niveauet 
23. Om det hele bliver for alment og for lidt nyt. 
24. Jeg var føl hos en rutineret underviser - kan ikke huske at der var bekymringer, 
25. Om jeg havde overblik nok til at kunne have fokus på kandidaterne 
26. Det erindrer jeg ikke klart 
27. Det er meget længe siden, så det kan jeg ikke huske. Jeg havde allerede erfaring med at undervise gymna-

sielærere, inden jeg blev teo-pæd.lærer.  
28. Jeg var så heldig at undervise sammen med en meget erfaren teopædunderviser første gang, og der var i 

meget høj grad videndeling af materiale blandt alle teopædlærerne, så jeg havde faktisk ikke de helt store 
bekymringer i forhold til første gang jeg skulle undervise, men det var før vi fik vores egne hold. Så første 
gang jeg skulle undervise mit eget hold var jeg allerede erfaren teo-pæd underviser’. 
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Spørgsmål 2.  
Beskriv hvad der kunne have medvirket til at gøre dine bekymringer mindre? 
27 besvarelser (en udfyldt med et spørgsmålstegn) 
 
1. Erfaringen :) 
2. måske en grundigere introduktion 
3. ? 
4. Det klyngesamarbejde jeg deltager i i dag 
5. Snak og samarbejde med de andre undervisere i min klynge gjorde mine bekymringer mindre 
6. Det omvendte: At man havde kunnet tage dele af forløbet, fx. AD1 og AD2, workshops 
7. Hvis man i forvejen havde overværet en erfaren kollegas undervisning eller man arbejdede sammen med 

en anden om undervisningen, som man gjorde en gang. 
8. Jeg tænker, at det kun er helt naturligt at have sådan en bekymring, men måske skulle man have oplevet 

noget undervisning på PG, før man selv blev kastet ud i det. 
9. Aldersdelen - ingenting. I forhold til teorierne gjorde min klynge (vi har arbejdet med en uofficiel klynge 

længe) det at vi snakkede en del af dem igennem og arbejdede sammen om at fremstille PowerPoints m.m. 
10. Det har masteruddannelsen. Og det gode samarbejde i klyngen 
11. At have haft tid og mulighed for i højere grad at vende teorierne og perspektiverne i teorierne med kolleger 
12. Ikke noget. Tror, det er normalt. 
13. erfaring ... 
14. Kandidaternes positive tilbagemelding 
15. måske mere forberedelsestid, tid til sammen med klyngen at tale om pointerne i pensum fx, en slags læse-

klub 
16. En mindre tekstmængde og at man til stadighed havde været to undervisere på, der så kunne supplere 

hinanden. 
17. Mere tid til forberedelse, men det kan man jo altid bruge  
18. Det ved jeg ikke. Det er hårdt at begynde, men et godt og nært samarbejde mellem kolleger f.eks. i klynger, 

tror jeg er vejen frem. 
19. En form for ekemsplarisk introduktion, "show down´t tell". 
20. Jeg fik fin hjælp af min medunderviser, så det var noget, jeg skulle igennem. 
21. Erfaring hjælper jo og klyngen er et godt sted at starte... 
22. En større viden om uddannelsen - dens struktur, dens kandidater, materialerne, må, didaktik og forventnin-

ger til min måde at undervise 
23. Det er vist bare sådan, det er at begynde med noget nyt. 
24. Sidemandsoplæring 
25. Dengang var der ikke klynger - det ville have hjulpet mig 
26. Samtale med andre undervisere 
27. Jeg har intet svar.  
28. Især videndeling og samarbejdet med erfarne teopædlærere. Jeg synes at det er fint med underviserklyn-

gerne, når de fungere, men savner af og til den mere brede videndeling på tværs af klyngerne. 
 
-  
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Spørgsmål 3.  
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du IKKE har følt dig klædt på til at 
varetage opgaven som underviser på teo-pæd. Her tænkes der både på den admini-
strative rolle du har, samt på den underviserrolle du har overfor kandidaterne.  
26 besvarelser (en udfyldt med et spørgsmålstegn og en med et punktum trukket fra / svar 
3 + 26). 
 
1. Ikke så meget. 
2. I de første år især kandidaternes ind imellem kritiske tilgang. Jeg har vist ingen administrativ rolle? 
3. ? 
4. Det var mest det at det globale ansvar var ukendt - jeg havde undervist på enkeltmoduler før. Jeg følte at 

jeg havde noget at leve op til, nemlig "de gamle" undervisere 
5. Der har været nogle teoriområder som jeg ikke har berørt siden jeg tog min master eller i hvert fald kun har 

berørt perifert siden den tid. Her har jeg ikke følt mig helt klædt på, og det har kostet en masse forberedelse, 
at nå til et tilfredsstillende niveau. Jeg følte mig i denne forbindelse ikke helt klædt på til at svare på spørgs-
mål i relation til teopædopgaven om synliggørelse af læring. 

6. Lectio er en ny verden for mig, og det fungerer ikke optimalt med min intuition og logik, så det er lidt op ad 
bakke nogen gange, for at sige det mildt! I samme linje er det ikke altid let at finde informationer vedrørende 
forløbet: Noget lægges på Lectio, noget kommer på mail (det letteste for mig!) og noget kommer i Nyheds-
brevene ... Noget andet er, at det et par gange har været svært at vide, hvad forskeroplæggene mere præcist 
har indeholdt/fokuseret på, og så har det været lidt svært at drage det præcist ind i planlægningen af det 
givne kursus. 

7. indholdet af workshoppen virker tilfældigt. 
8. Jeg er aldrig blevet sat systematisk ind i årets gang på PG eller hørt noget om andres erfaringer med forløbet. 

Og i den forbindelse har det været overraskende, hvor meget administration, der er. Og hvor meget det 
fylder. Jeg tænker her først og fremmest på forskellige holddannelser på tværs af holdene. 

9. I starten var der en mangel på klarhed om hvad formålet med de enkelte moduler var - man fik litteratur og 
en bunke PowerPoints uden nogen overordnet plan eller forklaring - det er med de annoterede programmer 
blevet væsentligt bedre. 

10. Jeg er meget bedre klædt på næste år, da jeg har læst master på SDU. 
11. Jeg føler ikke, at jeg IKKE har følt mig klædt på til at varetage opgaven 
12. Jeg føler mig godt klædt på til opgaven. 
13. Jeg har faktisk grundlæggende følt mig klædt på til at varetage opgaven. Et sted, jeg kunne nævne, er 

teopædopgaven. Jeg ville gerne kunne give mere vejledning, være en større del af processen, kunne vise 
og kommentere eksemplariske opgaver, men den ligger lidt i en "urørlighedszone" - hvor vi kan sparre uden 
ansvar, men ikke rigtigt vejlede. 

14. Der har været et meget stort pensum at overskue dette første år. Bliver sikkert bedre næste år, når overblik-
ket over hele året også er bedre. 

15. jeg har sådan set følt mig klædt på, jeg startede som underviser da vi var to der underviste sammen, og det 
at have en anden erfaren som støtte, var en meget stor tryghedsskaber. Det kan være utryghedsskabende 
at være så alene med kandidaterne, især hvis der er nogle på holdet som placerer sig som bedømmere og 
negative. tidskrævende (citat til uddybning af spørgsmål 2) 

16. Jeg har følt mig klædt på, men også udfordret, da stofmængde, fokus og tid her som i alle andre forhold 
vedr. arbejdslivet skal afstemmes. 

17. intet  
18. Det har jeg ingen kommentarer til. Der er ikke rigtigt noget. 
19. Jeg har ikke haft det sådan, at jeg ikke har følt mig klædt på. Jeg har taget det som en selvstændig akade-

misk opgave, som det var min opgave at løse. Jeg startede selv med alle AD-kurserne (dog undtaget FS), 
som så kom med det efterfølgende år. Jeg har undervist i 4 år på de almen didaktiske kurser. Det har været 
en længere proces at finde sin egen form i AD-undervisningen, jeg er klart blevet en bedre underviser efter 
et par år, men gad vide om det kan være anderledes. Det tager lidt tid at blive klogere på hvad og hvem 
kandidaterne, selv at få givet indholdet en form, men først og fremmest tager det tid at finde en god balance 
mellem teori og praksis - og herunder bl.a. vekslen mellem de forskellige arbejdsformer, som teo pæd un-
dervisningen rummer. Inden vi fik etableret klyngerne diskuterede vi bredt i hele AD-lærergruppen det an-
noterede program via mail. Det var en støtte, men også meget at skulle forholde sig til. I min nuværende 
klynge, har vi forbindelse med workshoppene især arbejdet sammen i par og op til AD1, FS og AD2 har vi 
holdt møder og udvekslet via mail, dette kollegiale samarbejde er uundværligt, men også tidskrævende (citat 
til uddybning af spørgsmål 2). Så det er altså et opmærksomhedsfelt, at vi både har det annoterede program, 
klyngesamarbejdet og egen forberedelse som forberedelse. Derudover kommer at det praktiske med mate-
riale f.eks. arbejdssedler, logistik og gruppeinddelinger tager længere tid end man måske tror. Så man skal 
også passe på at der ikke kommer for mange lag, det tager jo også tid at sætte sig ind i det faglige indhold 
for at kunne levere en god undervisning med en rød tråd. For mig har særligt det annoterede program været 
en uundværligt hjælp med forslag til arbejdssedler fordi det konkretiserer hvad der skal/kan foregå, men 
også her skal man være opmærksom på ikke at putte for meget på, både verbalt og i en optimisme omkring 
hvad der kan nås. 

20. Det er en udfordring, når vi når til den afsluttende opgave, fordi vi ikke rigtigt må gå ind og vejlede kandida-
terne og ikke har meget med selve opgaven at gøre. 
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21. Føler faktisk at jeg har været godt klædt på.... 
22. Se ovenstående 
23. Jeg mener da, jeg har været klædt på. Dog mangler man noget voksenpædagogisk teori at støtte sig op af. 

Man har at gøre med kandidater, der har faste mindset fra deres studier, og for mange er pædagogikum et 
nødvendigt onde. Man skal flytte nogles mindsets fra, at de er rene fagpersoner, til at de er professionsret-
tede. Det kan være svært med 'æggehoveder' med høj selvbevidsthed. Et benspænd for ikke at blive godt 
nok klædt på er den dårlige honorering, og at det ikke er muligt, at man fx selv laver aktioner eller andet, der 
kunne ligne noget forskningsbaseret, der giver højere autoritet. (Citat nuancerer spørgsmål 2) 

24. Synes jeg var klædt godt på til det 
25. Når der har manglet ordenlige tekster at knytte an til 
26. . 
27. Hvis jeg skal pege på et væsentligt område. så er det at kunne bevare overblikket over kurser, der strækker 

sig over flere dage. Der er mange bolde i spil. Det kræver en grundig forberedelse og et system, der hjælper 
med at bevare overblikket. Gode overskrifter til den enkelte dag, samt en rød tråd gennem kurset. Jeg har 
altid en oversigt over dagen/dagene, som jeg løbende kan konsultere, hvoraf målet med den enkelte disci-
plin/øvelse osv. fremgår. 

28. Kunne godt engang i mellem bruge mere teoretisk viden - fx om aktionslæring, da vi startede med det. Mere 
viden om de andre ungdomsuddannelser ville også af og til være dejligt. 
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Spørgsmål 4.  
Beskriv, hvad der har været medvirkende til, at du har følt dig klædt på til at varetage 
opgaven som underviser på teo-pæd. Her tænkes der både på den administrative 
rolle du har, samt på den underviserrolle du har overfor kandidaterne. 
28 besvarelser (hvoraf en har besvaret grundigt i forrige spørgsmål og derfor skriver ’se 
ovenfor’). 
 

1. Klyngeforberedelsen. 
2. min master, min erfaring, min interesse for feltet 
3. Masteruddannelse og annoterede programmer 
4. Samarbejdet med min med-underviser (vi var to om et hold) var rigtig positivt 
5. Samarbejdet med min klynge og i særdeleshed med min 'makker' 
6. Samarbejdet i min klynge! Samarbejdet med min nærmeste kollega i klyngen: Vi har været samme sted 

med workshops og har hver gang arbejdet tæt sammen om dagene, bl.a. med det fokus at kandidaterne 
på et tidspunkt hver gang kom i grupper på tværs af holdene og derved fik faggrupper fint i spil. 

7. Klyngerne 
8. Det har helt klart været vores samarbejde i klyngerne og den sparring og erfaringsudveksling, der er 

her. 
9. Klyngerne og de annoterede/kommenterede programmer - hvor formålet beskrives, så vi ved hvad 

sekvensens formål er - så kan vi didaktisk selv tilrettelægge det, som vi finder det smartest. 
10. Enorme mængder af forberedelse og læsning! og samarbejde med klyngen 
11. Videndeling og åbenhed både i kollegagruppen og hos chefen 
12. Det er min egen forberedelse, ledelsens klare forventninger og tilrettelæggelse samt samarbejdet i 

klyngen. 
13. grundig forberedelse, klyngesamarbejdet, fælles forberedelse, god dele-kultur i undervisergruppen, de 

kommenterede programmer - især præsentationen af litteratur 
14. Klyngen har hjulpet rigtig meget - både erfarne og uerfarne teopædundervisere 
15. som skrevet ovenfor, var det en stor hjælp for mig at jeg havde en erfaren kollega som makker de første 

år. Klyngen har skullet bruge tid til at fungere, når vi arbejder sammen og udveksler didaktiske overve-
jelser og samtaler om læsninger af tekster og deler håndteringer af både det administrative og pæda-
gogiske, så føler jeg mig i den grad klædt på. 

16. Administration og ledelse af Pæd. har givet overblik over materiale og opgaver i god tid. På undervis-
ningsstederne har der også været 'hjælpende ånder', men det vigtigste har nok været det forberedende 
arbejde i klynger og subklynger. Forskertilknytningen fik jeg personligt ikke meget ud af. Det blev aldrig 
en integreret del af min klynges praksis at trække på diskussioner derfra. 

17. Klyngen, fremsendte programmer, muligheden for at sende opklarende spørgsmål 
18. I vores nuværende struktur med klynger, er der et nær samarbejde med forholdsvis få kolleger. At 

skabe den mulighed for samarbejde, samt seminarer med forsker, synes jeg er et godt udgangspunkt 
som underviser. På det administrative plan, har det været en omvæltning, at vi i højere grad selv skal 
informere kandidaterne f.eks. programmer. Det er den rigtige vej, men det kræver større ansvar som 
underviser. 

19. se ovenfor 
20. Gode mails med informationer - møde med medunderviserer - annoterede programmer - litteratur 
21. Kurser/uddannelse fra SDU, erfaring og samarbejde med først Erik D derefter Svende.... 
22. Min viden om Lectio fra andre steder, nyhedsbrevene, rammeprogrammerne 
23. Klyngesamarbejdet har betydet afgørende meget. 
24. Jeg havde netop afsluttet min masterafhandling 
25. De forudgående debater i klyngen, når der har været gode tekster at knytte an til og selvfølgelig, når 

det har drejet sig om sager, jeg var godt inde i professionelt. 
26. Min uddannelse og erfaring som underviser 
27. Min teoretiske uddannelse, mine praktiske erfaringer, samt de mange typer af fælles forberedelse, som 

jeg har deltager i gennem årene. Desuden er det vigtigt med en eller anden form for annoteret program, 
så man har et udgangspunkt for sin konkrete planlægning og gennemførelse. 

28. min master, min store undervisningserfaring, sparring med de andre teopædlærere, de annoterede 
programmer og faglig efteruddannelse 
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Spørgsmål 5.  
Beskriv en god oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som under-
viser på teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var god. 
28 besvarelser. 
 

1. Kandidaternes erklæringer om, at det var givtigt og i øvrigt meget bedre end sit rygte. Det afmonterede 
indledende bekymring. 

2. når kemien mellem holdet og mig er i top - en undervisningssituation - når kandidaterne giver udtryk 
for, at de har kunne bruge f.eks. case-opgaver i deres daglige undervisning 

3. Når kandidaterne kobler teori og praksis. 
4. Mit hold 2015 -2016 var grundlæggende én lang god oplevelse - de var positive, hårdtarbejdende og i 

godt humør. En enkeltperson satte i høj grad denne stemning. Holdet 2016-17 fik en dårlig start (se 
nedenunder) - og en enkeltperson satte en kritiserende, brokkende stemning i starten, 

5. Jeg følte ikke at min første dag på AD1 var ordentlig rammesat, og ændrede derfor planen for dag 2 og 
3. Jeg var åben om det overfor kandidaterne, og det førte til en fin dialog om planlægning og ramme-
sætning i forhold til modtagere af undervisning. Jeg var usikker på hvordan kandidaterne ville modtage 
det - ville de opleve mig som uprofessionel eller dårlig forberedt? Men jeg modtog både ros og ander-
kendelse, så det var en dejlig oplevelse. 

6. En spontan afslutningskommentar på en workshop fra en kandidat: "Hver gang vi kommer her, er det 
så spændende! Jeg kan se nye vinkler på mit arbejde og kan se, hvordan undervisningen kan udvikles 
i min klasse! Og jeg bliver klogere af at arbejde med teorierne i forhold til min undervisning." En spontan 
kommentar som ovenstående giver mig et billede af, at dagens arbejdssituationer tilføjer nye aspekter 
og beriger kandidatens daglige 'gøremål' gennem det teoretiske perspektiv. Det giver både klarhed i 
forståelse og analytiske muligheder for at få øje på nye muligheder i forhold til en underviserpraksis. 
Kort fortalt: Teori og praksis-sammenhæng illustreret. 

7. fordi det man underviser i, bliver opfattet korrekt og kandidaten stiller opklarende spørgsmål, der gør 
vedkommende klogere. 

8. Der har heldigvis været mange. Og de fleste gode oplevelser knytter sig til den daglige undervisning, 
hvor stemningen og responsen fra kandidaterne har været positiv. Jeg kan ikke pege på et enkelt til-
fælde, andet end det har været en følelse af, at alle var i flow og fik noget ud af deres gruppearbejde. 

9. Kan ikke sætte en finger på en helt konkret situation - der har været mange, men når tingene "klapper" 
og planen virker - flow. Det synes vi har oplevet rigtigt mange gange de sidste år, hvor workshopele-
menterne har fyldt mere. Fx fik en af grupperne til samspil lavet en så god plan for et forløb til den nye 
reform at de tog dem med hjem til deres skoler og den røg videre til EMU'en og de har holdt oplæg om 
den til FIP-møder. Kandidaterne var pænt "høje" både under samspilskurset og da de kom tilbage efter 
FIP-oplæggene. Så på den måde adskiller teopæd-undervisningen sig ikke fra den "almindelige" un-
dervisning på mit gymnasium - når planen virker og kandidaterne flytter sig både fagligt og selvtillids-
mæssigt :) 

10. Der er mange. Men særligt situationer med flow og sikker viden om det faglige. 
11. Der har været flere, som bl.a. har været aha-oplevelser hos kandidaterne. To gange har jeg oplevet, at 

kandidaterne har "opdaget" vigtigheden i at lærerne skal samarbejde om elevernes/ kursisternes al-
mendannelse og kompetencer. Ét er, at der er krav om det - noget helt andet er, når kandidaterne 
gennem konkrete øvelser selv får øje på det vigtige i lærersamarbejdet som en naturlig og nødvendig 
del af lærerrollen i dagens gymnasieskole. 

12. Under AD 2 fandt mange af mine kandidatgrupper gode ideer til at anvende UVM's databank på. En 
gruppe var til gengæld meget kritisk Denne situation fik vi en meget frugtbar diskussion ud af. 

13. jeg har haft mange gode oplevelser med kandidater, som er motiverede og interesserede, og som har 
brugt teorien og deres egne erfaringer til at rejse diskussioner og gode samtaler. De bedste oplevelser 
er, når kandidaterne oplever, at det, vi giver dem på teopæd, kan bruges til at løfte eller løse ting i deres 
praktiske hverdag som undervisere. Så giver det virkelig mening at undervise på teopæd. Det sker i høj 
grad i forbindelse med aktionslæring, hvor teorierne kommer på arbejde - og nogle gange til kort eller i 
konflikt. 

14. Meget positiv respons omkring inddragelse af forskellige undervisningsformer, der også kan anvendes 
af kandidaterne til daglig. At formen afspejler indholdet. Generelt den positive overraskelse fra kandi-
daterne omkring teo-pæd i fht. deres forventninger. 

15. For mig er en god oplevelse når min planlægning sammen med kandidaternes indsats betyder at kan-
didaterne selv oplever at de rykker og at de sammen udvikler ideer og man kan mærke at de går hjem 
og er overraskede over at de kunne så meget sammen. Det oplevede jeg på AD1 i år hvor mit (meget 
gode og positive) hold hele tiden tog godt imod de nye bolde de fik og til slut kunne "spille på hele 
banen" og kombinere stoffet og de tre dages input. Min planlægning betød også at jeg selv var mere fri 
og ikke hele tiden skulle samle op ved skærmen/tavlen. Det er udfordrende at skulle didaktisere tre 
dage, man holder styr på tiden, på øvelserne, på den tekst der er på programmet på kandidaterne og 
deres navne og velbefindende, på konferencestedets tider. Når man får lavet et godt program og do-
seret egne inputs og kandidaternes opgaver på en god måde, så er meget på skinner, og man slides 
ikke helt op. 

16. På IT workshop om slog min teopædkollega og jeg holdene sammen og dannede et virtuelt nyt lærer-
værelse, hvor kandidaterne på tværs af holdene kommenterede hinandens konkrete ideer og tanker 
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omkring anvendelse af IT redskaber i undervisningen. Det kom til at fungere som en meget tydelig 
demonstration af det udvidede rum for idegenerering, videndeling og refleksion. 

17. Den løbende dialog 
18. Jeg har mange rigtig gode oplevelser som teopæd-lærer. I store træk, når kandidaterne prøver nye 

tiltag af i deres undervisning og kommer og vil diskutere det. 
19. Når kandidaterne siger, at jeg er god til at give konkrete eksempler fra undervisning. Eksempler som 

illustrer hvordan teorien skal/kan se/bruges i praksis. Når jeg taler med kandidaterne om at "alt sker i 
en kontekst" og det krydspres de gymnasiale uddannelser står i. Når jeg minder dem om at "det gælder 
om at udnytte den tid vi har med eleverne bedst muligt". 

20. Generelt har jeg mange gode oplevelser. Det bedste er, når der kommer gode diskussioner i gang på 
holdet, og jeg kan høre, at kandidaterne bruger begreberne i forhold til deres overvejelser. 

21. Når jeg kan mærke at kandidaterne føler sig taget alvorligt og når de er aktive... 
22. Jeg husker især workshoppen om differentering, fordi det lykkedes mig at lave den didaktiske fordobling 

gennem samtlige timer. Der blev arbejdet med undervisningsdifferentieret og kandidat-differentering. 
Fagbegreber blev debatteret og reflekteret. Derudover vendte jeg et meget deduktivt undervisningsfor-
slag til induktiv undervisning, som ligger godt til mig som underviser, til temaet og til holdet på dette 
tidspunkt i forløbet. Jeg afprøvede derfor også en innovativ undervisningsmetode, som i sig differentie-
rer og som kandidaterne fik gode debatter og refleksioner over. 

23. Jeg har haft meget glæde af, når min makker og jeg har arbejdet på tværs af hold. Det bryder ofte nogle 
negative inertier op og skabe nye dynamikker. 

24. Utallige gode oplevelser - især når kandidaterne kan se at kursusindholdet vil gøre deres undervisning 
bedre. Fx når de arbejder med fordybelse i tekster eller plancher og fremlægger i matriksgrupper med 
efterfølgende diskussion 

25. Et lille eksempel var en dialog med en kandidat under et gruppearbejde, hvor hun ikke mente at hendes 
fag kunne bidrage til digital dannelse; da hun og hendes fagkolleger på fagenes samspil skulle præ-
sentere et forløb, havde præcis taget afsæt i den problemstilling, som jeg havde rejst - og fået skitseret 
et forløb, som meget konkret svarede på den problemstilling, skarpt og operationelt. Det var tydeligt, at 
hun ikke blot havde taget udfordringen op og tænkt videre; vel at mærke på en måde, der var hendes 
egen og med stor faglig lødighed. Jeg havde ikke givet hende noget, som hun kunne efterplapre, men 
udfordret hende til at tænke sig om og komme frem med et svar, der havde faglig og dannelsesmæssig 
pondus. 

26. Når der er stort engagement, og kandidaterne ser på deres undervisning og deres elever i et nyt og 
reflekteret perspektiv 

27. Selv om den nuværende struktur med eget hold er meget arbejdskrævende har jeg været meget glad 
for den. Arbejdet med at skabe en god og tryg holdstemning giver mange glæder tilbage. Det giver en 
frihed til at være en 'autentisk' lærer og menneske. Det giver også mig tryghed til at fremlægge pæda-
gogiske teorier, igangsætte og samle op på øvelser og diskussioner og til at have det sjovt. Der er 
indgået en kontrakt mellem kursister og lærer, hvilket gør at man løbende kan justere, også højt med 
løbende refleksion. Jeg oplever nervøsitet, når jeg skal starte et nyt hold, for det er afgørende at finde 
fælles fodslag. Men det er også styrken ved denne organisering. 

28. Gode konstruktive dialoger med kandidaterne omkring det faglige stof, men det kræver at kandidaterne 
har læst inden kurset (dvs. har lavet lektier). Det er spændende og givende for både lærer og kandidater 
når vi kan nå op på et højere taksonomisk niveau end "bare" at gennemgå lektien, men kan diskutere 
og perspektivere det læste stof. Et andet eksempel er når gruppearbejdet er vellykket for så er det 
netop kandidaterne der arbejder med stoffet og jeg som lærer kan vejlede dem i processen. 
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Spørgsmål 6.  
Beskriv en dårlig oplevelse, som du har haft fra en undervisningssituation som un-
derviser på teo-pæd. Uddyb hvorfor oplevelsen var dårlig. 
28 besvarelser 
 

1. Nogle kandidaters divergerende forventinger, som ikke alle kan opfyldes. Især naturvidenskabelige, 
der ikke føler sig set i program og "pensum". 

2. da cirka 6 kandidater obstruerer undervisningen - konsekvent 
3. Få på holdet kan indimellem blokere i forhold til at skulle beskæftige sig med didaktik. 
4. 2016 AD1 var stressende, fordi jeg var handicappet af en dårligt nok helbredt brækket ankel, og det 

underskud som det gav gjorde det første møde med årets nye hold mindre energigivende og dynamisk 
end det skulle have været. Se ovenover. 

5. Jeg synes ikke jeg har haft deciderede dårlige oplevelser, men det har undret mig at kandidaterne nogle 
gange selv opfører sig som elever, og eksempelvis er dårlig forberedte. Det er irriterende når kandida-
terne møder uforberedte op, da det går ud over niveauet i diskussionerne og dynamikken på holdet. 

6. Jeg kan ikke huske nogen ... 
7. Sure opstød fra kandidat, der påstår undervisningen er dårlig. 
8. Helt banalt så knytter de dårlige oplevelser sig til kandidaternes fokus på, om tiderne bliver overholdt 

til fx pauser i stedet for, om de lige nu er midt i en positiv "læringsituation". Der har særligt været en 
episode, hvor én kandidat valgte at gå fra en fremlæggelse, da han hellere ville spise end høre sine 
medkandidater fremlægge. 

9. Ubetinget når man skal kæmpe mod teopæds rygte og korslagte arme på førstedagen. Kandidater som 
kommer med indstillingen at det er spild af tid og bare en gang højpandet teoriridt. Der bliver heldigvis 
længere og længere imellem og føler også at redskaberne både fra SDU og hos migselv er ved at være 
ganske gode til at håndtere det. 

10. AD 1, hvor programmet var alt for stramt og materialemængden for omfattende til at kunne rummes i 
hovedet. 

11. For et par år siden oplevede jeg workshoppen om undervisningsdifferentiering som dårlig, da kandida-
terne havde en klar forventning om, at de fik nogle konkrete redskaber og "opskrifter" på undervisnings-
differentiering. Kandidaterne blev frustrerede over de input, jeg kom med som underviser, fordi de ikke 
levede op til deres forventninger og måske også, fordi jeg ikke havde formuleret klart nok, hvad de 
kunne forvente og hvad jeg forventede af dem. I hvert fald lykkedes det mig de efterfølgende år at 
foregribe mulige frustrationer ift. forventninger til workshoppen bedre. 

12. Evalueringsworkshoppen klappede lidt mindre godt, fordi opgaverne virkede ikke helt så vedkommende 
som ellers. 

13. En enkelt kandidater har oplevet frustration, fordi jeg ikke kunne/ville/burde give "færdige løsninger" på 
konkrete udfordringer i hendes undervisning. Oplevelsen var dårlig, fordi hun havde nogle andre for-
ventninger til hele forløbet og blev skuffet. Det krævede flere samtaler om indholdet og formålet med 
uddannelsen i løbet af året. 

14. Første dag på teo-pæd var alt for tæt pakket med stof - måtte revidere undervejs. Havde svært ved at 
overskue meningen med præsentation af fag om aftenen - både jeg og kandidater var trætte. Her skal 
jeg indtænke det på ny måde næste år. 

15. Der kan være et krav fra kandidaterne om at man som underviser samler op og giver svarene. Fx på 
casearbejde. Det skal jeg blive bedre til at forberede, ikke som svar men som mulige diskussion fx. Jeg 
når ofte ikke i min forberedelse til også at tænke teori-løsninger/bidrag igennem, når jeg har lavet et 
program og lavet grupper og doseret egne oplæg og øvelser, så er tiden gået. Efter mange år som 
underviser vil det nok give sig selv mere - det er godt at noget af pensum går igen år efter år. 

16. Den allersidste time, inden AD 2 lukkede og slukkede, spurgte en kandidat efter at have hørt Dion 
Rüsselbæk Hansens oplæg retorisk : "Hvad gjorde det oplæg så fantatisk?", og svarede selv: "Hans 
kropssprog. Hvorfor har vi overhovedet ikke lært noget om dette? Når undervisning lykkes, skyldes det 
et fedt kropssprog." Her blev jeg noget mat, da kandidaten øjensynlig intet har taget til sig fra teorien i 
forhold til sin egen undervisningspraksis. Mødet med modkulturelle kandidater, der ikke investerer sig 
selv i processen, kan virke demotiverende ikke bare på mig som underviser, men selvfølgelig også på 
de andre kandidater. 

17. At jeg selv ville for meget på for kort tid 
18. I de senere år har jeg ingen dårlige oplevelser, som jeg kan huske. I de første år, var kandidaterne 

meget kritiske overfor uddannelsen, hvilket man skulle stå på mål for som underviser. 
19. Når ppt tager magten fra mig. 
20. Jeg oplevede en meget dårlig evaluering fra en kandidat, som syntes at han var for kompetent i forhold 

til kursets indhold. Jeg fandt senere ud af, at han havde været kritisk over alt, hvad der havde med 
pædagogikum at gøre, men det gjorde, at jeg i lang tid var sårbar over for evalueringerne, 

21. Blank 
22. Jeg havde overtaget en powerpoint fra en kollega, som jeg ikke kunne nå at tilpasse efter min egen 

plan. Jeg var for usikker på fagbegreberne, hvorimod kandidaterne rigtig gerne vil debattere begre-
berne. Jeg blev ikke i situationen og lod ikke refleksionen og debat udvikle sig, som den kunne. Kandi-
daterne evaluerede det også negativt. 
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23. Jeg har haft primært to meget selvbevidste dansklærere (samme fag som mit eget i øvrigt), som hele 
tiden mente at vide bedre, som hele tiden beklagede sig over det faglige niveau (det er ikke forsknings-
baseret), og som gejlede de andre op. De kom begge fra den samme institution; der var i øvrigt ni på 
holdet fra det sted, hvilket derfor blev en kæmpe hurdle for at få et godt miljø. Det blev bemærket af 
andre kandidater, at de ni havde en alt for massiv indflydelse pga den dårlige stemning orkestreret af 
primært to personer. 

24. Når kandidaterne evaluerer kurserne dårligere end jeg selv gør 
25. At stå og holde et oplæg ud fra powerpoints, som jeg ikke selv havde lavet eller kunne se den røde tråd 

i. Det gjorde jeg det første år. 
26. Utilfredshed på holdet med materialet. 
27. I den tidligere struktur har jeg oplevet meget kritiske hold. Det værste var et AD2 hold, hvor jeg var 

vikar, hvor 3-4 ældre htx-lærere dominerede holdet (de var gamle jagtkammerater gennem mange år), 
og det var meget vanskeligt at komme igennem med pensum og øvelser. Det viste sig senere ved mails 
vi fik fra andre deltagere, at holdet oplevede sig meget splittet, og man skammede sig over ikke at have 
støttet os to undervisere noget mere. Heldigvis fik vi støtte af uddannelseschefen. 

28. Når jeg har haft en kandidat, der for enhver pris vil være på tværs - som har set sig sur på teoretisk 
pædagogikum på forhånd. Det kan være ret ødelæggende for et hold, hvis ikke man får gjort noget ved 
det straks. 
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Spørgsmål 7.  
Hvilke gode råd vil du give en kommende kollega, som skal ud og undervise første 
gang på teo-pæd.? 
28 besvarelser 
 
1. Brug klyngen! 
2. grundig forberedelse - og afvekslende samt velstruktureret sekkvensering 
3. Man skal huske at samle op på øvelser og give tid til at debattere og drøfte de emner, som giver anledning 

til refleksion. Vores opgave er at få en teoretisk vinkel på. 
4. Sørg for et godt samarbejde i din klynge og med din partner 
5. Vær dig selv. Vær autentisk. Vær åben om at der også er ting i undervisningsjobbet du selv finder vanskeligt. 
6. Ja, der er meget at holde styr på - men tag det roligt! Når først vi har lagt planen, så kører det og du har 

under alle omstændigheder langt større overblik end kandidaterne :-) 
7. De skal have noget på hjertet, men ikke ride deres kæpheste. Holde sig til teorierne, men også give eksem-

pler fra praksis. 
8. Det bedste råd, jeg kan give, er, at man ikke skal være bange for at bruge sine kollegaer i klyngen til at få 

talt de situationer igennem, der hele tiden opstår i forbindelse med undervisningen og mødet med kandida-
terne. Jeg oplever, at der hele tiden opstår nye situationer, som man ikke kunne forudsige, og der er det 
vigtigt at få talt dem igennem. Så jeg har ikke noget konkret råd i forhold til at man skal ud af undervise første 
gang, andet end, at man skal stole på, at man har fået jobbet, fordi man har de rette kvalifikationer, og at 
der altid er en form for hjælp i ens kollegaer. 

9. Spørg! Hvis du har noget du er i tvivl om spørg endelig, du skal nok få svar. Og glæd dig - det er et fantastisk 
job :) 

10. samarbejd med din klynge! Læs, læs, læs. 
11. Forbered dig på (og brug din klynge til) at motivere teorierne, koble dem til praksis og se forskellige perspek-

tiver i dem 
12. Læs og brug de teoretiske tekster med kritisk sans og sund fornuft. Gør dem levende! De der ikke kan gøre 

levende skal bruges som baggrundsstof. 
13. Vær ikke bange for at bruge dine kolleger i undervisningsgrupen 
14. At have god kontakt til andre undervisere i klynge - at hjælpe hinanden med forberedelse af undervisnings-

dagene. 
15. Brug din klynge, lyt til kandidaternes input og lad dem selv arbejde, du skal ikke selv stå på mål for det hele. 
16. Sørg for klare aftaler i klyngen: forventningsafstemning om, hvad møderne skal bruges til, hav et blik for, 

hvornår man med fordel kan slå holdene sammen, ekseperimenter og reflekter sammen i klyngen. Vov at 
fokusere på enkelttekster eller tydeligt divergerende opfattelser i pensum fremfor 'det store kolde bord' (hel-
heden tyndt smurt ud) 

17. Læn dig tungt op ad dine erfarne kolleger og find dig selv uden at arbejde dig ihjel 
18. Vær tro imod dig selv som underviser, kandidaterne er lige så forskellige som dine elever - vær nærværende 

og erkend fejl (det giver gode diskussioner).Vær åben overfor samarbejdet med dine kolleger i klyngen og 
lyt til, hvad der har fungeret/ikke fungeret de senere år. Endelig skal du gøre som vi prædiker fra teorierne: 
varierende arbejdsforme, skab relationer, vær præcis osv. 

19. Vær forberedt på at det tager tid at finde sin form som AD-underviser. 
20. Spørg de erfarne undervisere! 
21. Nærlæs materiale, tal med kolleger - klø på. 
22. Stol på, at din praksiserfaring opvejer dit måske manglende overblik og overskud i forhold til den teoretiske 

viden 
23. Har du tiden til det? Man skal tage meget af sin fritid, da honoraret konverteres dårligt til en lektoransættelse. 

En stor del af arbejdet er reelt frivilligt arbejde. Man skal helst ikke have for meget andet, frivilligt arbejde 
ved siden af - det har jeg, og derfor er jeg stoppet igen. 

24. At nyde være med at at gøre kandidaterne til så gode lærere som muligt og prøve at reflektere over det 
meste fra elevernes perspektiver 

25. Brug din klynge - diskuter med dem. 
26. Tal med kolleger. Stol på egne kræfter. 
27. At påtage sig klasseledelse, så holdet oplever at der er nogle rammer, og at de bliver hørt i en løbende 

dialog. At planlægge en varieret vifte af aktiviteter, sådan at der er sekvensering, men på den anden side 
ikke være bange for at prioritere. Da kandidater er i en særlig situation, skal man kunne gå i dialog om hvorfor 
man prioriterer som man gør, samt evt. at ændre denne. 

28. Træk på de ressourcer der er i teopædgruppen - der er et utroligt godt samarbejde og det er virkeligt en 
hjælp når man er helt ny teopædunderviser. Tag staks hånd om eventuelle kandidater, der har stærk mod-
stand mod teopæd - søg evt. hjælp fra erfarne kollegaer. Husk at de fleste kandidater ikke har særlig stor 
undervisningserfaring i forhold til dig, og du derfor har en masse at give af. 
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Spørgsmål 8.  
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Spørgsmål 9.  
Ja/måske til grundbog 
Hvorfor bør man evt. fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med 
grundbogen til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? 
27 besvarelser 
 
1. Det giver overblik i kortform. 
2. fordi den er velskrevet og indførende i pensum, en fantastisk god grundbog 
3. Der er en rød tråd i den. 
4. Det gør stoffet overskueligt for kandidaterne, og det er rart med en "lille bog" som man som lærer kan sætte 

holdet til at læse i 
5. Der er mangle om vanskelige tekster. Steen Becks bog har hjulpet med at strukturere læsningen og give 

overblik 
6. Steens bog giver nogle gode indgange til emnerne og kan inddrages undervejs, fordi den har et overskueligt 

omfang. Jeg synes dog ikke den skal 'stå alene'. Det er en gennemtygget version af teorier og sammen-
hænge og endda skrevet af en enkelt forfatter. Jeg hælder til, at det er vigtigt at kandidaterne hører forskellige 
stemmer i forhold til deres praksis og jeg ser endda gerne, at der er originaltekster her og der, så de ikke 
skal have alt i en forberedt gengivelse. Steens bog, Gymnasiepædagogik OG originale tekster nogen gange. 

7. den er godt skrevet og befinder sig i spændingsfeltet mellem teori og praksis hvor også undervisningen på 
teopæd befinder sig. 

8. Den giver kandidaterne et godt overblik over teoretisk pædagogikum og en mulighed for altid at have et sted 
at starte deres læsning. 

9. Fordi den giver en rigtig god basis især for de kandidater som ikke er så vant til humanistiske teoretiske 
tekster - så er det godt med en lettere tygget version - selvfølgelig kombineret med primær tekster 

10. Gode korte indføringer, men til tider lidt for indforstået pga. af knapheden. 
11. Det motiverer kandidaterne at starte med teorierne "light" - de får mere mod på at fordybe sig i dem efterføl-

gende 
12. De fleste tekster er egnede og velskrevede i forhold til kandidaterne. De er ofte bedre end det andet teoreti-

ske materiale. Det er også godt at have en fælles referenceramme. 
13. kandidaterne er glade for at have et fast holdepunkt, som samler mange af de emner, vi berører. Det klarer 

Steens bog fint. Samtidig er den et godt sted at opbygge en foreløbig forståelseshorisont, hvis man ikke har 
løst om et emne før 

14. Den kan virke samlende for opmærksomheden 
15. Den virker især til AD1 og det er vigtigt at kandidaterne har en slags ramme, fx er den meget brugbar fordi 

den har en metodik i forhold til teo.pæd.uddannelsen, mens fx Pæd.pixi.-bogen er en alt for kortfattet skitse 
af ALT. 

16. Fordi han i et klart sprog eksemplificerer, hvad hovedprojektet i pædagogikumuddannelsen er og kobler det 
til konkrete problemstillinger i klasserummet. 

17. Fordi det er en overskuelig fælles referenceramme 
18. Den er overskuelig og den kan være med til at danne et overblik over stoffet. I øvrigt er det fint med en bog 

om tankerne bag pædagogikum 
19. Fordi den er helt enestående med sine eksempler på anvendt teori. Vi burde i høj grad indarbejde den på 

AD-kurserne og gør brug af de diskussionsforslag, der er i bogen. Bogen giver et overblik, jeg har anbefalet 
min kandidater at læse i den undervejs - jeg synes vi skal gøre det tydeligere til næste år, ofte er teksterne 
fra bogen nævnt som et "kunne" og når kandidaterne når dertil læser de ikke mere. 

20. Det giver et fast holdepunkt og en fælles referenceramme at henvise til på kurserne, hvor den er nem at 
tage frem. Det er er iøvrigt en glimrende og overskuelig bog. 

21. Fælles udgangspunkt og reference - sikre også et fælles niveau 
22. Fordi den er tæt koblet til didaktikken på teoretisk pædagogikum 
23. Den giver en godt overblik over pædagogikum 
24. Den skal bruges som et INLEDENDE overblik, men det fungerer kun, hvis der kommer nok tyngde og diver-

sitet i pensum resten af året. 
25. Gør det overskueligt for kandidaterne. Problemet kan være, at der ikke kommer flere perspektiver på emnet. 
26. Bogen behandler de forskellige teoretiske emner på en overskuelig måde, samt har en lang række cases, 

som fortolkes med et teoretisk blik. Der er mange anvendelsesmuligheder, både på kursusdagene og i prak-
tisk pædagogikum, bl.a. kan kandidaten bruge den i forhold til sine vejledere. 

27. Det giver en god basis at arbejde ud fra - både for kandidater og lærer 
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Spørgsmål 10. Nej til grundbog 
Hvorfor bør man IKKE fortsætte med at benytte en grundbog, som man gør nu med 
grundbogen til teoretisk pædagogikum af Steen Beck? 
1 besvarelse. 
 
1. Det skal ikke være en grundbog, men et supplerende tilbud. Mit hold havde det svært ved den; 

det skyldtes de to selvbevidste personer, der konstant evaluerede den dårligt og mente, der var 
tale om en slags mangel på kritisk indstilling og teoretisk niveau, og at den var biased i forhold 
til Becks eget perspektiv. 

 
 
Spørgsmål 11. Færdiglavede slides til underviseren 
 

 
 
 
Spørgsmål 12. 

 
Ingen betydning       Stor betydning 
 
Antal personer der har svaret på de pågældende: 

2   6   9   7   4 
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Spørgsmål 13. Aktionslæring 
Hvordan har du sat kandidaterne i gang med at lave aktioner? Beskriv hvad du har 
gjort 
28 besvarelser 
 
1. Slutningen af hver workshop med opsamling næste gang i starten. 
2. 3 mands-grupper - en pr. gang er gået hjem for at afprøve en konkret aktion. Opsamling næste gang - hvor 

en af de andre interviewer en tredje observere 
3. Min kollega Birgitte Hedegaard er specialist på området, så hun lavede et oplæg for begge vore hold, hvor 

hun kom med gode idéer til både proces og indhold. 
4. Givet dem en makker eller gruppe - lagt skemaet ud til dem, således at gruppen efter at have opkastet en 

idé til aktion, kan formulere problemet, målet, succeskriteriet. Disse udfyldte skemaer ligger delt i Google-
mappe 

5. Det har været et fast punkt i slutningen af et kursus/workshop, at grupperne planlagde aktioner der frem til 
næste gang, med retningslinjer i relation til den teori der er arbejdet med på det pågældende kursus/work-
shop 

6. Kandidaterne har beskrevet deres aktioner løbende i et fælles dokument. Det har haft to formål: 1) det bliver 
mere konkret, når det skal skrives og man kan rette det til sammen med gruppen, så det bliver lettere at 
holde fokus i aktionen og 2) det tjener til inspiration for hinanden at kunne se, hvad de andre arbejder med. 
Nedenfor har jeg indsat de to instruktioner, som kandidaterne har fået at arbejde efter. Den første er til 
allerførste runde, hvor kandidaterne stadigt er lidt usikre på, hvad det nu er for noget, de skal gøre og den 
anden er tilopsamling og diskussion af aktionen ved næste møde. Jeg har lagt vægt på, at det er et fælles 
ansvar i gruppen at den enkelte/den enkeltes aktion bliver konkret 'nok'. Ligesom det er et fælles ansvar ved 
den efterfølgende diskussion at trække teoretiske aspekter ind i såvel beskrivelse som diskussion. Dette har 
også flere gange været oppe til debat på holdet, hvor jeg har snakket med dem om deres FÆLLES opkva-
lificering via det 'individuelle' arbejde med aktioner. INSTRUKS TIL IGANGSÆTTELSEN: En aktion = et sæt 
af handlinger i forhold til undervisningspraksis der formodes at ville ændre på denne praksis, så et ‘problem’ 
løses eller håndteres bedre/anderledes. Se s. 36 i Becks “Pædagogikum - mellem teori og praksis” Aktions-
grupper á 3-4 personer. Grupperne arbejder på workshops med formulering, planlægning og skærpelse af 
den valgte aktion. I er hinandens sparringspartnere! God idé at vælge folk med andre fag end jeres eget. 
Det er vigtigt at forbinde teori med praksis - sparringspartnerne er medansvarlige for at få teorierne i spil! 
OG VED DE EFTERFØLGENDE HAR DE ARBEJDET EFTER FØLGENDE: I skal bruge følgende køreplan 
for at give beskrivelsen af aktionen først med dagligdags ord/begreber (punkt 1 og 2) og derefter med teo-
retiske begreber (punkt 3). Derefter skal diskussionen sætte aktionen ind i en teoretisk ramme (punkt 3 og 
4), der afrundes med at udpege et ’næste skridt’ på baggrund af den teoretiske analyse/diskussion (punkt 
4): 1. Aktøren fremlægger aktionen og resultatet af denne (5 min), 2. En anden i gruppen gentager beskri-
velsen (for at sikre at alle er enige om beskrivelsen); ”Jeg hørte at du …” (3 min), 3. Gruppen sætter begreber 
på aktionen og diskuterer den i en teoriunderbygget samtale (for at genbeskrive aktionen og dens resultater 
i teoretisk funderede termer); ”Set i det og det perspektiv, kan man beskrive det … og det vil give mulighed 
for at …” (10 min). 4. Samtalen i gruppen afsluttes med at pege på, hvordan et eventuelt næste skridt i 
forhold til samme aktion kunne se ud på baggrund af den teori, I har inddraget i Jeres beskrivelse (2 min). I 
alt 20 min  

7. forklaret hvad det vil sige, og givet nogle eksempler - og sat det i gang i grupper. 
8. Jeg har præsenteret dem for begrebet aktionslæring, formålet bag og processen igennem pædagogikum. 

Derudover har jeg lavet google-dokumenter til alle grupperen, hvor jeg har præskrevet punkter til udfyldelse 
ved både forberedelse til og tilbagemelding/refleksion over aktionerne. Dem har jeg løbende kunnet læse 
og kommentere på, ligesom det har givet kandidaterne et overblik. 

9. Vi har brugt afsnittet i Becks lille bog og talt udfra den. Dernæst lavet grupper på tværs af fag, skoler og 
skoleformer, så kandidaternes netværk udvides mest muligt. 

10. ud fra Becks model og beskrivelse af aktionslæring. givet eksempler fra egen praksis. 
11. Faste grupper - først på tværs af fag. Midtvejs efter fag. Har med udgangspunkt i beskrivelsen og redska-

berne til aktionslæring i Steen Becks grundbog lagt op til en ritualisering omkring formulering af aktioner 
samt opsamling og fælles refleksioner over indsatterne og deres virkninger. Ritualiseringen er vigtig - også 
at fastholde efterfølgende. En del af ritualiseringen har været at fastholde formuleringen + opsamlingen i et 
fælles gruppe-Googledokument 

12. Har fordelt roller. Sidst under workshoppen skulle de planlægge den næste aktion, som så blev diskuteret. 
Jeg gik rundt og lyttede for at finde en "best practise". En eller to aktioner blev diskuteret i plenum efterføl-
gende, hvor vi (jeg) satte relevant teori på. 

13. med et kort oplæg om formålet og rollerne i aktionslæring 
14. De har været i grupper, der har skiftet en gang hen over året. Præsentationen har foregået både i grupperne 

og i plenum efter ønske fra kandidaterne. Det har været lidt svært for dem at oploade aktionerne inden 
workshops. Her har det haltet. 

15. Jeg har sat dem i skolegrupper og har instrueret dem ideen bag aktionerne inden de selv er gået i gang med 
at idéudvikle. De første gange var jeg meget nøjagtig med at de lavede referat osv og jeg læste også deres 
arbejdsark som de lagde i digital mappe, men senere blev det lidt løsere. 

16. Hver workshop er indledt og afsluttet med at kandidaterne i faste grupper har interviewet hinanden om, 1) 
hvilke aktioner de har iværksat siden sidste workshop og 2) hvilke aktioner og hvem der skal afprøve dem i 
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forlængelse af det dagens tema? Jeg har forsøgt at forpligte dem på at benytte begreberne fra teorien og 
har også bedt dem nedfælde deres erfaringer i et googledokument, som alle har haft adgang til. 

17. Fulgt skabelonen for aktionslæring 
18. Jeg har taget afsæt i kritisk forskning og forklaret idéen derudfra. De har været inddelt i faste tremandsgrup-

per igennem hele skoleåret, med undtagelse af sidste gang - her valgte de efter opgaver og emner til teo-
pæd-opgaven. Kandidaterne har på skift skullet arbejde med en aktion. De har delt deres erfaringer i 
Google.docs. Nogle gange har de delt erfaringer i plenum. 

19. Jeg har sammen med parallelt AD-hold opdelt kandidatene, så de var i fagnære tre-mands grupper. Jeg har 
på holdet introduceret den professionelle samtale og aktionslæringsformen. Alle i tre-mandsgruppen skulle 
planlægge en aktion til afprøvning i egen undervisning på baggrund af ADmodulets teori. Ved efterfølgende 
modul blev modulets første time brugt til den professionelle samtale med rotation af roller, hvor den enkelte 
fremlagde refleksioner over egen aktion med en interviewer og en observatør, efterfulgt af fælles samtale i 
tre-mandsgruppen. Der var ingen fælles opsamling på holdet. Vi jo havde blandet kandidaterne fra de to 
hold og aktionslæringen stod også ofte isoleret fra resten af modulets indhold/tema, da det jo behandlede et 
overstået tema. 

20. Faste grupper blandet grundigt (fag, skole, skoleform) - introduceret til Becks "drejebog" - i starten lavet 
fælles idegenerering på holdet på baggrund af dagens emner. 

21. Fulgte instruktionerne fra bogen og aftalte med klynge fælles procedure 
22. Gennemgik formål, mål og proces. Inddelt i skolegrupper og arbejdet med emneindkredsning til problemfor-

mulering. Styrer i det hele processen. Vigtigt at turde at være facilitator her. 
23. Vi har ved slutningen af en workshop igangsat en aktion, hvor de typisk har haft tid til en walk and talk, for 

at de kunne nå frem til en problemformulering. Vi har både arbejdet med, at de havde aktionerpå skift, og at 
alle havde den samme aktion; det sidste var svært, hvis de skulle have den samme problemformulering, da 
aktioner er kontekstafhængige. 

24. Individuel hurtigskrivning - fælles drøftelse af mulige problemfelter i aktionsgrupperne. Den professionelle 
samtale med en fokusperson og fast dagsorden. Interview den følgende gang med den der har udført aftio-
nen med fast dagsorden 

25. Vi har arbejdet med en progression, hvor der har været forskellige foki undervejs. Først var fokus på samta-
leformen/roller, senere på at beskrive aktioner i teoretisk informeret sprog 

26. Ladet dem formulere ideer, problemformulering og teoriinddragelse i grupper 
27. Fælles introduktion, samt vejledning hvor jeg har lagt stor vægt på en fokuseret problemformulering og hvilke 

data/tegn der kunne opfylde målet med aktionen. Kandidaterne var undtagen i den sidste aktion i skolegrup-
per. Det var et krav at der skulle være en observatør på aktionen, hvilket øgede det efterfølgende refleksi-
onsniveau. 

28. Jeg introducerede til metoden og havde på forhånd lavet et googledokument til hver gruppe, som løbende 
skulle udfyldes gennem hele teopædforløbet. For hver aktion skulle de udfylde følgende skema: Igangsæt-
ning af en aktion: 1. Hvad går aktionen ud på? (giv en overordnet beskrivelse af aktionens formål og grund-
læggende idé) 2. Hvorfor udføre aktionen/hvilke problemer er aktionen et svar på? 3. Hvordan skal aktionen 
helt konkret realiseres? 4. Hvad er succeskriterierne for aktionen? 5. Hvordan vil en “udefra kommende” i 
bedste fald kunne se, at din aktion har fået det ønskede resultat? Fokusperson(er): Opsamling på den akti-
onen: Kort referat  
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Spørgsmål 14.  
Hvad består udfordringerne i, når kandidaterne skal afprøve aktioner i deres under-
visning? Beskriv et par eksempler. 
28 besvarelser 
 

1. At de ikke har det tiltrækkeligt planlagt og at skolen ikke ser det som væsentligt. 
2. at de ikke altid føles naturlige for kandidaterne, - måske er de et andet sted med andre fokuspunkter 

(f.eks. fra vejledere og kursusleder) 
3. At få en teoretisk vinkel på, så det ikke bare bliver udveksling af anekdoter. 
4. At få gennemdiskuteret og belyst aktionen, at de øvrige i gruppen giver feedback - at man skifter fokus 

hen over året, så der bliver en progression, og en variation. På mit hold havde vi i sidste omgang flere 
deltagere med samme aktion, så de kunne vende til bage til gruppen og diskutere på dette grundlag. 

5. Det er ikke sikkert at temaet for aktionen passer ind i de fokuspunkter kandidaten har hjemme på sin 
skole. Kandidaterne har travlt på skolen, så det er ikke sikkert at de får gennemført aktionen eller i hvert 
fald gør det helhjertet 

6. Der har ikke været nogle udfordringer VED at de skulle lave aktioner i deres undervisning. Et par ek-
sempler på aktioner: 1. Funktionel differentiering for at skabe større motivation på et samfundsfagshold, 
hvor de generelt er ret dygtige og velforberedte, men hvor en gruppe af potentielt stærke elever oplever 
manglende motivation ift. faget. Det skal foregå både ved valg i ift. lektier og valg af af forskellige typer 
opgaver, hvor den lærte teori anvendes (gerne opgaver, der ligger op til anvendelse af forskellige læ-
ringsstil). 2. Klasserumsledelse med fokus på mobiltelefoner og PC, generel koncentration og fordy-
belse. Adfærdsledelse og læringsledelse Kandidaten vil prøve at have et symbol eller bogstav på skær-
men, så eleverne hele tiden kan se om de skal have computer og mobil åben eller lukket - der kan føres 
point så eleverne kan følge med i hvor godt det går Succeskriterie: Henvisningen til tegnene bliver 
overflødige - eleverne ved hvornår de skal have computeren lukket/tændt Eleverne bruger computeren 
som brain-break - Kandidaten vil gerne lave brain-breaks af en anden form, f.eks. hvor eleverne kom-
mer op fra stolene  

7. At der kun er en i gruppen, der har udført det, og kvaliteten varierer. 
8. Nogle af udfordringerne har knyttet sig til den tid, de har til at forberede og gennemføre aktionerne. Og 

så det faktum, at der ikke stilles krav om, at det skal gentænke/ændre/forbedre deres aktion på bag-
grund af deres refleksion i gruppen. Og så er det også min oplevelse, at der er stor spredning på, hvor 
stor energi og entusiasme de enkle kandidater lægger i arbejdet med aktionerne. 

9. At få kommunikeret mellem workshops - hverdagen overfalder ofte kandidaterne, så de "kun" når selve 
aktionen og ikke kommunikationen i perioden mellem de to workshops. Nogle gang kan det også være 
en udfordring at få emnet til at passe på den undervisning, som de er i gang med. 

10. tidspres. og svært at inddrage teori, særligt først i forløbet. 
11. Udfordringen opstår når 1. besøg nærmer sig - hvis aktionerne ikke knytter an til det, der her vil være i 

fokus, får det en lavere prioritet 
12. Manglende tid eller lejlighed. Manglende empiri til virkelig at blive klogere. Det er ikke altid til at sige, 

om aktionens forskningsmål gav et godt resultat. 
13. at holde dem fast på emnet og den teoriinformerede indgang til det 
14. Nogle af dem havde svært ved at finde anledninger, hvor de kunne lade sig gøre i dagligdagen. 
15. Spørgsmålet er fx hvor systematiske de skal være og hvor meget de skal teoretisere over det de gør. 

Nogle gange bliver det meget common sense, men det gør dem ikke nødvendigvis mindre tilfredse. De 
har et stor behov for at tale løsninger i konkrete undervisningssituationer og det er måske ok, refleksi-
onen og delingen med hinanden inden for rammen kan også bidrage til noget godt i forhold til kandida-
ternes evne til at reflektere over egen praksis og handlemuligheder. DE har nogle gange problemer 
fordi de på skolerne har både fokuspunkter, vejlederønsker, travlt og så lige skal nå en aktion til næste 
gang. Man kunne bede dem lave de samme aktioner gennem længere tid. Måske kunne de også bru-
ges i teo.pæd.opgaven på en mere integreret måde, teo.pæd.opgaven kunne have som krav at de 
teoretiserede over en aktion. 

16. Den består i, at det ikke skal føles som en ekstra byrde, men ligge i naturlig forlængelse af de opgaver, 
fokuspunkter og refleksioner de under alle omstændigheder skal gøre sig i forløbet. 

17. Ærligt, så ved jeg det ikke, ud over manglende tid for kandidaterne 
18. Jeg tror, deres største problem er at få tid til at prøve aktioner af, der går på tværs af andre fokuspunkter 

de får f.eks. af vejledere og kursusledere. 
19. Aktionslæringen har været holdt i tre-mandsgrupperne, uden opfølgning på holdet. Det er min fornem-

melse at kandidaterne skal tales langt mere varme på aktionslæringen end jeg gjorde det i år. Næste 
år vil jeg foreslå at kandidaterne prøver at se aktionslæringen, som en øvebane til teo-pæd opgaven, 
fordi de så motiveres af "What´s in it for me?!" Hvorfor nu det ? Jo, jeg mener at når kandidaterne starter 
på pædagogikum bliver de kastet ud i så mange nye udfordringer, at noget nødvendigvis nedprioriteres. 
Kandidaterne udfordres i forskellig grad af pædagogikum, det at omsætte teori til praksis er en stor 
mundfuld, hvis man lige er startet som underviser - mens det for andre kan virke for "banalt". Derudover 
er det jo en meget kort tidshorisont at udføre aktionslæring over. - Aktionslæring er i min optik en god 
og relevant arbejdsform, men der er plads til forbedringer, som gør at kandidaterne udnytter den tid der 
er sat af til aktionslæringen på AD modulerne bedre, sådan at de allerede fra starten begynder helt 
konkret at arbejde med at kombinere teori og praksis. Det bliver et 3 - med forbehold i næste spg :)  
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20. At de sommetider er pressede i tid pga. ferier, studieture mm. Og at de generelt ikke har så meget tid 
til at videreføre aktionerne efter at have fået feedback fra deres gruppe. 

21. At de har købt ideen og KAN SE FORMÅLET!!! 
22. De har nogle gange svært ved at nå at lægge aktionerne ind i deres undervisning mellem workshopene. 

Her hjælper det dog meget at understrege, det er ok, at de kun når en aktion i hele forløbet 
23. Det kan være svært at få tid nok til at præsentere aktionen og arbejde med en progression med det 

inden for en workshop, når der også skal være tid til case og egen undervisning. 
24. At se forskel på almindelige tiltag og så aktionslæring 
25. Timing mellem teori og praksis. 
26. Manglende tid, manglende sparring med vejledere 
27. Fx for brede aktioner. At lave en afgrænset problemformulering, der peger på en præcis afprøvning. 

Ikke at få for mange data. 
28. De beklagede især til sidst at de ikke havde tid til at udføre aktionerne og at der også derhjemme var 

nogle fokuspunkter i praktisk pædagogikum, så det derfor var svært at nå det hele. Ville være mere 
optimalt, hvis der bedre kunne kobles mellem teoretisk og praktisk pædagogikum. Men generelt gav 
mine kandidater udtryk for at de var glade for aktionslæringsmetoden og synes at den var brugbar. 

 
 
 
 
Spørgsmål 15. 
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Spørgsmål 16. 
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Spørgsmål 17. Hvad har du brugt dine AD-underviserkollegaer til? 
28 besvarelser 
 

1. Vigtig inspiration og forventningsafstemning samt evaluering. 
2. vi har i klyngerne planlagt de enkelte kursusgange, - sikre kvaliteten 
3. Sparring ang. både materiale og planlægning af de forskellige programpunkter 
4. Alt! - sparring, konstruktion af undervisningsprogram og - materialer, hygge og sammenhold (vi var 4 

som arbejdede sammen). 
5. Faglig- og pædagogisk sparring 
6. Faglig og pædagogisk sparring i forbindelse med planlægning af både de 'store' kurser og workshop-

dagene. 
7. lave programmerne færdig 
8. Forberedelse, tilrettelæggelse af undervisning, sparring og snak om frustrationer og situationer, der 

opstår igennem undervisningen. 
9. Det korte svar - Alt :) Vi har diskuteret emner igennem - delt forberedelsen mellem os og arbejdet hver 

enkelt sekvens grundigt igennem i fællesskab - både i forhold til selve planen, men også i forhold til 
vinkler, mulige eksempler m.m. Det medvirker til at planen bliver god - og giver en stor sikkerhed i 
stoffet inden man går "på". 

10. faglig sparring og forberedelse 
11. Dele erfaringer, ideer og materiale. Også respons på ideer og udfordringer 
12. Fælles forberedelse, sparring. 
13. både faglig sparring og introduktion til kulturen i undervisergruppen - fx at man deler, hjælper, inspirerer 

hinanden 
14. Vi har mødtes hele gruppen før AD1, AD2 og fagenes samspil. I starten hjalp de rutinerede med at 

lægge forslag til dagenes organisering og powerpoints, senere overtog vi nye. God diskussion og po-
sitive respons fra hele gruppen. Vi nye og i nogle tilfælde nogle af de rutinerede mødtes også inden 
workshops på lignende vis. 

15. Det vigtige, tror jeg, på nær det som der kunne være mere tid til: at vi læste teksterne og diskuterede 
fx case sammen. Vi har delt erfaringer efter kurserne (det kunne vi måske også gøre mere), vi har mest 
planlagt dagene sammen og uddelt opgaver mellem os sådan at vi til hinanden og dagens punkter 
forberedte slides, øvelser osv. som de andre kunne overtage, lave om og gøre til sit eget. Vi har disku-
teret holdene, kandidaternes tilgang, uddannelsen som helhed. 

16. sparring, videndeling, praktiske fif, teoridiskussion, grin:-) fokus på det vigtigste lige nu i forhold til kan-
didaterne 

17. alt 
18. Fælles forberedelse. Det har været meget givtig at arbejde i klyngen 
19. se tidligere - derudover gode erfaringsudvekslinger befordret af alles usædvanligt store åbenhed og 

engagement. 
20. Ideudvikling og sparring om tilrettelæggelse af kurser og diskussion af indholdet i teksterne. 
21. primært i klyngesammenhæng 
22. Til drøftelse af teori og tekstforståelse. Til drøftelse af kandidater og valg af fx grupper og andre pro-

blemstillinger. Tilrettelæggelse af undervisning og evaluering af undervisning 
23. Sparring. Vi lavede på skift udkast, som man lod sig inspirere af. Desuden som moralsk støtte og op-

bakning, når gnavpotter på holdet blev for anstrengende. 
24. Forbedre programmet og få overblik 
25. Vi har forberedt os fælles - og så lavet individuelle valg bagefter 
26. Udveksling af ideer, materiale, tale forløbene igennem med, kollegialt samvær 
27. Her får jeg mulighed for at uddybe fx fælles ppt. og andet materiale, fx øvelser. Det ville være alt for 

arbejdskrævende at lave alt selv fra bunden. Derfor er den fælles forberedelse i klyngerne meget vigtig. 
Og der må også meget gerne være en udveksling mellem klyngerne, sådan at man kan bruge hindan-
dens gode ideer. Det vigtige er dog, at alle er klar over, at man skal gøre alt materiale til sit eget, sådan 
at man selv kan stå inde for fx sin PowerPoint. Tidligere da man fik tilsendt et fælles annoteret program 
og pp var problemet at nogle undervisere var alt for tro mod materialet og de ideer der lå i det annote-
rede program. Jeg har haft meget glæde af at klyngen har gennemgået dagens/dagenes program grun-
digt, sådan at man selv er helt klar over, hvorfor man vælger som man gør. Dernæst kommer ens egen 
konkrete forberedelse.   

28. Sparring og diskussioner af de faglige stof. 
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Spørgsmål 18.  
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Spørgsmål 19.  
Ja til behov for digital platform 
Kom med eksempler på hvad du mener, platformen skal indeholde. 
15 besvarelser 
 

1. Gode korte sekvenser af ppt, undervisning, strukturer; mulighed for at diskutere 
2. Et "facebook" fora til løbende diskussioner og muligheden for at lægge materiale op nemt og hurtigt. 
3. Inspiration til ideer, materiale, gode modeller, oversiger, PP 
4. Det kan med fordel være lectio og her beskedfunktionen. Vi skal ikke have for mange platforme. 
5. Ideer til arbejdsformer og slides 
6. jeg er lidt i tvivl, det kan drukne, men fx øvelser, sjove arbejdsopgaver, programmer som de andre 

klynger har lavet. Jeg har selv svært ved at bruge andres slides og oversigter direkte. Men man kan 
lade sig inspirere. 

7. Jeg ser nok et behov, men er samtidig bevidst om, at man hurtigt kan få alt for megen information. Når 
først man har lagt sig fast på, hvad man vil gøre, er det bare forvirrende at høre om andres ideer. 
Teoretiske problemstillinger: skematisk oversigt over konfliktuerende teorisyn (for at understøtte det 
undersøgende, nysgerrige blik) Praktiske øvelser til didaktisering af det aktuelle tema for workshop eller 
internat Artikelsamling - artikler fra dagspressen eller fagblad, der belyser elevkultur, lærerkultur og 
skolekultur 

8. ppt, arbejdssedler, diskussion 
9. Mapper med ideer til de enkelte kurser 
10. Gode råd - tricks og ideer... 
11. Eksempler på arbejdsbeskrivelser. Forum til at drøfte på tværs af klyngerne. 
12. Der var ikke en måske knap. Jeg vil personligt næppe bruge den så meget direkte, men jeg kan forestille 

mig andre i min klynge, der vil lade sig inspirere. 
13. materiale 
14. Jf. mit svar på foregående spørgsmål. Platformen skal nok have en eller anden form for struktur og 

måske en headmaster, så den ikke bliver for uoverskuelig. 
15. Erfaringer og materiale man kan bruge til undervisningen - der er jo heller ingen grund til at opfinde den 

dybe tallerken, hvis den allerede er opfundet - mao hvis nogen har lavet noget rigtigt godt materiale til 
undervisningen, så er det super fedt hvis andre også har mulighed for at bruge det. Ofte kræver mate-
riale dog et par kommentarer for at det for alvor er brugbart, da det kan være svært at aflæse meningen 
af fx en ppt, som en anden har lavet. 
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Spørgsmål 20. Nej til behov for digital platform 
Kom med eksempler på hvordan du, uden brug af en digital platform, vil sikre kolle-
gial sparring. 
12 besvarelser 
 
1. Klyngen 
2. Sparringen foregår i klyngerne! Vi forholder os til hinandens input og deler gode ideer 
3. Vi bruger allerede mail og googledocs 
4. Et nej til behovet for en fælles digital platform hænger for mig ikke sammen med kollegial sparring. Sådan 

en platform vil blive endnu et sted at skulle orientere sig, finde informationer osv. jf. tidligere svar. Og faren 
er altid at det bliver en slags 'frostboks' hvor mange mennesker lægger matrialer mv. men meget få tager 
det frem og bruger det igen ... Kollegial sparring finder efter min opfattelse bedst sted på lærerseminarerne 
(fælles) og i klyngerne, hvor de enkelte klynger aftaler, HVORDAN de vil arbejde sammen i forløbet. Og i 
den forbindelse vil jeg til enhver tid argumentere for, at det er vigtigt at 'vi' mødes og arbejder sammen, 
udveksler oplæg og idéer og sammen udvikler på dem, så der skabes en fælles forståelse og sammenhæng 
omkring kurserne. Der er hele året sket en udveksling og en udvikling i vores klynge og vi har talt om brugen 
af fx kollegial supervision i klyngen, eventuelt at få supervision af tilknyttede folk (Anne Vibeke, forsker, 
kolleger fra en anden klynge eller andet) for også at arbejde med vores professionelle udvikling. Og igen, 
dette ville være uafhængigt af en fælles digital platform. 

5. klyngerne, og ved email. 
6. Jeg mener, at klyngerne fungerer rigtig godt til dette. Hvis der skulle bruges en digital platform, så skulle det 

i stedet være som erfaringsudveksling af fx programmer og lignende. 
7. Klyngemøder og telefonmøder med makker. 
8. vi har nogle meget fine møder ude i virkeligheden - og så bruger vi mail, lectio, googledrive og googledocs 

- så mit svar gik på "ikke flere end dem, vi har" 
9. ved at mødes fysisk og bruge eksisterende digitale rum ( google) 
10. Udfordringen ved digital sparring er, at der hurtigt kommer megen information. Det kan også hurtigt blive 

sådan, at nogen har mere "taletid" (eller lægger mere op) end andre, hvorved det ikke altid er de bedste 
løsninger, der kommer frem i lyset. Tidligere blev der sendt mange mails frem og tilbage mellem alle teopæd-
lærere. For det første var det meget at forholde sig til og for det andet gav det plads til personlige "kæpheste", 
der ikke var generelle for gruppen. Jeg vil foretrække mulighed for diskussioner og sparring i mindre grupper, 
så det bliver en "en til en"-sparring. Det kan f.eks. være workshops ved vores seminar, hvor vi kan være 
samme på tværs af klynger og sparre i forhold til de enkelte moduler på teo.pæd. En anden mulighed er, at 
forskerne får mulighed for at fremlægge, hvad de ser i de enkelte klynger og deler, hvad der kunne være 
relevant for andre. 

11. Fortsætte med klyngesamarbejdet. Klyngen giver den fornødne tryghed, så man over tid har et godt forum 
at dele i. Et større forum vil blive for åbent. 

12. I grupperne - det bliver hurtigt uoverskueligt når så mange der deler 
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Spørgsmål 21. Dine gode råd til videre planlægning af teo-pæd. 
Hvad kan styrke dine kompetencer i at undervise kandidaterne? 
28 besvarelser 
 
1. Supervision 
2. En god ide er at samle os ikke kun en gang med f.eks. 2 gange, således at vi også får talt sammen på tværs 

af klyngerne 
3. Klyngemøder med en forsker kunne fungere. 
4. halvdags-seminar/er om fx Workshops, AD-kurserne 
5. SDU. Efteruddannelse og kurser når der skal anvendes ny teori. 
6. Fortsat forskertilknytning og oplæg på både seminarer og i klynger. I tilknytning til det kan der med fordel 

iscenesættes refleksionsrunder, hvor vi kommer i spil med vores egne tilgange, forståelser og måder at 
arbejde på som undervisere på teopæd. Og det ville være skønt med et supervisionsforløb for os med fx. 
aktioner i fokus i forhold til teopæd-kurserne. 

7. dobbelt lærer ordning, som der en gang var på teopæd 
8. Kurseer om fx voksenundervisning og det teoretiske indhold på PG. 
9. Hmm det ved jeg ikke lige på stående fod - synes egentligt at det står ganske godt til pt. med klyngerne, 

forsker og annoterede programmer. Måske noget diskussion om konkret didaktik - altså helt praktiske ting i 
forhold til formidlingen. Mener stadig vi kan blive lidt bedre til at gøre som vi siger at de selv skal gøre - 
selvom det er blevet meget bedre de sidste mange år :) 

10. erfaring. 
11. Aktionslæring i klyngen kombineret med følgeforskning ift. teopæddidaktik 
12. Forskningsbaseret efteruddannelse og didaktiske opdateringer. 
13. kollegial supervision i klyngerne - tid til møder før og efter undervisningsgange 
14. Samarbejde omkring udvikling af dele af teo-pæd uddannelsen 
15. Forsker-cirklen er svær at finde tid til i dagligdagen men nyttig på sigt tror jeg, den giver os gode udfordringer. 

Vi kunne bruge den til at læse tekster og cases sammen. 
16. Mere forpligtende samarbejde (og hermed afsat tid) mellem underviserne 
17. kontinuerlig forskningsbaseret sparing 
18. Endnu større fokus på pædagogikumsdidaktik. Muligheden for at koble teori og praksis endnu mere for kan-

didaterne. Fokus på hvordan man arbejder med at ændre undervisningen og implementere forandringer i 
forhold til teorier. Stærkere forankring mellem klynge og forsker. 

19. At den afsluttende evaluering på et hold huskes. Når kandidaterne starter er der ofte lidt modstand, usikker-
hed og enkelte dårlige historier om teo pæd, men når kandidaterne slutter er de fleste glade, inspirerede og 
ligefrem vemodige over at skulle skilles. Kompetencer - hm... samtale, plenum, opsamling, det at skabe 
relevans - måske et kursus i "ordstyrer rollen" - eller en erfaringsudveksling - vi haster videre og lever med 
"hukommelsestabet";) - eller lidt om professionsetik. 

20. Fælles kursusfagene for underviserne med input fra forskerne. Klyngemøder med forskerne. 
21. Samarbejde, fælles udviklet materiale, erfaringsudveksling 
22. Mere viden om de forskellige uddannelser. Fx eux-uddannelsen. 
23. Mere tid i form af bedre honorering; så ville jeg klart vende tilbage og søge stillingen igen. Desuden som 

sagt efteruddannelse i voksenpædagogik og i at flytte mindset hos folk, der ikke har valgt en pædagogisk 
efteruddannelse frivilligt, men som kommer, fordi de skal. 

24. Kurser I hvad der sker af nyt inden for gymnasiepædagogik og didaktik 
25. At vi selv arbejder med aktionsforskning - med den klyngetilforordnede forsker og klyngen som sparrings-

partner 
26. Overværelse af undervisning på andre skoleformer HHX,HTX, EUX Indirekte: At der i materialet til kandida-

terne er tekster med flere perspektiver på de enkelte temaer- det vil styrke diskussionen og refleksiviteten 
på holdene. 

27. Den fælles planlægning i klyngen, meget gerne med fortsat kontakt til forskere. Efteruddannelsesdage med 
oplæg og fælles arbejde og diskussion i grupper der går på tværs af klyngerne. Man kunne også tænke sig 
kollokviumlæsning om et centralt emne/teori som optakt til en efteruddannelsesdag. Anne Vibekes organi-
sering af juleseminaret 2016 med dialog og gruppearbejde om væsentlige spørgsmål i forbindelse med teo-
retisk pædagogikum kan fungere som model for et responsforum for planlægning af kommende teoretisk 
pædagogikum. 

28. Efteruddannelse og sparring med andre teopædkandidater 
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AT VÆRE UNDERVISER I ALMEN DIDAKTIK  
PÅ TEORETISK PÆDAGOGIKUM  
(Gymnasielæreruddannelsen)  
En spørgeskemaundersøgelse 
 
 
Denne rapport gengiver resultaterne fra en spørgeskemaundersø-
gelse, der giver indblik i, hvordan undervisere der underviser gym-
nasielærere på landet teoretiske pædagogikum oplever underviser-
rollen. Specifikt fokus på almen didaktik (AD-underviserne). Vi får 
indsigt i deres udfordringer og deres begejstring for underviseropga-
ven. 
 
Rapporten har for det første til formål at oplyse om, hvad faggruppen 
for almendidaktik og dets fremtidige arbejde med uddannelsen skal 
bibeholde og hvad der kan gøres bedre særligt i forhold til AD-un-
dervisergruppen. 
 
For det andet skal rapporten oplyse om, hvad AD-underviserne op-
lever sammenholdt med, hvad kandidaterne oplever (jf. evalueringen 
af: Bak-Thomsen & Bang-Larsen, 2017) samt i forhold til studieord-
ningens mål. 
 
Spørgeskemaet bag rapporten er udarbejdet med det formål at få 
en bred (dvs. alle AD-undervisere på teoretisk pædagogikum) og 
dyb indsigt (dvs. blandt andet åbne spørgsmål) på effektiv vis. Via 
spørgeskemaets åbne spørgsmål bliver underviserne bedt om at 
give beskrivende og uddybende eksempler fra undervisningen og 
deres forberedelse og samarbejde. 
 


