Emdrup, sommeren 2017

Kære nye studerende på didaktik, materiel kultur,
TILLYKKE med optagelsen, og velkommen til kandidatuddannelsen i didaktik materiel kultur.
Vi glæder os til at se dig til studiestarten der foregår torsdag d.31 august og fredag d.1.9 på
Campus Emdrup. Her vil du møde undervisere, ældre studerende, et par færdige kandidater og dit
nye hold på materiel kulturdidaktik, men også de andre didaktikstuderende. På de to dage vil du få
mere at vide om studiet, hvordan det er bygget op, hvad vi arbejder med og snuse til hvordan vi gør
det. Du vil også komme med på en omvisning på Campus Emdrup så du kan orientere dig i dit nye
studiemiljø og finde veje at gå når du har spørgsmål.
Dine to tutorer Sarah Engel Libonati og Erik Meaker, har oprettet en facebookgruppe til holdet 2017.
Materiel kultur2017. https://www.facebook.com/groups/1898572597065323/
I ugen op til studiestart vil Sarah og Erik svare på evt. spørgsmål på facebooksiden. Desuden kan du
tage kontakt til en studievejleder om mere generelle spørgsmål.
Som studerende på første semester skal du følge modulet Materiel kultur, krop og handling og
fællesmodulet for didaktikuddannelserne: Almen Didaktik.
Undervisningsplanerne kan du finde her på studiestartssiden under programmerne. På siden med
undervisningsplanerne er der link til hvert moduls side på intranettet Blackboard.
Du kan forberede dig ved at læse undervisningsplanerne for hvert af modulerne og anskaffe dig de
grundbøger som er nævnt i undervisningsplanerne. Hvis du vil læse dig ind på de to moduler kan det
anbefales til Materiel kultur, krop og handling at læse i: Bille, Mikkel og Flohr Sørensen, Tim (2012):
Materialitet. En indføring i kultur, identitet og teknologi. Samfundslitteratur. Og til Almen didaktik at læse i:
Jank, Werner og Meyer, Hilbert (2010): didaktiske modeller. Grundbog i didaktik. Gyldendals
Lærerbibliotek.
Der er udarbejdet elektroniske kompendier til begge moduler. Litteratur udover grundbøger, kan
desuden findes på semesterhylder på biblioteket.

Der er også link til hvert moduls side på intranettet Blackboard. Fra 1. august kan man logge på her
(http://bb.au.dk), og systemet vil så vise de moduler, man er tilmeldt.
Fortsat god sommer og på gensyn
Bedste hilsner, Lisbeth Haastrup. Uddannelseskoordinator for materiel kultur didaktik

