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Modul nr. 1 

Barndom i et sociologisk-, kulturelt- og didaktisk perspektiv  

(15 ECTS) 
Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik 

 

 
 

 

 

Fagansvarlig(e) og e-mail-adresse(r):  

Stig Broström (stbr@dpu.dk) 

 

Undervisere, vejledere, samt deres e-mail-adresse(r): 

Stig Broström (stbr@dpu.dk) 

Anders Skriver Jensen (asje@dpu.dk)  

Ole Henrik Hansen (ohh@dpu.dk) 

 

Formål: 

Modulet giver en indføring i en barndomssociologisk tilgang til børneliv, familie og 

institution. Barndomssociologien diskuteres med pædagogiske og didaktiske begreber 

som omsorg, opdragelse, læring og undervisning, og der trækkes tråde til trivsel, 

æstetik, læring udvikling og dannelse. Således introducerer modulet til en række aktu-

elle og grundlæggende småbørnspædagogiske problemstillinger med henblik på kon-

struktion småbørnsdidaktiske modeller og praksisser i institution og skole. 

 

Mål: 

Efter gennemført modul har den studerende følgende viden, forståelse, færdigheder og 

kompetencer: 

 

 overblik over og indsigt i centrale spørgsmål og begreber vedrørende barndom og 

småbørnspædagogikkens egenart i et sociologisk og kulturelt perspektiv. 

 viden om og forståelse af småbørnsdidaktiske tilgange og grundlag for selv at 

kunne formulere udkast til småbørnsdidaktik 

 erfaring med at gennemføre analyse af konkrete, didaktiske dokumenter 
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 træning i at formidle didaktisk teori – inspirere til organisatorisk forandring; ved 

at bygge videre på den studerendes eksisterende kommunikative kompetencer og 

pædagogiske/didaktiske interesser gennem øvelser baseret på individuelle oplæg 

og grupperefleksion, samt kommunikation via IKT. 

 erfaring med at gennemføre litteratursøgning i relevante danske og udenlandske 

kilder, herunder fagtidsskrifter, netbaserede kilder, opslagsværker, bibliografier 

etc. og vurdere disse kilder. 

 

Indhold: 

 

Modulet omhandler: 

 

 Forskellige perspektiver på samspillet mellem og vægtningen af begreberne barn-

dom, læring og didaktik. 

 Sociologiske betingelser for børneliv i postmoderniteten. 

 Småbørnspædagogikkens nationale og internationale historie 

 Forskellige småbørnspædagogiske paradigmer – didaktik i børnehaven? 

 Didaktik og læring i et kontinuitetsperspektiv fra vuggestue til indskoling. 

 

 

Tilrettelæggelsesform: 

 

De gennemgående arbejdsformer på modulet er seminarer, forelæsninger, vejledning, 

studiegruppearbejde, e-learning og selvstudier. E-læringsdelen er en prioritet på dette 

modul, og de studerende får adgang til elektroniske ressourcer som forum (chat og be-

skeder), surveys og tests lavet af underviserne, surveys lavet af de studerende, udvik-

ling af fælles didaktisk wiki (deltagerdrevet opslagsværk), informationsbank m. links, 

tekster og andet. Det prioriteres at IKT således inddrages som et aktivt og kommunika-

tivt element, som inviterer til deltagelse udover blot informationsformidling. 
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Skema over planlagte sessioner: 

 

København: 

 

Session Dato Klokkeslæt  Titel Lokale Underviser 

1 6/9 10.00-15.00 Historiske perspektiver.  
Stig 

 

2 13/9 10.00-16.00 Aktuelle problemstillinger.  Anders 

3 14/9 10.00-15.00 Didaktisk tænkning   Stig  

4 27/9 10.00-16.00 Barnet som social konstruktion  Ole 

5 28/9 10.00-15.00 Demokratisk dannelse: Kritisk teori  Stig 

Ekstra 4/10 10.00-16.00 Early literacy, billedbøger, æstetik  Nina /Stig 

6 10/10 10.00-16.00 
Demokratisk dannelse: Postmoderne 

perspektiver 
 Anders 

7 11/10 10.00-16.00 Fra fri leg til organiseret læring  Ole 

8 12/10 10.00-16.00 Læring  Anders 

9 1/11 10.00-16.00 Omsorg  Ole 

 

Fællesforelæsninger 

Fredag den 7. september, Anne-Marie Eggert Olsen, lektor: Skriftlighed og mundtlig-

hed i filosofisk perspektiv 

Fredag den 9. november Ning de Coninck-Smith, professor m.s.o.: Barndom og arkitek-

tur. Rum til danske børn gennem 300 år. 

 

Akademisk læsning og skrivning  

Parallelt med undervisningen tilbydes et kort forløb i akademisk læsning og skrivning, 

sammen med de studerende på kandidat studiets først modul. Undervisningen finder 

sted tre torsdage 9-12. Nærmere information ved studiestart.   

   

Eksamen: 

Se studieordningen. 

  

Litteratur: 

Ved hver undervisningsgang angives den anbefalede litteratur. Til modulerne er der 

udarbejdet et kompendium, der kan anskaffes på biblioteket i København, eller sekreta-

riatet i Århus fra medio august. I ”Litteratur knyttet til undervisningen” til den enkelte 

session er kompendielitteratur markeret med en stjerne *. 

Vi anbefaler følgende grundbøger og opslagsværker, som både indgår direkte i under-

visningen (se under ”litteratur knyttet til undervisningen” ved hver session), og som 

også kan anvendes ved supplerende læsning: 

 Held F. & F. Olsen (2008) Introduktion til pædagogik. Opdragelse. Dannelse. Socialise-

ring. (2. udgave) København: Frydenlund. 
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 Muschinsky, J.  & Schnack, K. (2001) Pædagogisk opslagsbog, 5. udgave. København: 

Chr. Ejlers Forlag. 

 Stern, D. N. (2004). Det nuværende øjeblik i psykoterapi og hverdagsliv. Kbh.: Hans 

Reitzel.  
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Session 1 

Dato og klokkeslæt: 6. september, 10.00-15.00 

Titel: Dagtilbud- og indskolingspædagogikken i historisk belysning: før, nu og frem-

tidige perspektiver 

Underviser: Stig Broström 

Lokale: x 

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i småbørnspædagogikkens og undervisningens hi-

storiske grundlag, aktuelle situation og mulige perspektiver med henblik på at kunne 

formulere nutidige pædagogikker. 

 

Indhold: 

Børnehavens (dagtilbud) og indskolingens historiske og aktuelle udvikling. En bevæ-

gelse fra Fröbel over 1880-1920’erne reformbevægelse, børnehaveklasse i 1919, Vejle 

Forskoleseminarium, den kulturradikale periode, skolestartbetænkninger i sidste halv-

del af 1900 tallet, den aktuelle situation: 2003, indholdsbeskrivelse for børnehaveklas-

sen, Læreplaner i dagtilbud 2004, mål i indskolingen. Også et blik på skolestarten, over-

gang fra børnehave til skole. En bevægelse fra en vis børnecentrering til en mere mål- 

og indholdsfastsat pædagog- og lærerstyret pædagogik. Fra en udviklingspsykologisk 

tilgang til en didaktisk tilgang og med postmoderne pædagogiske udfordringer.  Læ-

ringsbegrebet indskrives formelt i dagtilbud og behov for en fælles læringsbegreb for 

dagtilbud og indskoling samt en progression i læringsindholdet. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

*Boelskov, B. (2004). Børnehavetraditionen: leg og læring, frihed og faste rammer. I: Vej-

leskov, H. (red.). Nyt syn på børn og børnehavepædagogik? Danmarks Pædagogiske 

Universitets Forlag.  

*Broström, S. (in press). Æstetiske læreprocesser. De små leger, tegner og fortæller. Cur-

siv. Nicolai (red.). Småbørnspædagogiske tekster. Institut for Uddannelse og pædago-

gik (DPU).  

*Broström, S. (2004). Den danske børnehave – i udvikling. I: Vejleskov, H. (red.). Nyt syn 

på børn og børnehavepædagogik? Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  

*Broström, S. (2003). Børnehavepædagogik eller børnehavedidaktik, - er der fag i børnehaven? I: 

Schnack, K. Didaktik på kryds og tværs. København: Danmarks Pædagogiske Universi-

tets Forlag. (Afsnit om det historiske). 

*Broström, S. & Frøkjær, T. (2012). Pædagogers syn på læring i Sverige og Danmark. 

[Preschool teachers view on children’s learning]. VERA 

*Broström, S., Jensen, A.S. & Hansen. O.H. (2010). Sproghistorier: En bro mellem 

skriftsprogstilegnelse i dagtilbud og indskoling? Tidsskriftet Viden om læsning. Nr. 8, 

2010. Nationalt Videncenter for læsning, s. 21-25  

Broström, S., Niels Egelund, Mia Herskind, Kirsten Poulsgaard, Hans Henrik Knoop, Ma-

rianne Levin. (2006). En God skolestart. Et samlet læringsforløb for dagtilbud, ind-
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skoling og fritidsordning. Rapport fra Regeringens Skolestartudvalg. København: 

Undervisningsministeriet. 

http://www.dpb.dpu.dk/Dokumentarkiv/Publications///20070220094045/curren

tversion/rapport%20skolestartudvalg%20endelig%20version%2020%20feb.doc og 

tilgængelig på BlackBoard. 

*Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Critical perspectives on Danish ear-

ly childhood education and care: between the technical and the political. Early 

Years, 30(3), 243-254. 

Johannesson, E. & Pramling Samuelsson, I. (2011). Lærerig leg – børns læring gennem samspil. 

København: Dafolo.                      

*Johansson, J-E. (2004). Friedrich Wilhelm Fröbel: Fritt tänkande och samhandlande 

barn.  I: K. Steinsholt & L. Løvlie (Eds.), Pedagogikkens mange ansikter. Pedagogisk 

idéhistorie fra antikken til det postmoderne (s. 156-172). Oslo: Universitetsforlaget. (Se 

kompendium). 

Rasmussen, G.L. (2006). Opbevaring, pasning eller pædagogik? 1988, s. 42. Vera nr. 35, s. 6-

19. 

Sigsgaard, J. (1978). Folkebørnehave og socialpædagogik. Træk af asylets og børnehavens historie. 

København: Forlaget Børn & Unge. 

Vejleskov, H. (Red.). (1997) Den danske børnehave. Studier om myter, meninger og mulighe-

der. Skrifter fra center for Småbørnsforskning nr. 8. Vejle: Krogs Forlag.  (Se bo-

gens historiske del). 

 

Forberedelse til undervisningen: 

At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet, og finde særlige interes-

sante temaer, som de studerende kan fremlægge med henblik på at rejse dialog herom. 

At orientere sig på BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Bemærk at visse 

tekster kan hentes på www. Skriv hele titlen og evt. forfatter ind i Googles søgefelt og 

vupti så har du teksten. 

http://www.dpb.dpu.dk/Dokumentarkiv/Publications/20070220094045/currentversion/rapport%20skolestartudvalg%20endelig%20version%2020%20feb.doc
http://www.dpb.dpu.dk/Dokumentarkiv/Publications/20070220094045/currentversion/rapport%20skolestartudvalg%20endelig%20version%2020%20feb.doc
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Session 2 

Dato og klokkeslæt: 13. september, 2012, 10.00-16.00 

Titel: Aktuelle problemstillinger 

Underviser(e): Anders Skriver Jensen 

Lokale:  

 

Læringsmål: 

- Indsigt i hvordan begreberne accountability og kvalitet forbinder sig til dagtilbuds- 

og indskolingsfeltet. 

 

 

Indhold: 

- Didaktik og pædagogik (forskning og praksis) i dagtilbud og indskoling er præget af 

samtidens diskurser om standarder og kvalitetssikring. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Giroux, H. A., & Giroux, S. S. (2006). Challenging Neoliberalism’s New World Order: 
The Promise of Critical Pedagogy. Cultural Studies <=> Critical Methodologies, 6(21), 
21-32. 

Biesta, G. (2007). Why "What Works" Won't Work. Educational Theory, 57(1), 1-22.   

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2007). Beyond Quality in Early Childhood Education 
and Care: Languages of Evaluation (2nd ed.). New York: Routledge. (uddrag) 

*Hatch, J. A. (2002). Accountability Shovedown: Resisting the Standards Movement in 
Early Childhood Education. Phi Delta Kappan, 83(6), 457-462.  

Jensen, A. S.(in press) The Deluge. European Early Childhood Education Research Journal. 

*Jensen, A. S., Broström, S., & Hansen, O. H. (2010). Critical perspectives on Danish 
early childhood education and care: between the technical and the political. Early 
Years, 30(3), 243–254. 

Jensen, K. (2004). Professionsfagenes krise : en udfordring til lærer-, pædagog- og sygeplejeud-
dannelserne. Kbh.: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. (uddrag) 

*Moss, P., Dahlberg, G., & Pence, A. (2000). Getting Beyond the Problem with Quality. 
European Early Childhood Education Research Journal, 8(2), 103-115. 

  
*Rasmussen, J. (2007). Accountability - den dominerende uddannelsespolitiske strategi. 

Unge Pædagoger, (6), 5-13.   
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Forberedelse til undervisningen: 

  

Orientér dig i den angivne litteratur. Følg med på Blackboard: Der vil forberedelses-

guide, supplerende litteratur, div. ressourcer og informationer løbende blive gjort til-

gængelige. 
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Session 3 

Dato og klokkeslæt: 14. september, 10.00-15.00 

Titel: Didaktisk tænkning 

Underviser: Stig Broström  

Lokale: x 

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i begrebet didaktik, didaktikkens historiske grund-

lag og aktuelle udformning i dagtilbud og indskoling. Indsigt i den kontinentale tyske 

dannelsesdidaktik og angelsaksiske curriculumbegreb. Endvidere kendskab til forskel-

lige didaktiske retninger og modeller samt indsigt i forholdet mellem undervisning og 

læring.  

 

Indhold: 

Didaktik eller læren om undervisning, sigter mod at skabe det normative, begrebslige 

og teoretiske grundlag for refleksioner over planlægning og gennemførelse af under-

visning, herunder formål, indhold, form og rammer. Forskellige tilgange introduceres 

som grundlag for analyse af omsorg, opdragelse og undervisning i dagtilbud og ind-

skoling. 

Didaktikken i historisk belysning: fra Comenius Didactica Magna (Den store didaktik), 

tysk dannelsesdidaktik, konstruktivistisk didaktik og til aktuelle didaktikdiskussioner. 

Didaktiske modeller; dokumentations- og evalueringsmetoder.  Didaktik i børnehaven, 

børnehaveklassen og 1-2. klasse. Temaer eller fagdidaktik? Fag i børnehaven og børne-

haveklassen? Didaktik som værktøj til tilpasning eller frigørelse? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

*Broström, S. (2007). Læring og den kulturhistoriske skole. I: Ritchie, T. (red.). Teori om 

læring – en læringspsykologisk antologi. København: Billesø & Baltzer. 

*Broström, S. (2003). Børnehavepædagogik eller børnehavedidaktik, - er der fag i børnehaven? I: 

Schnack, K. Didaktik på kryds og tværs. København: Danmarks Pædagogiske Universi-

tets Forlag. 

*Broström, S. (2005). Lov om pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Kognition og Pædago-

gik, 55, s. 66-78.  

*Fibæk Laursen, P. (1997): ”Refleksivitet i didaktikken” I Jens Chr. Jacobsen (red.): Re-

fleksive læreprocesser. København: Politisk Revy (s.60-77) (kompendium) 

*Schnack, K. (2004). Dannelsens indhold som didaktikkens emne. I: K. Schnack (red.) 

Didaktik på kryds og tværs. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. (s. 9-24.) 

(Kompendium). 

*Schnack, K. (1999). Er didaktik og curriculum det samme? Notat fra Novo Nordisk 

Projekt. 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 
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At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet, og finde særlige interes-

sante temaer, som de studerende kan fremlægge med henblik på at rejse dialog herom. 

At orientere sig på BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Bemærk at visse 

tekster kan hentes på www. Skriv hele titlen og evt. forfatter ind i Googles søgefelt og 

vupti så har du teksten. 
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Session 4 

Dato og klokkeslæt: 27. september, 10.00-16.00  

Titel: Barnet som social konstruktion 

Underviser: Ole Henrik Hansen 

Lokale: x 

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i hvordan barnet som biologi, bliver kultureret 

gennem sin væren i det sociale. 

 

Indhold: 

 Den socialkonstruktivistiske skala (hvad er socialkonstruktivisme). 

 Det biologiske udgangspunkt; et darwinistisk syn på mennesket som født med 

præsociale kompetencer (betydningen af den emotionelle dialog ift. barnets ud-

vikling fra 0-8 år).  

 Synkroniseringsprocesser af hjernencentre og hjernesystemer (forholdet mellem 

synapsetilvækst og udefrakommende stimulering, hjernens tilpasningsevne, den 

plastiske, formbare hjerne). 

 Den nonverbale dialog, og de vitale affekters betydning for skabelsen af barnets 

personlighed. 

 Verbalsprogets rolle i socialkonstruktivismen. 

 Forholdet mellem den rigtige verden og den diskursive; biologi og kultur og deres 

hybridisering. 

 Betydningen af intersubjektivitet og hvordan den kan etableres i en pædagogisk 

sammenhæng. 

 Echoing og affektregulering. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

  

*Fonagy, P. (2007). Affektregulering, mentalisering og selvets udvikling. Kbh.: Akademisk 

Forlag. Side 34-72 

*Murray, L., & Trevarthen, C. (1985). Emotional regulation of interactions between two-

month-olds and their mothers. In T. M. Field & N. A. Fox (Eds.), Social Perception in 

Infants (pp. 177-197). Norwood NJ.: Ablex Publishers. Side 177-197 

*Tomasello, M. (2006). The social bases of language acquisition. Social development, 1(1), 

20. 

 
 

 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 
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At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet. At orientere sig på 

BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Der vil i undervisningen indgå ar-

bejde i studiegrupper, og på Blackboard vil der blive beskrevet opgaver der skal forbe-

redes i den forbindelse. 
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Session 5 

Dato og klokkeslæt: 28. september, 10.00-15.00 

Titel: Demokratisk dannelse 

Underviser: Stig Broström 

Lokale:  

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i dannelsesteorier og dannelsesdidaktik med hen-

blik på selvstændigt at kunne analyse disses begrænsninger og muligheder. 

 

Indhold: 

Formålsformuleringerne for dagtilbud og skole betoner markant den demokratiske di-

mension. Således må dagtilbuds- og indskolingsdidaktikken både være kundskabs- og 

dannelsesorienteret; dagtilbud må både forberede til skolen, og indskolingen til den vi-

dere uddannelse, men må som også bidrage til en kritisk-demokratisk dannelse, dan-

nelse af fremtidens demokrat. Her tilbyder den tyske og nordiske dannelsesdidaktik 

ind med en kritisk og frigørende almendannelse og et dannende indhold. Men rummer 

denne tilgang alligevel en tilpasningsideologi? Og hvordan kan der udvikles videre 

perspektiver? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Broström, S. (2011). Efter Karsten og Wolfgang. Er der brug for en kritisk 

børnehavedidaktik? Festskrift til Karsten Schnack. Aarhus Universitet. København. 

*Broström, S. (2008). Børnehavens didaktik, - tilpasning eller frigørelse. I: Pettersson, R. 

(red.). Barnehagen som læringsarena. Skrifter fra Nordiske impulser 2008.  Oslo: SEBU 

Forlag, Pedagogisk Forum og Barnehageforum.no. (side 69-98) 

* Klafki, W. (2005). Dannelsesteori og didaktik - nye studier (2nd ed.). Århus: Klim. (Anden 

studie, s. 59-100) 

*Klafki, W. (1983). Kategorial dannelse: Bidrag til en dannelsesteoretisk fortolkning af 

den moderne didaktik. I W. Klafki: Kategorial dannelse og kritisk- konstruktiv 

pædagogik. Udvalgte artikler. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 33-72 

*Schnack, K. (2001). Dannelse. I: Muschinsky & Schnack (Red.) Pædagogisk opslagsbog, 5. 

udgave. København: Chr. Ejlers Forlag. S 60-66. (Kompendium). Læs også 

Schnacks opslag om dannelse i www.leksikon.org  

*Schnack, K. (1998). Handlekompetence. I: N.J. Bisgaard (red.) Pædagogiske teorier (3. ud-

gave). Billesø og Baltzer. side 15-30. 

*Klafki, W. (2002(1985). De klassiske dannelsesteoriers betydning for et tidssvarende 

almendannelseskoncept. I: Klafki. Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Forlaget 

Klim s. 27-57. (kompendium) 

*Uljens (red.) Didaktik. Studentlitteratur. (s. 198-228). Heri følgende to kapitler: 

Hopman, S. (1997): ”Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken” og Klafki, W. (1997): 

”Kritisk-konstruktiv didaktik” begge i Kompendiet. 

http://www.leksikon.org/
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Forberedelse til undervisningen: 

At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet, og finde særlige interes-

sante temaer, som de studerende kan fremlægge med henblik på at rejse dialog herom. 

At orientere sig på BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Bemærk at visse 

tekster kan hentes på www. Skriv hele titlen og evt. forfatter ind i Googles søgefelt og 

vupti så har du teksten. 
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Session Ekstra 

Dato og klokkeslæt: 4. oktober, 2012, 10.00-16.00 

Titel: Early literacy, billedbøger, æstetik virksomhed 

Underviser(e): Nina Christensen og Stig Broström 

Lokale:  

 

Denne lektion gennemføres i samarbejde mellem Master i Dagtilbuds- og indskolings-

didaktik og Master i børnelitteratur, Center for børnelitteratur. 

 

Læringsmål: 

At de studerende får indsigt i diskussioner af børnelitteratur og æstetik i et dannelses-

perspektiv samt kendskab til mulige pædagogiske metoder i et daginstitutions- og sko-

lestartsperspektiv.  

 

Indhold: 

Early litereacy, billedbøger, læringsteori,  æstetiske læreprocesser, leg 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

Primærlitteratur: 

Egon Mathiesen: Mis med de blå øjne (utallige udgaver) 
Ida Jessen: Den lille gule pige. Illustreret af Hanne Bartholin. Høst (2008) 
Andreas Bræstrup Kirstein: Poul og far i sandkassen. Politiken (2008) 
 

Sekundærlitteratur: 

*Broström, S. (in press). Æstetiske læreprocesser. De små leger, tegner og fortæller. Cur-

siv. Nicolai (red.). Småbørnspædagogiske tekster. Institut for Uddannelse og pædago-

gik (DPU).  

Broström, S. (2005). Fuld fart mod skolestart. Pædagogiske metoder til at forberede børnene. 

Århus: Dansk Pædagogisk Forum Forlaget. (På Blackboard). 

Christensen, N. (2010): ”Fiktion for begyndere: Narrative forløb og karakterer i nordiske 

billedbøger for små børn”. I: BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift/Nordic Journal 

of ChildLit Aesthetics, Vol. 1, (På Blackboard) 

Christensen, N.(2007): ”At se, at lytte, at tale: Børnelitteratur i daginstitutioner”. I: Peter 

Mikkelsen og Signe Holm-Larsen (red.): Dansk, kultur og kommunikation. Pp. 52-67. 

(På Blackboard) 

 

Supplerende litteratur 

Christensen, N. (2012): Videbegær. Børnelitteratur, Oplysning, dannelse. Aarhus Universi-

tetsforlag 2012 (In print). 

Christensen, N. (2003): Den danske billedbog 1950-1999. Teori, analyse, historie. Roskilde 

Universitetsforlag.  
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Forberedelse til undervisningen: 

 

Læs og medbring den angivne primær- og sekundærlitteratur og lav nogle første analy-

ser af de tre børnebøger i lyset af nogle af de teoretiske problemstillinger der er angivet 

i de teoretiske tekster. Følg med på Blackboard. 
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Session 6 

Dato og klokkeslæt: 10. oktober, 2012, 10.00-16.00 

Titel: Demokratisk dannelse – postmoderne perspektiver 

Underviser(e): Anders Skriver Jensen 

Lokale:  

 

Læringsmål: 

- Indsigt i postmoderne tilgange til demokratisk dannelse. 

 

 

Indhold: 

Med dagtilbud og indskoling som udgangspunkt præsenteres pædagogiske forsøg på 

at kæde samfundskritik sammen med frigørende værdier og utopier på et postmoder-

ne/post-strukturalistisk grundlag... og hvad med praksis? Må man godt sige dannelse, 

demokrati og frigørelse selvom man ikke holder 70’erne i hånden? Og hvis man må – 

hvordan kan man så gøre det?? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Biesta, G. (2009). Læring retur : demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid. Kbh.: Unge 
Pædagoger. (uddrag) 

*Biesta, G. J. J. (2011). God uddannelse i målingens tidsalder: Etik, politik, demokrati. Aarhus: 
Klim. (kap. 1) 

*Dahlberg, G., & Moss, P. (2005). Ethics and politics in early childhood education. New 
York: RoutledgeFalmer. (uddrag) 

*Jensen, A. S. (2012). Didaktik i dagtilbud og indskoling: To modtræk til det målbare 
børneliv. CURSIV. 

Jensen, A. S. (in press) The Lurker at the Threshold. Nordisk Barnehageforskning. 

Mac Naughton, G. (2005). Doing Foucault in Early Childhood Studies: Applying poststruc-
tural ideas. London and New York: Routledge. 

Qvortrup, L. (2004). Det vidende samfund : mysteriet om viden, læring og dannelse. Kbh.: 
Unge Pædagoger. (uddrag) 

Forberedelse til undervisningen: 

  

Orientér dig i den angivne litteratur. Følg med på Blackboard: Der vil forberedelses-

guide, supplerende litteratur, div. ressourcer og informationer løbende blive gjort til-

gængelige. 
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Session 7 

Dato og klokkeslæt: 11. oktober, 10.00-16.00 

Titel: Fra fri leg til organiseret læring 

Underviser: Ole Henrik Hansen 

Lokale: x 

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i forholdet mellem leg som en fri (uhindret) aktivi-

tetsform og en vokseninitieret organiseret læringsaktivitet. 

 

Indhold: 

 Frihedsbegrebet (hvad vil det sige at en aktivitet er fri?). 

 Jean Jacques Rousseau: "Bevar naturen i barnet" 

 Immanuel Kant: "Det kategoriske imperativ" 

 Barnets selvforvaltning, (at blive individualiseret via egen virksomhed) 

 Socialpædagogikken (fællesskabets pædagogik) 

 Diskussion: Skabes inklusion via organiseret læring eller via barnets egen ud-

forskning. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

*Andersen, Peter Ø. (2004): ”Daginstitutionernes indhold og pædagogik i historisk be-

lysning” i: Læreplaner i børnehaven. Baggrund og perspektiver af Thomas Ellegaard 

og Anja Hvidtfeldt Stanek (red.) Kroghs Forlag (s. 76-102) 

*Hansen, O. H. (2012). Pædagogprofessionens selvforståelse Fra fri leg til organiseret 

læring. Paideia, 1(maj 2012). 

*Hjort, Katrin (2000): ”Pas-dig selv-pædagogik!” i: Vera – tidskrift for pædagoger nr. 11, 

2000 tema: Hvis kompetente barn? 

Rousseau, J. J. (1997). Emile eller om opdragelsen (2. (forkortede) udgave ed.). Valby: 

Borgen.  

 
 

 

Forberedelse til undervisningen: 

At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet. At orientere sig på 

BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Der vil i undervisningen indgå ar-

bejde i studiegrupper, og på Blackboard vil der blive beskrevet opgaver der skal forbe-

redes i den forbindelse. 
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Session 8 

Dato og klokkeslæt: 12. oktober, 2012, 10.00-16.00 

Titel: Læring 

Underviser(e): Anders Skriver Jensen 

Lokale:  

 

Læringsmål: 

- Indsigt i den udvalgte læringsteori. 

 

 

Indhold: 

Læringsteori med særlig relevans for dagtilbuds- og indskolingsfeltet. Fra mainstream 

teorier til mere syrede udkast. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

*Bråten, I. (2002). Ulike perspektiver på læring. In I. Bråten (Ed.), Læring i sosialt, 
kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. 

*Sfard, A. (1998). On Two Methaphors for Learning and the Dangers of Choosing Just 
One. Educational Researcher, 2(27). 

Vejleskov, H. (2004). Personlige, sociale og sproglige kompetencer - kan børns læring af 
dem planlægges? In S. Broström (Ed.), Pædagogiske læreplaner - at arbejde med didaktik i 
børnehaven. Århus: Systime Academic. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 

Orientér dig i den angivne litteratur. Følg med på Blackboard: Der vil udkomme en for-

beredelsesguide; supplerende litteratur, div. ressourcer og informationer vil løbende 

blive gjort tilgængelige. 
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Session 9 

Dato og klokkeslæt: 1. november, 10.00-16.00 

Titel: Omsorg 

Underviser: Ole Henrik Hansen 

Lokale: x 

 

Læringsmål: 

At de studerende skaffer sig indsigt i omsorg som en pædagogisk initieret tilstedevæ-

relsesform. 

 

Indhold: 

 Omsorg i et filosofisk perspektiv. 

 Omsorg i et psykologisk perspektiv 

 Kærlighed som pædagogisk tilgang 

 Ydre omsorg og indre omsorg – lukket og åben dialog 

 Tilknytningsteori 

 Forholdet mellem psykoanalytisk teori og tilknytningsteori 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

*Bowlby, J. (1988/2003). En sikker base. København: Det lille forlag. Side 9-47. 

Cassidy, & Shaver. (2008). Handbook of attachment (2. ed.). New York: Guilford Press.  

*Hansen, O. H. (2011). Pædagogisk Kærlighed - Et begrebsligt ståsted for fremtidens 

vuggestuepædagogik. Gjallerhorn, 2011(14), side 36-43. 

Sternberg, R. J., & Weis, K. (2006). The New Psychology of Love. New Haven & London: Yale 

University Press. Side 35-64 (find den på Blackboard) 

 
 

 

Forberedelse til undervisningen: 

At orientere sig i den ovennævnte litteratur, bl.a. kompendiet. At orientere sig på 

BlackBoard og læse eventuelle nye udlagte tekster. Der vil i undervisningen indgå ar-

bejde i studiegrupper, og på Blackboard vil der blive beskrevet opgaver der skal forbe-

redes i den forbindelse. 

 

 


