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Vejledning og feedback 

Der er kollektiv vejledning??? 

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen tilgås via BlackBoard. På næstsidste undervisningsgang 

besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste undervisningsgang 

drøftes resultatet med de studerende på holdet.  

*Se nærmere: http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering 

 

Litteratur 

Se litteratur under de enkelte sessioner.  

Der udarbejdes elektronisk kompendium, hvor teksterne til sessionerne kan 

downloades. 

 

Undervisningsplan 

 

Session Uge Tema Forelæser 

1 

 

36 Intro: Uddannelse & videnskab (akademisk 

dannelse) 

Lars 

2 

 

37/38 

(rustur) 

Dagtilbud & læring og kompetence Lars 

3 

 

39 Grundskole & målstyret undervisning Jonas 

4 

 

40 Gymnasiale uddannelser & dannelse Lars 

5 41 Lange og mellemlange videregående 

uddannelser & forvaltning, styring og strukturer  

Thomas 

6 

 

43 Erhvervsuddannelserne & 

vekseluddannelsessystemet 

Vibe 

7 44 Voksen- og efteruddannelse & det parallelle 

uddannelsessystem 

Maria 

8 45 Kvalifikation og kompetence 

 

Vibe 

9 46 Erhvervsakademiuddannelser & det økonomiske 

perspektiv på uddannelse  

Thomas 

10 

 

47 Læring i praksis og 

realkompetencevurdering 

Vibe 

11 

 

48 Socialpædagogik og læringsarenaer Morten 

12 

 

49 HRM og ledelse Morten 

 50-51 Kollektiv vejledning Alle 

 

 

 

 

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering
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Session 1 
Titel: Intro: Uddannelse og videnskab 

Underviser(e): Lars Geer Hammershøj 

 

Indhold 

Denne undervisningsgang skal bidrage til at give den studerende indsigt i og viden om 

begrebet uddannelse samt introducere til uddannelsesvidenskab som 

universitetsstudium. Der introduceres til uddannelsesfeltet ved at se på forskellige 

definitioner af og perspektiver på begrebet uddannelse. Der introduceres endvidere til, 

hvad der karakteriserer et universitetsstudium til forskel fra andre typer af uddannelse, 

og hvad det vil sige at forholde sig akademisk. Der inddrages løbende aktuelt stof til at 

eksemplificere og perspektivere temaerne. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen [59]: 

Dewey,  J. (1916): Demokrati og uddannelse. Århus: Klim, s. 23-44 

Durkheim, E.  (1922): Opdragelse, uddannelse og sociologi, s. 31-51 

Hammershøj, L. G. (2008): At forholde sig akademisk. Arbejdspapir: 

www.dpu.dk/om/lgha, s. 1-18 

 

Supplerende litteratur 

Kristensen, J. E. (red): Idéer om et universitet. Aarhus Universitetsforlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Til undervisningsgangen læses de tekster, der er knyttet til undervisningen, og man 

orienterer sig ved opslag i centrale begreber mv..  

Det forventes desuden, at den studerende har deltaget i holdundervisningen og lavet 

øvelserne til den pågældende undervisningsgang.  

Øvelserne og eventuelt læsevejledning lægges på Blackboard en cirka uge før 

undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpu.dk/om/lgha
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Session 2 
Titel: Dagtilbud & læring og kompetence 

Underviser(e): Lars Geer Hammershøj 

 

Indhold 

Der introduceres til dagtilbuddets opbygning og indhold, herunder diskussionen om, 

hvorvidt og hvordan dagtilbud er en del af uddannelsessystemet. Der introduceres til 

begreberne læring og kompetence og deres forhold til legen. En central, aktuel 

problemstilling vil være forholdet mellem læring og kompetence som diskurs og teori, 

både i dagtilbuddet og på de andre niveauer af uddannelsessystemet. I forlængelse 

heraf berøres aktuelle diskussioner om strukturerede aktiviteter og skolegørelse.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen [ca. 80]: 

UVM (2016): Master for en styrket pædagogisk læreplan. 

http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-

laereplan.pdf 

Illeris, K. (2012): ”Kompetencetænkning i vidensøkonomien”. Andersen & Jacobsen 

(red): Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur. S. 139-155.  

Herman, S. (2003): Et diagnostisk landkort over kompetenceudvikling og læring. København: 

Learning Lab Denmark, s. 28-54 

Hammershøj, L. G. (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels 

Forlag. Kapitel 8, (15)   

 

Supplerende: 

DeSeCo (2005): The definition and selection of key competences. Executive summery. OECD: 

http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf ,  s. 1-20 

UVM (2016): En styrket pædagogisk læreplan  

http://socialministeriet.dk/media/18439/arbejdsgruppernes-bidrag.pdf 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Til undervisningsgangen læses de tekster, der er knyttet til undervisningen, og man 

orienterer sig ved opslag i centrale begreber mv..  

Det forventes desuden, at den studerende har deltaget i holdundervisningen og lavet 

øvelserne til den pågældende undervisningsgang.  

Øvelserne og eventuelt læsevejledning lægges på Blackboard en cirka uge før 

undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf
http://socialministeriet.dk/media/18433/master-for-en-styrket-paedagoiske-laereplan.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf
http://socialministeriet.dk/media/18439/arbejdsgruppernes-bidrag.pdf
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Session 3 

Titel: Grundskole & målstyret undervisning 
Underviser: Jonas Andreasen Lysgaard 
 
Indhold: 
Sessionen introducerer til grundskole-former i Danmark herunder folkeskolen, friskoler 
og efterskoler samt det tiltagende fokus på målstyret undervisning indenfor dette felt. 
Grundskolens rolle som det grundlæggende led i alle danskeres uddannelsesforløb 
gennemgås og der introduceres til de ønsker om målstyring der på forskellig hvis 
influerer folkeskole, friskoler og efterskoler. Med afsæt i den seneste folkeskolereform 
diskuteres aktuelle og fremtidige udfordringer grundskolen står overfor. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen [73]: 
Coninck-Smith, Ning de, Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff (2015) Skolepolitik, 

visioner og debat. I Coninck-Smith, Ning de, Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff 
(red.) Dansk skolehistorie, Da skolen blev alles – Tiden efter 1970. Aarhus 
Universitetsforlag. (s. 26 – 53) 27 

Rasmussen, Jens og Andreas Rasch-Christensen (2015) Målstyring: Nye Fælles Mål. I 
Rasmussen, Jens, Claus Holm & Andreas Rasch-Christensen (red.) Folkeskolen efter 
reformen. Hans Reitzels Forlag (s.113-132) 21 

Coninck-Smith, Ning de (2015) En mangfoldighed af frie grundskoler. I Coninck-Smith, 
Ning de, Lisa Rosén Rasmussen og Iben Vyff (red.) Dansk skolehistorie, Da skolen 
blev alles – Tiden efter 1970. Aarhus Universitetsforlag. (s. 320 – 245) 25 

 
Øvrig litteratur: 
Kort om folkeskolen. Undervisningsministeriets beskrivelse af folkeskolen og portal til 
lovstof omkring folkeskolen.  
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-
og-folkeskolens-formaal/kort-om-folkeskolen 
 
Forberedelse til undervisningen 
Læs teksterne igennem og kortlæg sammen med din studiegruppe jeres forskellige veje 
igennem grundskolen og overvej hvordan det har påvirket jeres valg af videregående 
uddannelse.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/kort-om-folkeskolen
http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/kort-om-folkeskolen
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Session 4 

Titel: Gymnasiale uddannelser & dannelse og uddannelse  

Underviser(e): Lars Geer Hammershøj 

 

 

Indhold:  

Sessionen introducerer til de gymnasiale uddannelsers opbygning og indhold, 

herunder det aktuelle søgemønster, den gymnasiereformen 2016 og fælles formål for de 

gymnasiale uddannelser. Der introduceres til begreberne dannelse og uddannelse. En 

central, aktuel problematik er forholdet mellem dannelse og uddannelse. Der 

introduceres til hvordan dette forhold traditionelt kommer til udtryk i gymnasiets 

dobbelte formål, og det diskuteres hvordan dette forhold i dag er problematiseret både i 

de gymnasiale uddannelser og i resten af uddannelsessystemet.        

 

Litteratur knyttet til undervisningen [ca 70 sider] 

Regeringen (2016): Aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser, s. 1-17 

http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-

gymnasiale-uddannelser.pdf 

Danmarks Evalueringsinstitut (2015): Gymnasiet nu og fremover 

file:///C:/Users/Lars/Downloads/Gymnasiet%20nu%20og%20fremover_rev201

015.pdf 

Hammershøj, L. G. (2017): Dannelse i uddannelsessystemet. København: Hans Reitzels 

Forlag. Kapitel 7 og 10. (30)   

 

Supplerende litteratur 

Hammershøj, L. G. (2005):”Stoffet der danner – selvdannelse, almendannelse og det 

interessante” i Lieberkind & Bergstedt (red.): Dannelse mellem subjektet og det 

almene, p. 237-261, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Til undervisningsgangen læses de tekster, der er knyttet til undervisningen, og man 

orienterer sig ved opslag i centrale begreber mv..  

Det forventes desuden, at den studerende har deltaget i holdundervisningen og lavet 

øvelserne til den pågældende undervisningsgang.  

Øvelserne og eventuelt læsevejledning lægges på Blackboard en cirka uge før 

undervisningen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf
http://www.dpt.dk/wp-content/uploads/2016/06/160603-Styrkede-gymnasiale-uddannelser.pdf
file:///C:/Users/Lars/Downloads/Gymnasiet%20nu%20og%20fremover_rev201015.pdf
file:///C:/Users/Lars/Downloads/Gymnasiet%20nu%20og%20fremover_rev201015.pdf
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Session 5 
Titel: Lange og mellemlange videregående uddannelser & forvaltning, styring og 

strukturer 

Underviser: Thomas Clausen 

 

Indhold: 

Sessionen introducerer til universiteterne og professionshøjskolerne som centrale dele 

af det videregående uddannelsessystem. Hovedvægten i forelæsningen ligger på de 

organisatoriske rammer for de videregående uddannelsesinstitutioner samt indholdet 

af de uddannelser, institutionerne udbyder. Centralt i forelæsningen står spørgsmålet 

om, hvordan man sikrer kvalitet og relevans i de enkelte uddannelser. 

 

Litteratur: 

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2016): Udvikling og resultater på de videregående 

uddannelsesinstitutioner 2016, s. 5-28; 38-44 (30 normalsider). 

Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (2014): Høje mål. 

Fremragende undervisning i videregående uddannelser, s. 3-13; 94-123 (40 normalsider). 

 

Supplerende litteratur: 

Brøgger, Katja og Thomas Clausen (2017, forth.): ”Uddannelsesstyring og -forvaltning”, 

i A. K. Ljungdalh, J. Lysgaard and O. Tafdrup (red.): Uddannelsesvidenskab. 

Thorslund, Jørgen og Ulrich Storgaard Andersen (2012): ”Kvalitetssystemer og 

kvalitetssikring af uddannelse”, i Hanne Leth Andersen og Jens Christian Jacobsen 

(red.): Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur, s. 59-80.   

 
Forberedelse til undervisningen: 

De studerende læser de tekster, som er opført under ”Litteratur”. 
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Session 6 
Titel: Erhvervsuddannelserne og vekseluddannelsessystemet 

Underviser(e): Vibe Aarkrog 

 

Indhold: 

Sessionen introducerer til erhvervsuddannelsessystemets struktur, styring og 

pædagogik med fokus på vekseluddannelsesprincippet, læring i skolen og læring i 

praktikken og samspillet herimellem. Den seneste reform af erhvervsuddannelserne 

gennemgås med fokus på hvordan den behandler to centrale udfordringer i 

erhvervsuddannelserne: uddannelsernes manglende attraktivitet og det store frafald.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen [56]: 

Jørgensen, C.H. (2011). En historie om hvordan frafald blev et problem. I Jørgensen, 

C.H. (red) Frafald i erhvervsuddannelserne. Roskilde Universitetsforlag (s.13-31) 

Jørgensen, C.H. (2005) Erhvervsuddannelser. Den danske model for 

erhvervsuddannelser – et komparativt blik. I: Øje på uddannelse LO 

Niels Matti Søndergaard m.fl. Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen Læs 

kun sammenfatningen https://www.kora.dk/media/6844178/10688-

grundforloeb-paa-erhvervsuddannelserne-efter-reformen.pdf 

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 24. februar 2014  

http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Feb/140224%20endelig

%20aftaletekst%2025%202%202014.pdf 

 

Øvrig litteratur 

Bedre veje til en ungdomsuddannelse–opsummering af anbefalings-områder til 

regeringen  

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse, februar 2017 

http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-

ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læse teksterne igennem og formuler et bud på, hvordan erhvervsuddannelserne kan 

gøres mere attraktive for de unge samt et bud på, hvordan frafald kan reduceres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kora.dk/media/6844178/10688-grundforloeb-paa-erhvervsuddannelserne-efter-reformen.pdf
https://www.kora.dk/media/6844178/10688-grundforloeb-paa-erhvervsuddannelserne-efter-reformen.pdf
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Feb/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%202014.pdf
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Erhverv/PDF14/Feb/140224%20endelig%20aftaletekst%2025%202%202014.pdf
http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger
http://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/bedre-veje-til-en-ungdomsuddannelse/ekspertgruppens-anbefalinger
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Session 7 
Titel: Voksen- og efteruddannelse & det parallelle uddannelsessystem 

Underviser(e): Maria Marquard 

 

At give den studerende viden om det danske voksen- og efteruddannelsessystem samt  
kendskab til centrale begreber, læringsarenaer og medvirke til forståelse af aktuelle 
politiske prioriteringer og forandringer.  
 

Indhold  

Det danske voksen- og efteruddannelsessystem – et indblik i historie, tradition og 

aktuelle prioriteringer og temaer. Voksen- og efteruddannelsessystemets formål og 

funktion, samt samspil med øvrige læringsarenaer, herunder arbejdsmarkeds behov for 

kompetence udvikling og samfundets behov for demokratiske borgere. 

Målgruppen – den voksne deltager, karakteristika. Er der særlige 

læringsforudsætninger og -behov og dermed krav til voksenuddannelsens pædagogik 

og indhold og til voksenlæreren? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Wahlgren, B. (2010). Voksnes læreprocesser: Kompetenceudvikling i uddannelse og 

arbejde. København: Akademisk forlag. Kap. 1-3. 

”Voksen- og efteruddannelsessystemet”. Lokaliseret den 9.maj 2017 på World Wide 

Web:http://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/overblik-over-det-danske-

uddannelsessystem/voksen-og-efteruddannelsessystemet  

”Den danske kvalifikationsramme”. Lokaliseret den 9. maj 2017 på World Wide Web: 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Den-danske-

kvalifikationsramme   

”Strategiske fokusområder. Rådet for voksen og efteruddannelse. VEU-rådet-2014 

Lokaliseret den 9. maj 2017 på World Wide Web 

file:///C:/Users/marq/Downloads/140618-VEU-publikation.pdf    

 

 

Forberedelse til undervisningen 

Læs og orienter jer i litteratur, henvisninger og links 

Orienter jer på sider fra Uddannelses of forskningsministeriet http://ufm.dk/  

Om uddannelse og institutioner http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner  

Om voksenuddannelse mm. http://www.uvm.dk/Uddannelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/overblik-over-det-danske-uddannelsessystem/voksen-og-efteruddannelsessystemet
http://www.uvm.dk/uddannelsessystemet/overblik-over-det-danske-uddannelsessystem/voksen-og-efteruddannelsessystemet
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Den-danske-kvalifikationsramme
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Den-danske-kvalifikationsramme
file:///C:/Users/marq/Downloads/140618-VEU-publikation.pdf
http://ufm.dk/
http://ufm.dk/uddannelse-og-institutioner
http://www.uvm.dk/Uddannelser
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Session 8 
Titel: Kvalifikation og kompetence 

Underviser(e): Vibe Aarkrog 

 

Indhold: 

Formålet med sessionen er, at de studerende lærer at anvende begreberne kompetence 

og kvalifikation til analyse af centrale og aktuelle forhold i uddannelsessystemet og 

samfundets andre læringsarenaer.  

Begreberne kvalifikation og kompetence gennemgås, og det diskuteres, hvordan disse 

begreber indgår i uddannelsespolitik, uddannelsesplanlægning og 

uddannelsesvurdering blandt andet i udvikling og brug af NQF : National 

Qualifications Framework. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Kapitel om definition af kvalifikation og kompetence, s. 21 ff i Kompetens, utbildning och 

lärande i arbetslivet. Problem, begrepp och teoretiska perspektiv (Ellström, 1992).  

 

Introduktion til den danske kvalifikationsramme for livslang læring 

(Undervisningsministeriet, 2010). Findes på  

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse%20og%20und

ervisning%20for%20voksne/2010/kvalifikationsramme%20-%20stor.aspx?fullpub=1.  

 

Illeris, K. (2011) Kompetence  Hvad – Hvorfor - Hvordan? kapitel 2. Samfundslitteratur. 

 

Supplerende litteratur 

Cort, Pia (2010) Stating the Obvious: the European Qualifications Framework 

is not a neutral evidence-based policy tool. European Educational Research Journal 

Volume 9 Number 3: 304-316. 

 

Forberedelse til undervisningen 

Læs og orienter jer i litteratur, henvisninger og links.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse%20og%20undervisning%20for%20voksne/2010/kvalifikationsramme%20-%20stor.aspx?fullpub=1
http://www.uvm.dk/service/Publikationer/Publikationer/Uddannelse%20og%20undervisning%20for%20voksne/2010/kvalifikationsramme%20-%20stor.aspx?fullpub=1
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Session 9 

Titel: Erhvervsakademiuddannelser og det økonomiske perspektiv på uddannelse 

Underviser: Thomas Clausen 

 

Indhold: 

Erhvervsakademiuddannelserne er en forholdsvis ny konstruktion inden for det 

videregående uddannelsessystem. Til forskel fra professionshøjskolerne, som 

hovedsagelig uddanner til den offentlige sektor, sigter erhvervsakademierne først og 

fremmest på at forsyne den private sektor med arbejdskraft. Forelæsningen behandler 

erhvervsakademierne inden for det danske uddannelsessystem og integrerer dette med 

et økonomisk perspektiv på uddannelse. 

 

Litteratur: 

Andersen, Lotte Bøgh et al. (2017): Økonomiske incitamenter i den offentlige sektor. Hans 

Reitzels Forlag, s. 29-48 (20 normalsider). 

Danske Erhvervsakademier (2016): Danske Erhvervsakademier. Årsberetning 2016 (22 

normalsider). 

Gaden, Erik og Jesper Jespersen (2016): Introduktion til mikroøkonomi. Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag, s. 11-34 (21 normalsider). 

 

 

Supplerende litteratur: 

Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2015): Den danske grundskole – økonomisk 

set. Hans Reitzels Forlag. 

Teixeira, Pedro Nuno (2000): “A Portrait of the Economics of Education, 1960-1970”, 

History of Political Economy, Vol. 32 (supl.), s. 257-287. 

Vegas, Emiliana og Chelsea Coffin (2015): ”When Education Expenditure Matters: An 

Empirical Analysis of Recent International Data”, Comparative Education Review, Vol. 

59, No. 2, s. 289- 304. 

 

 
Forberedelse til undervisningen: 

De studerende læser de tekster, som er opført under ”Litteratur”. 
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Session 10 
Titel: Læring i praksis og realkompetencevurdering 

Underviser(e): Vibe Aarkrog 

 

Indhold: 

Formålet med sessionen er at de studerende lærer at anvende begreber om læring i 

praksis uden for skolen til at beskrive realkompetencen hos deltagere i uddannelse. 

Realkompetencetemaet omfatter forholdet mellem reale kompetencer og formelle 

kompetencer. Temaet omfatter flere dimensioner: en uddannelsespolitisk, en 

organisatorisk, en metrisk og en didaktisk. Følgende spørgsmål diskuteres: Hvorfor 

skal realkompetencer anerkendes i uddannelsessystemet? Hvordan anerkendes 

realkompetencer i uddannelsessystemet? Hvordan måles reale kompetencer i forhold til 

formelle? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Begreber til beskrivelse af læring i praksis gennemgås i Teori i praksis (Wahlgren & 

Aarkrog, 2004) i kapitlet Fra handling til teoretisk indsigt, side 38-79. 

 

Realkompetencetemaet udfoldes i Realkompetencevurdering inden for voksen- og 

efteruddannelse (Undervisningsministeriet, 2008), side 11-44.  

 
Eksempler på realkompetencevurderinger gives i: Aarkrog, V. & Wahlgren, B. 
(2015) Assessment of prior learning in adult vocational education and training, in 
print. 

 

Øvrig litteratur: 

EVA (2015) Fra ufaglært til faglært https://www.eva.dk/eva/projekter/2014/fra-

ufaglaert-til-faglaert/download-rapport/fra-ufaglaert-til-faglaert 

Aarkrog, V & Wahlgren, B. (2017) Developing Schemas for Assessing Social 

Competences among Unskilled Young People. IJRVET Vol 4 No 1: 47-68. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs teksterne igennem og lav en liste over, hvilke kompetence du har opnået gennem 

erhvervsarbejde eller gennem en fritidsinteresse. 
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Session 11 

 
Titel: Socialpædagogik og samspil mellem læringsarenaer 

Underviser(e): Morten Nissen 

 

Indhold 

Det sociale område rummer en række institutioner på grænsen mellem behandling, 
omsorg, forebyggelse og pædagogik. Her finder man ofte meget almene 
udviklingsmålsætninger (fx lydighed eller selverhvervelse), og her håndteres dem, der 
falder ud af det almindelige uddannelsessystem. Derfor træder problematikken om 
grænser og samspil mellem forskellige læringsarenaer (samt institutioner, 
praksisformer m.v.) frem her på en særlig måde - og er i disse år under opbrud.  
 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Jensen, N.R. (2013). Socialpædagogik i det moderne. I: Erlandsen, T m.fl. (red.) 

Socialpædagogik - en grundbog, København: Hans Reitzel (40-55) (15 s) 

Nissen, M. (2000). Projekt Gadebørn. Frederikshavn: DaFoLo, s.  15-17 og s. 223-240 (20 s.) 

Nissen, M. (2014). Standarder og standpunkter i psykosocialt arbejde. I E. Skærbæk, & 

M. Nissen (red.), Psykososialt arbeid: Fortellinger, medvirkning og fellesskap. (s. 81-114). 

Oslo: Gyldendal. (34 s.) 

 

Forberedelse til undervisningen: 

1. Læs teksterne og forbered forståelsesspørgsmål. 2. Find frem til flere betydninger af 

ordet ’social’ og hvad de kan implicere for ’pædagogik’ 
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Session 12  
 

Titel: Human resource management, ledelse og selvledelse 
Underviser(e):  

 

Indhold 

At lede en organisation er i høj grad at arbejde med deltagernes kompetence, talent, 
læring, karriere m.v. Human Resource Management (HRM) er derfor en central del af 
ledelsesfagligheden, og læring på jobbet er en stor arena for uddannelse. Den tætte 
kobling til ledelsesopgaven indebærer, at vi her kan se en pædagogisk 
grundproblematik tydeligt i spil, som handler om selve dette, at få nogen til at gøre 
noget bestemt - herunder ikke mindst at få dem til selv at tage ansvar og at lede sig selv.  
 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Larsen, H. H. (2014). Human Resource Management. I Kjær & Vikkelsø (red.). Klassisk 

og moderne organisationsteori. København: Hans Reitzel, s. 589-612 (24 s) 

Foucault, M. (1982). The Subject and Power. I: Essential Works: Power (ed. By JD 

Faubion). New York: The New Press, 326-348 (23 s.) 

Juelskjær, M. m.fl. (2011). Ledelse af uddannelse. København: Samfundslitteratur, s. 13-23 

(11 s.) 

 

Forberedelse til undervisningen: 

1. Læs teksterne og forbered forståelsesspørgsmål. 2. Overvej sammenhænge mellem 

begreberne ’pædagogik’ og ’ledelse’. 

 

 

 
 


