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GL's svar til udkast til revideret pædagogikumbekendtgørelse 

 

Undervisningsministeriet har bedt om GL's bemærkninger til udkast til revi-

deret pædagogikumbekendtgørelse med svarfrist senest 16. april 2014. 

 

Lærerkvalifikationer  
Det er positivt og helt afgørende, at pædagogikumbekendtgørelsen nu ligestil-

ler gymnasiale fag på eux med gymnasiale fag på hhx/htx. 

Et væsentligt element i kvalitetssikringen er kravet til de faglige og pædagogi-

ske kompetencer, lærerne skal besidde for at opnå adgang til at undervise i fag 

på gymnasialt niveau. Kravet garanterer på nationalt plan, at den enkelte lærer 

har erhvervet sig et fagligt niveau, der gør, at vedkommende kan løfte under-

visningen i overensstemmelse med læreplanen for det enkelte fag på gymna-

sialt niveau. 

Kvalitativt ligestilles elever i eux i den gymnasiale undervisning nu med an-

dre elever på tilsvarende niveau i de gymnasiale uddannelser, og det bakker 

GL fuldt op om.  

 

Klare rammer om arbejdsopgaverne 

Det er glædeligt og tiltrængt at det tydeliggøres, at de tre overordnede elemen-

ter i pædagogikum, nemlig teoretisk pædagogikum, undervisning i vejleders 

klasser samt egenundervisning hver fylder 1/3 af arbejdstiden for kandidater i 

pædagogikum, samt at den tid kandidaten skal anvende til at forberede og 

gennemføre prøver i egne klasser indregnes i tiden til egenundervisning.  

 

Det bør præciseres, at det er en del af tilsynsførendes rolle at føre tilsyn med, 

at elementerne i det planlagte forløb med god sandsynlighed kan gennemføres 

indenfor rammen på 3 x 1/3 af arbejdstiden. Det bør ligeledes præciseres, at 

uddannelsesplanen skal give tilsynsførende mulighed for dette tilsyn. 

De generelle pædagogiske opgaver på skolen indgik tidligere med 100 timer, 

men nævnes nu kun i § 21 om uddannelsesplanen. Det bør tydeligt fremgå, at 

alle opgaver på skolen indgår i de 2/3 af arbejdstiden, som udgør den prakti-

ske del. 
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Kandidater med mange fag  

Det fremgår af bilag 2 om grupper af beslægtede fag, at praktisk pædagogi-

kum kan tilrettelægges, så blot et af fagene i en gruppe indgår heri. GL går ud 

fra, at kandidaten kommer på fagdidaktisk kursus i alle sine fag, hvilket GL 

støtter.  

 

Lærere med pædagogikum giver bedre læring 

Det er vigtigt, at alle gymnasiale lærere begynder deres karriere med at tage 

pædagogikum. En kandidatgrad i et eller flere gymnasierelevante fag giver 

den faglige kompetence til at undervise i de gymnasiale uddannelser. I pæda-

gogikum kombineres undervisningspraksis med pædagogisk og didaktisk teori 

efter vekseluddannelsesprincippet, og de nye lærere får nødvendige redskaber 

til undervisningen og til at sikre og udbygge kvaliteten i de gymnasiale ud-

dannelser.  

GL ser med stor alvor og bekymring på, at alt for mange nye lærere lades i 

stikken og sættes til at undervise uden pædagogikum. Det er hverken godt for 

lærere eller elever. Det er positivt, at det fortsat klart formuleres i § 3, stk. 2, 

at pædagogikum gennemføres i ansættelsens første år. Da praksis på skolerne 

imidlertid for ofte ikke følger bekendtgørelsesteksten, opfordrer GL til at Un-

dervisningsministeriet fører skærpet tilsyn. God gennemsigtighed kan frem-

mes ved, at antallet af lærere uden bestået eller igangværende pædagogikum 

offentliggøres på skolernes hjemmesider. 

 

Sammenhæng mellem teori og praksis 

Evalueringer af pædagogikum har vist, at kandidaterne efterspørger en bedre 

sammenhæng mellem teoretisk og praktisk pædagogikum. GL ser det derfor 

som en positiv tilføjelse, at didaktik er skrevet ind i bekendtgørelsen, og GL 

ser frem til, at der i en kommende, revideret vejledning kan lægges vægt på 

didaktik knyttet til skolehverdagen, herunder IT-didaktik. 

GL foreslår, at sammenhæng mellem teoretisk og praktisk pædagogikum øges 

ved en styrket kompetenceudvikling af og dialog mellem vejledere, kursusle-

dere samt udbyder og undervisere på teoretisk pædagogikum. Et andet forslag 

er opfølgende efteruddannelse i årene efter endt pædagogikum. 

 

 

Med venlig hilsen 

Annette Nordstrøm Hansen  

Formand for GL 


