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UNDERVISNINGSPLAN 

  

Uddannelse:  

 

BA i Uddannelsesvidenskab 

Modul (nr. + 

navn):  

Modul 2 Pædagogikkens ideer og uddannelseshistorie 

ECTS: 15  

Semester + år:  Efterår 2017 

Undervisningssted: Århus og København 

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse  

Ida Juul, juul@edu.au.dk 

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Anne-Marie Eggert Olsen, ameo@edu.au.dk                      

Jens Erik Kristensen, jek@edu.au.dk                         

Anders Kruse Ljungdalh, ankl@edu.au.dk 

 

Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 

Se timeplan: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/ 

*Modulkoordinator bedes tjekke linket om lokaler og tidspunkter passer 

 

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 

Se gældende studieordning: 

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/ 

 

Prøveform/eksamen 

Se gældende studieordning: 

http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/ 

Eksamensdatoer: 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/uddannelsesvidenska

b-eksamen/  

 

 

Vejledning og feedback 

I forbindelse med eksamen (skriftlig hjemmeopgave) gives kollektiv vejledning ved 

holdunderviserne og efterfølgende skriftlig feedback fra eksaminator. 

 

Evaluering 

mailto:ameo@edu.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/
http://www.au.dk/fakulteterinstituttermv/adm/registra/studieguide/studieordning/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/uddannelsesvidenskab-eksamen/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/uddannelsesvidenskab-eksamen/


 2 af 9 

Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også 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 

Straume, I. S. (red.) 2013: Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 

Og/eller: Korsgaard, O., Kristensen, J.E., Siggaard Jensen, H. (red.) 2017. 

Pædagogikkens Idehistorie. Aarhus Universitetsforlag  

 

Pensum foreligger i et kompendium. Evt. supplerende litteratur formidles via 

Blackboard.  

 

 

Undervisningsplan 
 

Session Undervisningstema Underviser 

1 Fra pædagogik til uddannelse JEK/IJ 

2 Platon AMEO 

3 Karakterbegrebet, teori/praxis AMEO 

4 Rousseau og oplysningspædagogik JEK 

5 Frihed og disciplinering AMEO 

6 Universitetet og den højere uddannelse  IJ 

7                     De gymansiale uddannelser            IJ 

 8 Lærlingevæsnet IJ 

9 Skolevæsnet  AKL 

10 Demokrati og demokratisk  

 

 

 

dddddddddddannnnnddannnnnopdragelse/dannelse 

(Dewey, f.eks.) 

JEK 

11 Dannelse og dannelseskritik AMEO 

12 Familien og pædagogikken  IJ 

 

 

 

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage billed- og lydoptagelser af 

forelæsninger/undervisning uden forelæserens/underviserens tilladelse. 
 

    

  



 3 af 9 

Session 1  

Fra pædagogik til uddannelsesvidenskab 

 

Underviser: Jens Erik Kristensen/Ida Juul 
 

Mål: 

At introducere til modulet; kendskab til den udvikling, der siden 1960’erne er sket med 

det semantiske indhold i og den politiske brug af begrebet ’uddannelse’, hvor det 

gradvist er blevet det nye overbegreb til at forstå pædagogiske problematikker og til at 

beskrive pædagogiske institutioners formål, indhold og styring fra daginstitutioner og 

skoler og frem.  

 

Temaer/indhold:  

Glidningen i uddannelsestænkningen væk fra pædagogikkens filosofiske og 

idehistoriske grundbegreber (opdragelse, undervisning, oplysning, dannelse) over mod 

en normativ neutral samfundsvidenskabelig (sociologisk, økonomisk og politologisk) 

forståelse af uddannelse, der er orienteret mod arbejdsmarkedet, employability og 

konkurrenceevne, men ikke har kunnet fortrænge de klassiske pædagogiske 

grundtemaer og arven fra pædagogikkens filosofi-, ide- og institutionshistorie. 

  

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Korsgaard, O., Kristensen, J.E., Siggaard Jensen, H. (red.) 2017. Pædagogikkens 

Idehistorie. Aarhus Universitetsforlag: ’Indledning’, s.9-23, samt kapitel 8 

’Globalisering og livslang læring 1989-2015’, s. 359-416.  

 
 

Session 2 

Platon: Didaktisk teori, læringens forudsætninger, oplysning, 

sammenhængen politik-pædagogik,   

 

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 
 

Mål:  

Kendskab til antikke græske tanker om pædagogik og uddannelse. 

 

Temaer/indhold: 

Opdragelse, viden og dannelse. Den antikke græske arv. Skole, akademi, videnskab, 

filosofi. Hvad vil det sige at lære? Sofistik, retorik, demokrati. Sammenhængen mellem 

politik, pædagogik og videregående uddannelse hos Platon. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Ingerid S. Straume (red.): Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013 (og/eller 

eventuelt Korsgaard et al. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 1 Fra antikken til 

reformationen: s.25-76.) 

Platon, 7. bog af Staten, bog 7, 514 a- 541 e, overs. Otto Foss, Museum Tusculanums 

Forlag 2003 (1983), s. 279-315 

Anne-Marie Eggert Olsen, ‘Staten – demokratiets fyrstespejl’ i Jakob Leth Fink og Jens 

Kristian Larsen (red.), Platon. Værk og Virkning. Gyldendal 2016, s. 306-331 
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Klassisk og moderne pædagogisk teori, red. P. Østergaard Andersen og T. Ellegaard, 

NB: 2.udgave, Hans Reitzels Forlag 2012, s. 690-93 

Ernest Baker: Greek Political Theory. Plato and his Predecessors. London: Methuen. 

Fifth edition 1960 [1918], s. 209-238  
 

 

Session 3 

Aristoteles: Karakterbegrebet, teori og (etisk-politisk) praxis  
 

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 

 

Mål:  

Kendskab til sammenhængen mellem pædagogik og etik via begreberne dyd og karakter 

 

Temaer/indhold: 

Etik, karakteropdragelse. Individ- samfund. Teori-praksis. Dyder og myndighed. Natur-

konvention (fysis-nomos). Begær, fornuft, habitus. Harmoni, naturlighed. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Aristoteles, Etikken, bog 2, Det lille Forlag 2000, s. 55-69 

Olsen, Anne-Marie Eggert, ’Indledning’ fra Pædagogiske Værdier & Etik, red. A-M. E. 

O., Århus Universitetsforlag 2011, s. 11-32 

Ingerid S. Straume (red.): Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013  

(og/eller eventuelt Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 1: Fra 

antikken til reformationen, s. 25-76) 
 

 

Session 4 

Rousseau: Menneskets natur og perfektibilitet, privat og offentlig 

opdragelse, menneske-borger-statsborger,   

 

Underviser: Jens Erik Kristensen 

 

Mål:  

Kendskab til grundtemaer i Rousseaus og oplysningstidens pædagogik. Rousseaus 

kulturkritik og spor i senere pædagogiske retninger og –ismer (filantropisme, 

nyhumanisme, naturalisme og reformpædagogik).   

 

Temaer/indhold:  

En ny forståelse af barndommen og af menneskets perfektible natur. Opdragelsens og 

pædagogikkens selvstændiggørelse. Frihed og fremmedgørelse. Forholdet mellem 

politik og pædagogik og mellem menneske og borger (homme, bourgeois, citoyen)  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Rousseau, J.-J. 1996 [1754]. Afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse 

blandt menneskene. Gyldendal, s. 59-72 

Rousseau, J.-J. 1962 [1762]. Emile eller om opdragelsen. Borgen, bind I: s. 9-79.  
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Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, Aarhus Universitetsforlag: kapitel 3: 

Oplysning og nyttige kundskaber, s. 121-162. 

 

 

Session 5  

Kant-Herbart: Frihed og disciplinering; moral og etik  
 

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 

 

Mål:  

Kendskab til pædagogikkens videnskabeliggørelse og grundlæggelse som universitetsfag 

i begyndelsen af det 19. århundrede.   

 

Temaer/indhold: 

Efter revolutionen: Borgerlige rettigheder og pligter. Systematisering og 

institutionalisering af opdragelse og skole. Kants forelæsninger om pædagogik; Herbarts 

almenpædagogik.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Herbart, Johann Friedrich: Pædagogiske forelæsninger i omrids. Ved K. Grue 

Sørensen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1980: 31-58, 91, 111-122, 151-165 

Hermann Giesecke, Indføring i pædagogik, Nyt Nordisk forlag Arnold Busck 1981, s. 

67-104 

Ingerid S. Straume (red.): Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013. 

(og/eller eventuelt Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 4: 

Nyhumanisme og dannelse, s.163-212) 

 
 

 

Session 6 

Universitetet og de højere læreanstalter                 
 

Underviser: Ida Juul 

 

Mål:  

Kendskab til ideerne og de historiske forhold omkring forskningsuniversitetet, 

videnskabsakademier og de tekniske højskoler og deres forbindelse med 

oplysningstiden, nyklassicismen og romantikken.  

 

Temaer/indhold:  

Humboldt tanker om universitet og akademi, Ørsteds tanker om naturvidenskabens 

anvendelse. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

Humboldt, W. v., ’Om den indre og ydre organisation af de højere videnskabelige 

læreanstalter i Berlin’ i Ideer om et universitet, red. Jens Erik Kristensen m.fl. Aarhus 

Universitetsforlag 2007, s. 89-96. 
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Ørsted, Hans Christian: ’Om den dannende Virkning Naturvidenskabens Anvendelse 

maa udøve’. Aanden i Naturen [1850] Vinten 1978: 202-211. 

Frølund, Sune, ’Mellem ånd og nytte: H. C. Ørsted’ i At komme til sig selv: 15 portrætter 

af danske dannelsestænkere. Gad 2008, s. 64-84. 

 
 

Session 7  

Fra latinskole til gymnasium 
 

Underviser: Ida Juul 

 

Mål: 

At de studerende får indsigt i den rolle demokratiseringen af adgangen til de højere 

uddannelser har spillet for såvel gymnasiets udvikling som for forestillingen om, at vi 

har bevæget os fra et standssamfund til et såkaldt meritokratisk samfund.  

 

Temaer/indhold: 

Indledningsvist diskuteres latinskolernes betydning som redskab til at sikre 

”overklassens” kulturelle, politiske og økonomiske hegemoni og reproduktion af samme. 

Endvidere introduceres de studerende til de uddannelsespolitiske tanker, som lå bag 

gymnasiets udvikling fra elite- til massesamfund samt til de sociale og økonomiske 

diskurser, som flettede sig ind i disse politiske målsætninger. 

 

   

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Engberg, J. 2005). Magten og kulturen. Dansk kulturpolitik 1750-1900. Bd. III. 

København (eller eventuelt Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 4: 

Nyhumanisme og dannelse, s. 163-212) 

Gads Forlag 258-272)  

Larsen, G.H. og Laursen, P.F. (1985): Latinskoledisciple og gymnasieelever. 

Institutionalisering og disciplinering. I C. Clausen (red.) Ungdommens historie. En  

antologi. København, Tiderne Skifter. (s 39-80)  
 

 

Session 8  

Lærlingevæsnet 
 

Underviser Ida Juul 

 

Mål:  

At introducere de studerende får en forståelse for håndværkeruddannelsernes historiske 

udvikling set i relation til udviklingen i det øvrige uddannelsessystem og samfundet 

mere generelt.  

 

Temaer/indhold: 

Lærlingevæsnets udvikling diskuteres i lyset af to begrebspar, nemlig henholdsvis 

inklusion og eksklusion og prestige/mangel på prestige. Dette vil blive analyseret dels i 

forhold til hvem, der fik adgang til og hvem, der blev udelukket fra uddannelserne og i 
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forholde til samtidens syn på håndværkerne og håndværkenes eget syn på 

uddannelserne og hvordan disse ændredes op gennem tiden.   

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Juul, I. (2010) Fra lommepengedøtre til kontormus: køn og klasse på kontor fra 1900- 

1960, Tidsskrift for Arbejdsliv, Nr. 2, 2010, s. 54-7 

Juul, I. (2017) The twin aspiration of Danish craftsmen to maintain their traditional 

privileges and be accepted as respectable members of the emerging bourgeois society in 

.Fernando Marhuenda, F. F. (Ed.)  Vocational Education, Labor and Citizenship: The 

Working Class, the Workforce and the Provision of Qualifications from Early to 

Contemporary Capitalism. Berlin, Peter Lang (p. 86-108)  

Juul, I, (2012) Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne: realistisk mulighed eller 

utopi? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Vol. 12, Nr. 1, 02., s. 14-25. 

 
 

Session 9 

Skolevæsnet 

 

Underviser: Anders Kruse Ljungdahl 

 

Mål:  

Målet med sessionen er at introducere de studerende til nogle væsentlige konsekvenser 

af de skolereformer, der fandt sted op igennem 1800-tallet. 

 

Temaer/indhold:  

Mod slutningen af 1800-tallet var den moderne skole, som vi kender den i dag, blevet 

etableret. Skolepligt og klasseundervisning med mange elever i hver klasse havde afløst 

det tidligere skolesystem bestående af mindre grupper af børn, hvor undervisningen var 

organiseret som høring af den enkelte elev. Sessionen skal fokusere på nogle af 

konsekvenserne af denne forandring fra individuel høring til organiseret 

klasseundervisning.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Aiken, C. (1896). ‘Attention and Memory’, chapter 3 (pp. 46-60) & ‘To Teachers’, 

chapter 4 (pp. 61-73). In Methods of Mind-Training: Concentrated Attention and 

Memory. New York: Harper and Brothers Publishers. (kan downloades fra 

archives.org.) 

Ljungdalh, A. K. (2016). A History of the Pedagogy of Voluntary Attention: Exploring 

the Epistemological Potential of the Pathological. Journal of Theoretical and 

Philosophical Psychology. Vol. 36, No. 3, pp. 158–174. 

Maynes, M-J. (1985). ‘The Impetus for School Reform’, chapter 3 (pp. 33-60). In 

Schooling in Western Europe: A Social History. Albany, NY: State University of New 

York Press. 

(og/eller Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 6: Naturalisme og 

reformpædagogik, s. 259-308) 

 

 

 

http://pure.au.dk/portal/da/publications/fra-lommepengedoetre-til-kontormus(62619270-52c9-11df-a44e-000ea68e967b).html
http://pure.au.dk/portal/da/publications/fra-lommepengedoetre-til-kontormus(62619270-52c9-11df-a44e-000ea68e967b).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/ida-juul(f6339469-6288-4113-b25d-f7a052b1f018)/publications/ligevaerd-mellem-ungdomsuddannelserne(7f50861b-a05c-4ab8-a923-8739a906bf62).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/ida-juul(f6339469-6288-4113-b25d-f7a052b1f018)/publications/ligevaerd-mellem-ungdomsuddannelserne(7f50861b-a05c-4ab8-a923-8739a906bf62).html
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Session 10  

Demokrati og demokratisk opdragelse/dannelse  

 

Underviser: Jens Erik Kristensen  

 

Mål: Kendskab til, hvordan demokrati blev et pædagogisk begreb fra og med John 

Dewey over Hal Koch til Habermas - og i folkeskolens formålsparagraf i 1975. Forskellen 

på demokrati som styreform og livsform og forskellen på demokratisk opdragelse, 

opdragelse til demokrati og demokratisk myndighed. Politik og pædagogik. 

 

Temaer/indhold: Fra religiøs og national opdragelse til demokratisk dannelse. 

Grundtemaer i Deweys pædagogik og receptionen af ham i Danmark fra 1940’erne og 

frem. Forskellen mellem naturalistisk reformpædagogik og demokratisk progressivisme. 

Folkeskolens formålsparagraffer som ”samfundets trosbekendelse til fælles værdier”. 

Slægtskab og forskel mellem Deweys pædagogik og Durkheims uddannelsesvidenskab. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Dewey, J. 2005 [1916]. Demokrati og uddannelse. Klim, s. 21-44, 99-116 

Koch, H. 1945. Hvad er demokrati? Gyldendal, s. 7-47 

Korsgaard, O., Kristensen, J.E. og Siggaard Jensen, H. 2017. Pædagogikkens 

Idehistorie, Aarhus Universitetsforlag: kapitel 7: Progressivisme og demokratisk 

dannelse s. 309-358 

 

 
 

Session 11  

Dannelse og dannelseskritik (evaluering) 

 

Underviser Anne-Marie Eggert Olsen 
 

Mål:  

Kendskab til det moderne (borgerlige) dannelsesbegrebs opkomst og betydning 

 

Indhold:  

Udviklingen fra Herder til Gadamer, Adornos kritik af halvdannelsen 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Gadamer, H.-G., kapitlet ’Dannelse’ fra Sandhed og metode, overs. mv. Arne Jørgensen, 

systime Academic 2004 (1960-90), s. 14-23. 

Adorno, Theodor W., ’Halvdannelsens teori’, i Per Quale (red.) Kritikk og krise i 

pedagogikken. 11 innlegg om opdragelsen etter Auschwitz, Pax Forlag, Oslo 

Jepsen, Per, ’Theodor W. Adorno. Dannelse i den barbariske kultur’, i Ingerid S. 

Straume (red.): Danningens filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013, s. 276-286 

 

 

Session 12  

Pædagogik og familestruktur set i et klasse- og kønsperspektiv 

Afslutning og evaluering.  

 

Underviser: Ida Juul 
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Mål:  

At vise, hvordan familien og særligt kvinderne spiller en vigtig rolle i disciplineringen af 

arbejderklassen og hvordan statslige politikker og private initiativer indgår som mod- og 

medspillere i denne proces.   

 

Temaer/indhold:  

Med udgangspunkt i begreberne selvforsørgelse og respektabilitet, diskuteres den rolle 

som dette har spillet både i forhold til både at styrke selvtillid og klassebevidsthed 

blandt arbejderfamilierne og disciplinere samme via en udbredelse af 

middelklassenormer til arbejderklassen.  

Endelig samles der op på modulet og der afsættes tid til mundtlig evaluering.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen 

Montessori, M. (1917): Metoden. Videnskabelig Pædagogik som anvendes for Børn i 

Montessori-Skolerne. V.Pio/Povl Branner P 48-66 og 78-95. 

Bayer, S og J. E. Kristensen (Ed.):  Pædagogprofessionens historie og aktualitet, Bd. 2 

Kald og kundskab. Brydninger i børnehavepædagogikken 1870-2015, 90-117 

Skeggs, B. (1997) Formations of class and gender: becoming respectable London, SAGE  

kapitlerne 3 og 4           

 
 

 


