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TAMU tilbyder kurser og efteruddannelse i konsekvenspæ-
dagogik for undervisere og vejledere, der ønsker at skabe 
sammenhæng mellem unges faglige og sociale læring.

Konsekvenspædagogikken er oprindelig udviklet i TAMU, 
men anvendes i dag i både fængsler, gymnasiale og 
erhvervsrettede uddannelser, grundskoler, børnehaver og 
vejledningsinstanser i hele norden.

For yderligere information om efteruddannelse se  
www.tamu.dk eller kontakt pædagogisk udviklings- 
konsulent Kristian Gert Sørensen, tlf.: 3525 0348,  
e-mail: kristian.g.sorensen@tamu.dk.

KONSEKVENSPÆDAGOGISK 
EFTERUDDANNELSE I TAMU

Konsekvenspædagogik er en praksisbaseret pæda-
gogik, hvor social og faglig læring forenes gennem 
dannelsen af sociale handlingskompetencer. Pæda- 
gogikkens mål er, at den enkelte lærer at handle og 
tage ansvar for de naturlige og logiske konsekvenser, 
der følger af en handling.

 ”Jeg har fået redskaber til at støtte  
 indsatte i at ændre vaner. Det at anerkende 
 individet som ligeværdigt gør, at personen 

 lytter og ser andre muligheder. Nu fokuserer 
 jeg på, at ansvaret og viljen til forandring 
 ligger hos den enkelte. Den indsatte må 

 bruge viljen til forandring, når 
 motivationen svinder.” 

 — Jacob Nielsen, Værkmester, 
 Kragskovhede Fængsel 



KONSEKVENSPÆDAGOGIK  1 29/11/2017
10/1/2018
14/2/2018
21/3/2018
24/4/2018

—
—
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—
—

Modul 1  27/11
Modul 2  8/1
Modul 3  12/2
Modul 4  19/3
Eksamen 23/4

30 ECTS
26.500 DKK

TAMU Vitskøl

Tilmeldling via e-mail til: 
kristian.g.sorensen@tamu.dk

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Høgskolen i Østfold  
og er godkendt til 30 ECTS point. For yderligere information 
kontaktes pædagogisk udviklingskonsulent Kristian Gert 
Sørensen, tlf. 3525 0348, e-mail kristian.g.sorensen@tamu.dk.
Prisen er ekskl. ophold og forplejning, som kan tilkøbes for 
2.800 DKK excl. moms. pr. modul.

Grunduddannelsen i konsekvenspædagogik er målrettet 
dig, som vil lære at arbejde professionelt og reflekteret med 
konsekvenspædagogik i hverdagen. Uddannelsens formål 
er at styrke dine kompetencer i at gennemføre en reflekte-
ret praksis, der bygger på professionel udfoldelse af konse-
kvenspædagogisk menneskesyn og metode. 

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes  
med en eksamen.

Modul 1: Pædagogik, læring og undervisning 
Modul 2: Menneskesynets praksisbetydning
Modul 3: Konsekvenspædagogisk filosofi  
               og videnskabsteori
Modul 4: Metoder, holdninger og vejledning 

I løbet af uddannelsens fire moduler opnår du:

• Grundlæggende viden om konsekvenspædagogikkens 
særlige tilgang til samfundsmæssige, didaktiske,  
læringsteoretiske, vejledningsmæssige og  
filosofiske udfordringer

• Færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere en 
nuanceret konsekvenspædagogisk og praksisnær under-
visning gennem en differentieret tilgang til eleverne med 
henblik på at styrke social handlingskompetence 

• Kompetencer til at udvikle egen praksis i spændings- 
feltet mellem konsekvenspædagogisk teori og praksis



Vores kurser kan tilpasses jeres behov, hvis I er over  
10 deltagere. Kontakt os, hvis I har behov for at kom-
binere eller justere længden og omfanget af de  
forskellige kurser.

Se mere på www.tamu.dk eller kontakt Kristian Søren-
sen på 3525 0348 eller kristian.g.sorensen@tamu.dk

 ”Jeg har som vejleder fået indsigt i betyd- 
 ningen af den individuelle tilgang til den 

 enkelte elev. Det at eleven løbende 
 bevidstgøres om konsekvenserne af 

 egne handlinger, samt anerkendes 
 for sine sociale og faglige kompe- 

 tencer er altafgørende for at få  
 et varigt positivt resultat.” 

 — Irma Jukovic, 
 Vejleder, Krami Malmø 



Vores introduktionskursus i konsekvenspædagogik henven-
der sig til dig, som ønsker et indblik i konsekvenspædago-
gikkens teoretiske og praktiske grundlag. Det opnås ved en 
introduktion til og afprøvning af konsekvenspædagogisk 
teori, metode og vejledningspraksis. 

På kurset opnår du:

• Viden om konsekvenspædagogikkens  
menneskesyn og metoder

• Øvelse i at anvende konsekvenspædagogikkens metoder

• Kompetencer til at forholde dig til egen praksis ud  
fra konsekvenspædagogikkens teori og metode

15/5 — 16/5/2017 5.000 DKK excl. moms
TAMU Vitskøl

Prisen er inkl. ophold 
og forplejning

Tilmeldling via e-mail til: 
kristian.g.sorensen@tamu.dk

INTRODUKTIONSKURSUS I
KONSEKVENSPÆDAGOGIK

Kurset er målrettet praktikeren, som allerede har praktisk 
erfaring med konsekvenspædagogik. Vi sætter dine prak-
sisudfordringer i fokus og med udgangspunkt heri bruger vi 
konsekvenspædagogikken til at udvikle nye løsninger. Kur-
set fungerer som et laboratorie, hvor vi sammen udfordrer 
og udvikler konsekvenspædagogikken.

På kurset opnår du:

• Viden om hvad konsekvenspædagogikken kan  
og ikke kan i din egen hverdag

• Færdigheder i at omsætte teorien i praktisk handling

• Kompetencer til selv at udfordre og udvikle  
konsekvenspædagogikken i praksis

4/12 — 6/12/2017 6.750 DKK excl. moms
TAMU Vitskøl

Prisen er inkl. ophold 
og forplejning

Tilmeldling via e-mail til: 
kristian.g.sorensen@tamu.dk

KONSEKVENSPÆDAGOGIK
DER VIRKER



 ”Hele forløbet har været meget 
 givende, både det at være sammen 
 med kollegaer i uddannelsesforløbet, 
 men også selve undervisningsformen, 
 hvor der blev taget udgangspunkt i 
 praktiske eksempler, samtidig med at 
 der var plads til at få indblik i det filoso- 
 fiske og fordybe sig i det pædagogiske.” 
 — Tine Lehn Hansen, 
 Faglærer, TAMU 

Kurset er til dig, som ønsker at bruge konsekvenspædago-
gik i forskellige vejledningssituationer. Formålet er at blive 
bevidst om, hvordan og hvornår konsekvenspædagogikken 
styrker din vejledningspraksis. Det opnår du ved at blive 
introduceret til og afprøve konsekvenspædagogikken i sam-
spil med almindeligt kendte vejledningsformer. 

På kurset opnår du:

• Grundlæggende viden om konsekvenspædagogisk  
vejledning

• Færdigheder i at anvende konsekvenspædagogik i de 
fire vejledningsformer: Individuel, kollektiv, spontan og  
faglig

• Kompetencer til at udfordre egen vejledningspraksis  
i forhold til de konsekvenspædagogiske metoder

KONSEKVENSPÆDAGOGISK
VEJLEDNING

4/9 — 5/9/2017 5.000 DKK excl. moms
TAMU Vitskøl

Prisen er inkl. ophold 
og forplejning

Tilmeldling via e-mail til: 
kristian.g.sorensen@tamu.dk



UDGIVET AF TAMU SEKRETARIATET, KALVEBODVEJ 231, 2791 DRAGØR, 35 25 03 40

tamu.dk

TAMU er en arbejdsmarkedsuddannelse  
baseret på reelle produktions- og service-
ydelser. Målgruppen er unge mellem 18 og

 30 år, der på grund af personlige og sociale 
vanskeligheder ikke har tilknytning til arbejds-

markedet. Efter endt uddannelse er 
eleverne klar til et rigtigt job.


