Pressemeddelelse
Ny hands on-guide til kandidater i pædagogikum
Bogen Teopædopgaven giver en række bud på, hvad en teopædopgave er, og hvad den skal indeholde. Forfatteren viser, hvordan
skriftlighed kan styrke kandidatens didaktiske refleksioner over
egen og kollegaers praksis, og at dette arbejde bedst foregår i dialog
og samarbejde med andre.
Bogen er opbygget i to dele: Produkt og Proces. Produkt-delen diskuterer de centrale
elementer i teopædopgaven, og hvordan den er bygget op. Produkt-delen handler om:
Studieordningen • Hvem taler til hvem i teopædopgaven? • Genren • Opgavens
opbygning og diskurs • En samfundsvidenskabelig tilgang • Fire nødvendige
kompetencer • En almendidaktisk eller en fagdidaktisk opgave?
Proces-delen har fokus på forberedelsen op til selve opgaveskrivningen. Her er afsnit om:
Bestemmelserne om pædagogikumforløbet • Skriftlige aktiviteter og responsgivning •
Skrivning som tænkeredskab på teoretisk pædagogikum • Aktionslæring som didaktisk
undersøgelse og refleksion frem mod teopædopgaven • Det fagdidaktiske projekt •
Portfolien • Hvem vejleder kandidaten? • Fra skrivning i pædagogikumforløbet til
skrivning af teopædopgaven.
Teopæddelen er en letlæst hands on-guide til kandidater, der står foran at skulle
skrive teopædopgave. Alle de aktører, der indtager forskellige vejlederroller omkring
kandidaten, kan også med fordel læse med.
Peter Hobel er lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber ved Syddansk Universitet
og forsker i fagdidaktik, skrivedidaktik og fagenes samspil. Han har været censor i
teoretisk pædagogikum siden 2001 og formand for opgavekommissionen for opgaven i
teoretisk pædagogikum siden 2012.
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På www.frydenlund.dk/pressemateriale kan du downloade pressemeddelelse og bogens forside samt læse mere om forfatteren.
For yderligere oplysninger eller kontakt med forfatteren er du velkommen til at kontakte Vibe Skytte. Information ses nedenfor.
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