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Modul (nr. + navn): Modul 2 – Pædagogik, Samfund og Kultur  

ECTS: 15  

Semester + år: Efterår 2017  

Undervisningssted: Århus  

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse: 

Lektor Karen Bjerg Petersen, kp@edu.au.dk 

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Lektor Jørn Bjerre, jbje@edu.au.dk 

Lektor Dirk Michel-Schertges, dimi@edu.au.dk 

Lektor Søren P. Nagbøll, sona@edu.au.dk 

Lektor Monica Susanne Carlsson, monica@edu.au.dk  

Adjunkt Carsten Fogh Nielsen cafo@edu.au.dk  

Udviklingskonsulent Helle Hvass, hehv@tdm.au.dk  

 

Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 

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

 

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 

Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 

 

Prøveform/eksamen 

Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 

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

 

Tilrettelæggelsesform 

Forelæsning og holdundervisning.  

 

Vejledning og feedback 

Der er udelukkende kollektiv vejledning. Datoer fremgår af skema og undervisningsplan. 

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også tilgås via BlackBoard. På 

næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste un-

dervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  

 

Elektronisk kompendium 

Der udarbejdes et elektronisk kompendium, som lægges på blackboard  

 

Du bør være opmærksom på tidsskrifterne:  

Dansk Sociologi, Distinktion, Social Kritik og Grus; Danmarks pædagogiske tidsskrift, Unge Pæda-

goger, Kvan, Vera, Social Pædagogen og Tidsskrift for Arbejdsliv.  

mailto:jbje@edu.au.dk
mailto:dimi@edu.au.dk
mailto:sona@edu.au.dk
mailto:monica@edu.au.dk
mailto:cafo@edu.au.dk
mailto:hehv@tdm.au.dk
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/timeplaner/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/
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Undervisningsplan - Oversigt 

Session, dato, tid Undervisningstema Underviser 

Studiestart, 
August 2017  

Introduktion til  
DPU og kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik 
Studiegruppe-facilitering 
 

Studiekoordinator 
Modulansvarlig 
Studerende m.fl 

1    
Ti 5.9.2017, 10.15-14 

Introduktion til modulet.  
Professioner og pædagogiske strømninger 
Pædagogiske strømninger 

 

Karen Bjerg Petersen 

2 
Ti 12.9.2017, 10.15-14 

Forskningstilgange og metoder i pædagogisk praksis. Monica S. Carlsson 

3 
Ti 19.9.2017, 10.15-14 

 

Uddannelse som sociologisk felt I: Kultur, social orden og reproduk-

tion 

 

Jørn Bjerre 
 
 

4 
Tirsdag 26.9. 2017, 10.15-14 

4a 
Ti 26.9.2017, 14.15-16 

Uddannelse som sociologisk felt II: Pædagogikkens scenarier og 
sociale interaktion 
 

Introduktion til akademisk læsning 

Jørn Bjerre 
 
 
Helle Hvass 

5 
Ti 3.10. 2017, 10.15-14 

 

Indføring i kritisk teori  

Dirk Michel-
Schertges  

6a 
Ti 10.10.2017, 9.15-10 

6 
Ti 10.10. 2017, 10.15-14 

Midtvejsopsummering om forløbet 

 

Modernisering af den offentlige sektor 

Karen Bjerg Petersen 
Dirk Michel-
Schertges 

Uge 42 - Efterårsferie 

7 
Ti 24.10. 2017, 10.15-14 

Michel Foucault og analysen af pædagogikkens rolle i velfærdsstaten Jørn Bjerre 

8 
Ti 31.10.2017, 10.15-14 

Indføring i Norbert Elias processociologi og dens anvendelse som 

orienteringsmiddel i pædagogisk sociologisk forskningspraksis i 

moderne samfund. 

 

Søren Nagbøll 

9 
Ti 7. 11. 2017, 10.15-14 

Kultur og pædagogik - essentialistiske og anti-essentialistiske forstå-
elser af kultur og pædagogik 

Carsten Fogh Nielsen 

10 
Ti 14.11.2017, 10.15-14 

Om teknisk rationalitet i pædagogik og uddannelse: fænomenologi, 
hermeneutik og teknisk rationalitet 

Carsten Fogh Nielsen 

11 

Ti 21.11. 2017, 10.15-14 

 

Pædagogiske strømninger. Pædagogik og Narrativitet. Carsten Fogh Nielsen 

12 

Ti. 28.11.2017, 9.15-12 

13 

Ti. 28.11.2017, 12.15- 16 

Evaluering og Opsamling på modulet 

 

Forberedelse til eksamensopgave/akademisk skrivning/ 

evt. introduktion til brug af AU Library 

Karen Bjerg Petersen 

Helle Hvass 

 

14 

Ti.5.12.2017, 10.15-16 

Kollektiv gruppevejledning med Carsten Fogh Nielsen  Carsten Fogh Nielsen 

15 

To. 7.12.2017, 10.15-16 

Kollektiv gruppevejledning med Jørn Bjerre  Jørn Bjerre 

16 

Ti/ d. 5/7.12 2017, 10.15-16 

Kollektiv gruppevejledning med Dirk Michel -Schertges Dirk Michel-

Schertges 

17 

Januar 2018 

Der aftales feedback med de studerende efter eksamen i januar 2018. 

Tidspunkter lægges på bb 

Karen Bjerg Peter-

sen, Jørn Bjerre, 

Carsten Fogh Niel-

sen, Dirk Michel- 

Schertges 
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Session 1 

 

Dato, tid: Tirsdag 5. sep. 2017, kl. 10.15-14 

 

Titel: Professionernes opståen og udvikling – professionsidentiteter i forandring 2) Pædago-

giske Strømninger 3) Introduktion til studieenheden: Pædagogik, Samfund og Kultur. 

Underviser: Karen Bjerg Petersen 

 

 

Indhold: 

Et indblik i forholdet mellem stat og professioner – set i et historisk og nutidigt blik med afsæt i 

specifikke professioners historiske udvikling.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Brante, T. (2005). Staten og professionerne. I: Eriksen, T.E. & Jørgensen, A.M. (red): 
Professionsidentitet i forandring. København: Akademisk forlag. (Blackboard) 

 Eriksen, T. (2005). Professionsidentitet i forandring – Komparativ perspektivering. I: 

Eriksen, T.E. & Jørgensen, A.M. (red): Professionsidentitet i forandring. København: 

Akademisk forlag. (Blackboard) 

 Staugaard, H.J. (2011). Professionsbegrebet. I: Johansen, M. B. & Olesen, S. G. (red.) 

Professionernes sociologi og vidensgrundlag. Århus: VIA Systime. (Blackboard) 

 Nørgaard, E. (1991): Reformpædagogik, før nu og fremtiden. I Psyke & Logos, 1991, 12. 

(Artikel på blackboard) 

 

 

Supplerende litteratur: 

Dahl, H.M., Kristensen, J.E., Hansen, A.E. & Hansen, C.S. (2015). Pædagog-professionens hi-
storie og aktualitet. Bd. 1 – 2. København : U-press 
Hjort, K. (2011). Professionalisering af professionsforskningen: Hvad blev der af professions-

forskningen? I: Johansen, M. B. & Olesen, S. G. (red.) Professionernes sociologi og videns-

grundlag. Århus: VIA Systime, s. 118-142  

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs litteraturen med henblik på især Brantes pointer omkring sammenhængen mellem statens 

og professionernes udvikling. Se bl.a. hos Brante og andre forfattere 1) hvordan defineres pro-

fessionsbegrebet? 2) hvilke årsager anføres som begrundelse for professionernes udvikling  3) 

pædagogiske retninger efter 2. verdenskrig. 

http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publishers/via-systime(49ac12b3-bf11-4293-be60-f9728f956c0e).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publications/professionalisering-af-professionsforskningen(7ac38ead-3162-4adc-8fd4-b87283866940).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publications/professionalisering-af-professionsforskningen(7ac38ead-3162-4adc-8fd4-b87283866940).html
http://findresearcher.sdu.dk/portal/da/publishers/via-systime(49ac12b3-bf11-4293-be60-f9728f956c0e).html
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Session 2 
 
Dato, tid: Tirsdag 12. sep. 2017, kl. 10.15-14 

 
Titel: Forskningstilgange og metoder i pædagogisk praksis. 
Underviser: Monica Carlsson 

 

Indhold:  

 

Undervisningen giver en introduktion til forskellige slags vidensproduktion og tilgange til forsk-

ning inden for det pædagogiske område. Derefter sættes der fokus på forskningsmetoder, med 

nedslag i kritisk pædagogisk forskning og kulturanalysen. Der afsluttes med et blik på forskellige 

forståelser af hvordan koblinger mellem forskning og udviklingsprocesser i praksis kan finde 

sted. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 80 s.): 

 Andersen, P. Ø. (2011) Pædagogikken i evalueringssamfundet. Hans Reitzels Forlag, s. 
139-160 (Forskellige slags videnproduktion inden for det pædagogiske område).  

 Cohen, L, Manioni, L. and Morrison, K. (2011) Research methods in education. 
Routledge, ch. 2. Critical Educational Research, s. 31-47. 

 Dinesen, M.S. og De Wit C.K. (2010) Innovativ evaluering. Dansk Psykologisk Forlag, s. 
214-220. 

 Haastrup, K., Rubov, C., Tjørnhøj Thomsen T. (2011) Kulturanalyse. Kortfattet. (kap. 5. 
Den analytiske proces) Samfundslitteratur, s. 53-58. 

 Rickinson, M., Sebba, J. & Edwards, A. (2011) Improving research trough user engage-
ment. Routledge, s. 42-47.  

 Sarah Robinson (2012) Constructing teacher agency in response to the constraints of ed-
ucation policy: adoption and adaptation, The Curriculum Journal, 23:2, 231-245. 
http://dx.doi.org/10.1080/09585176.2012.678702 

 Schwandt, T.A. (2005) On modeling our understanding of the practice fields, Pedagogy, 
Culture & Society, Volume 13, Issue 3: 313-332. 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14681360500200231 

 Sharples, J. (2013) Evidence for the frontline. A report for the alliance for useful evi-
dence, s. 18-23, http://www.alliance4usefulevidence.org/assets/EVIDENCE-FOR-THE-
FRONTLINE-FINAL-5-June-2013.pdf  

 

Forberedelse til undervisningen: 

1. Læs litteraturen og sæt dig især godt ind i den introducerende tekst af Andersen om forskelli-

ge slags vidensproduktion og tilgange til forskning indenfor det pædagogiske område. 

2. Læs uddrag fra Dinesen og de Wit, og artikel af Robinson som er vedlagt som eksempler på 

empirisk forskning i pædagogisk praksis, og tag stilling til følgende spørgsmål: Hvilke for-

mer for viden lægges der op til i de forskellige tilgange til forskning? Viden til hvilket formål 

og for hvem? Hvilke metoder spørges der med? 

  
 
 
 

http://www.tandfonline.com/toc/rpcs20/13/3
http://www.alliance4usefulevidence.org/assets/EVIDENCE-FOR-THE-FRONTLINE-FINAL-5-June-2013.pdf
http://www.alliance4usefulevidence.org/assets/EVIDENCE-FOR-THE-FRONTLINE-FINAL-5-June-2013.pdf
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Session 3 
 

Dato, Tid: Tirsdag d. 19. sep. 2017, kl. 10.15 – 14.00 

 

Titel:  

Uddannelse som sociologisk felt I: Kultur, social orden og reproduktion 

 

Underviser:  

Jørn Bjerre 

 

 

 

Indhold:  

Med reference til Durkheims og Bourdieus teorier fokuserer undervisningen på sociologiske 

perspektiver på pædagogik ud fra en overvejende makro-sociologisk vinkel. Undervisningen be-

lyser således forholdet mellem samfundsudvikling og pædagogikkens funktion og rolle. Med ud-

gangspunkt i Durkheim og Bourdieu tematiseres spørgsmålet om social integration og spørgs-

målet om social forandring. Udgangspunktet er solidaritetsbegrebet og Durkheims teori om pæ-

dagogikkens rolle som (statsligt) institutionaliseret socialisation. Herudover introduceres be-

greber som arbejdsdeling, individualisering, socialisering, patologi m.v.  

Emile Durkheim (1858-1917) har med sin teori om sociale fakta og forestillingen om, at det soci-

ale/samfundet skal betragtes som en realitet i sig selv, lagt grunden til sociologien som en selv-

stændig videnskab, såvel som grunden til studiet af pædagogiske forhold som sociale fakta. 

Blandt de moderne uddannelsessociologer, der er fulgt efter Durkheim, har Bourdieu formentlig 

haft den største indflydelse på den teoretiske udvikling af fagfeltet. Undervisningen fokuserer på 

Bourdieus teori om reproduktionen af social ulighed i skolesystemet og hans forståelse af for-

skellige kapitalformer.  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Bjerre, Jørn (2016): Undervisningens sociologi: Rammer og processer, s. 173-200 i P. 

Fibæk Laursen og H.J. Kristensen (red.), Pædagogikhåndbogen. Otte tilgange til pæda-

gogik, København: Rans Reitzels Forlag.* 

 Durkheim, E. (1895/2000): Den sociologiske metodes regler, Hans Reitzels Forlag, s. 

47-85.* 

 Durkheim, E. (1975): Opdragelse, uddannelse og sociologi, Carit Andersens forlag, s. 31-

51.*  

 Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. I: J. Richardson, Handbook of Theory and 

Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). New York: Greenwood. Hentes: 

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/fr/bourdieu-forms-

capital.htm  

 Bourdieu, P.  (1987): “What makes a social class? On the theoretical and practical exist-

ence of groups”. I Berkeley Journal of Sociology. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og indholdsbeskrivelsen. 
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Session 4 

 

Dato, tid: Tirsdag, d. 26.sep. 2017, kl. 10.15- 14 

 

 

Titel:  

Uddannelse som sociologisk felt II: Pædagogikkens scenarier og sociale interaktion  

 

Underviser:  

Jørn Bjerre 

 

 

 

Indhold:  

Undervisningsgangen introducerer til sociologiske perspektiver på pædagogik ud fra en overve-

jende mikro-sociologisk vinkel.  

Med henblik på at introducere til social interaktionsteori præsenteres E. Goffmans og Basil 

Bernsteins teorier. Goffman trækkes ind med henblik på at belyse rollespillet i hverdagen, inter-

aktionsritualer og ansigtsarbejde. Basil Bernstein trækkes ind med henblik på at forstå den pæ-

dagogiske interaktions kodemodaliteter: situations(u)afhængigt sprog: synlig og usynlig pæda-

gogik; klassifikation og rammesætning; regulativ og faglig diskurs; vertikal og horisontal dis-

kurs. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Goffman, Erving (2004): Rolledistance, i Goffman, E.: Social samhandling og mikroso-

ciologi, Hans Reitzels forlag, s. 194-218.* 

 Goffman, Erving (1967): Anstalt og menneske. Den totale institution socialt set. S. 11-

38.* 

 Sadovnik, A. R. (2001): Basil Bernstein (1924-2000), in Prosepcts: the quarterly review 

of comparative education, no. 4, pp. 687-703.   

 Bernstein, B. (2001): Pædagogik, diskurs og magt, Akademisk forlag, heri Klassefor-

skelle og pædagogisk praksis, (s. 94-122).* 

 
Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og indholdsbeskrivelsen. 
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Session 4 a 
 

 
Dato, Tid: Tirsdag d. 26. sep. 2017, kl. 14.15 – 16.00 

 

Titel:  

Workshop om akademisk læsning  

 

Underviser:  

Helle Hvass  

 

 

Indhold 

 

 læsevaner,  

 udfordringer ved læsning af forskellige typer akademiske tekster: lærebog, videnskabelig 
artikel mm.  

 øvelser i førlæsning,  

 forskellige former for læsning: intensiv, selektiv, skimmende mm. 

 behandling af tekster efter læsning  
 
 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012) Den Gode Opgave – Håndbog i opgaveskrivning på 

videregående uddannelser Frederiksberg: Samfundslitteratur. (anskaffes) 

Becker Jensen, Leif (2004) Fra Patos til Logos – Videnskabsretorik for begyndere. Frederiksberg: 

Roskilde Universitetsforlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Vær opmærksom på, hvordan Rienecker & Stray Jørgensen skriver om fx: kendetegn ved den gode 

opgave (kapitel 1), problemformulering (kapitel 4), kilders funktion i opgaver (kapitel 7) og opgavens 

argumentation (kapitel 11). Vær også opmærksom på Leif Becker Jensens seks påstande om viden-

skab og forskning. 

Som forberedelse til undervisningsgangen lægges en eksemplarisk eksamensopgave i modulet på BB. 

Læs opgaven så du er forberedt på at arbejde med dens problemformulering, struktur, kildehåndte-

ring og argumentation. 
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Session 5 

 

Dato, tid: Tirsdag d. 3.okt. 2017, kl. 10.15-14 

 

Titel: Indføring i Kritisk Teori: Fremmedgørelse, emancipation og (ud)dannelse 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold: 

Kritisk teori er på engang teori og praksis baseret på de teoretiske metodologier der kan føres tilbage 

til Karl Marx og Sigmund Freud. Derfor vil der i denne session blive rettet fokus mod de essentielle 

teoretiske forudsætninger som kendetegner Karl Marx’ arbejder. Karl Marx teoretiske grundlæggen-

de antagelser vil blive analyseret og perspektiveret i lyset af dannelse/Bildung og emancipation. 

Denne koncept vil blive præsenteret og diskuteret på baggrund af den dialektiske materialisme og 

relateret til begreberne udbytning og fremmedgørelse. I forlængelse heraf vil ”Frankfurterskolen” 

blive introduceret og relateret til Marx tankebygning. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Horkheimer, Max (2015). Traditionel og kritisk teori, i: Ebbensen, Leif (red.) Klassisk kritisk 

teori. Braband: Folraget-Reflect, s. 7-52 

 Israel, Joachim (1969). Fremmedgørelse: fra Marx til moderne sociologi: en makrosociolo-
gisk analyse. København: Bibliotek Rodos  

 Marx, Karl (1845). Teser om Feuerbach. In: http://www.marxists.org/dansk/marx/45-

feuer.htm(last access: 15.04.2013) 

 Michel, Dirk (2008). Uddannelse som potentiel frigørelse: Til dialektikken hos Theodor W. 

Adorno og Heinz-Joachim Heydorn, i: Nørholm, M./Jensen, K. og N. Rosendal (red.): Studier 

af pædagogisk praksis. Pædagogisk sociologi IV. København: Danmarks Pædagogiske Univer-

sitetsforlag, s. 161-186. 

 

Supplerende litteratur: 

Engels, Friedrich (1973/1876). Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske, i: Karl Marx and 

Friedrich Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, København, Forlaget Tiden. 

http://www.marxists.org/dansk/marx/1876/arbej.htm (last access: 15.04.2013) 

Giddens, Anthony (1990). Nation State and Violence. Cambridge: Polity Press. 

Harvey, David (2010). A companion to Marx’s Capital. London/New York: Verso. 

Horkheimer, Max (1947). Eclipse of Reason. London/New York: Continuum (especially chapter 1: 

Means and Ends, page 3-39) 

Marcuse, Herbert (1970) Eros og civilisation. København: Gyldendals Uglebøger. 

Marxistisk Internet Archive: se Dansk Afdeling http://www.marxists.org/dansk/index.htm  

(last access: 15.04.2013) 

 

Forberedelse til undervisningen: 

1) Læs “Teser om Feuerbach” (Marx 1845), mark the three most important sentences and discuss 

this with your peer students.  

2)  Læs artiklen “Traditional and Critical Theory” (Horkheimer 1937) and think about how Hork-

heimer’s main assumptions are related to Marx’s Feuerbach thesis’.  

3)  Mark in “Traditional and Critical Theory” (Horkheimer 1937) the three most important sentenc-

es and grade them from one to three in their importance. 

 

 
 
 

http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/dansk/marx/1876/arbej.htm
http://www.marxists.org/dansk/index.htm
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Session 6 

 

 

Dato, tid: Tirsdag d. 10.okt. 2017, kl. 10.15-14 

 

Titel: Modernisering af den offentlige sektor 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

 

Indhold: 

The session ”Modernisering af den offentlige sektor” will deal with existence and the use of organiza-

tions and institutions and its “hidden curriculum”. The focus will be on instrumental reason, neo-

conservative and neo-liberal thinking and its “way” to the modernization of the public sector. The 

transformation of (public) institutions and organizations and its “outcomes” will be analyzed and 

discussed using national and international examples, for example in higher education. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Jensen, Knud & Niels Rosendal Jensen (2007). Modernisering af den offentlige sektor. Kø-

benhavn, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s. 33-76 

 Hjort, Katrin (2005). Professionalisering i den offentlige sektor. Roskilde: Roskilde Universi-

tetsforlag, (særlig s. 7-24) 

 Esping-Andersen, G. (1990). The Three Political Economies of the Welfare State, in: Three 

Worlds of Welfare Capitalism.  New Jersey: Princeton University Press, s. 9-34  

 Adorno, Theodor W./Becker, Helmut (1983). Education for Autonomy, in: Telos 56, s. 103-
110 

 Michel-Schertges, Dirk/Jensen, Knud (2010). Transforming of Educational Institutions after 

GATS – Consequences in Social Relations as Corporation, Competition and State Regulation, 

i: Journal for Critical Education Policy Studies, vol.8. no.2, pp. 311-328 

 

 

Forslag til supplerende litteratur:  

Karl Marx (1859). Critique of Political Economy. Part I THE COMMODITY; 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01.htm 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Think about your experiences at your former workplace and/or public institutions and think about 

the organization and praxis with respect to democracy. What do you think can be explained by the 

literature above and what still remains unclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01.htm
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Session 7 

 

Dato, tid: Tirsdag d. 24.okt. 2017, kl. 10.15-14 

Titel: Michel Foucault og analysen af pædagogikkens rolle i velfærdsstaten 

 

Underviser: Jørn Bjerre 

 

 

Indhold:  

Michel Foucault (1926-1984) interesserer sig for, hvordan, hvad der kan tænkes og siges, er sty-

ret af en given periodes ”vidensregime”, dvs. af et kollektivt delt tankesystem. Foucault indfan-

ger dette med sit begreb om diskurs, som netop angiver, hvordan menneskets tanker og udsagn 

er struktureret. Foucault er ikke blot relevant i forhold til den sociologiske analyse af viden, men 

mere generelt af pædagogikken som ramme omkring brugen af viden i udformningen af subjek-

tivitet. Sessionen introducerer til forholdet mellem magt, viden og subjektivitet. Den tager ud-

gangspunkt i Foucaults arbejde med en lang række historiske detailstudier af, hvordan magt, 

disciplinering og ”normalisering” udspiller sig. Fokus er på, hvordan subjekter formes via pæda-

gogikkens relationelle praksis, og på at forbinde forhold som stat, institution, individ og sam-

fund ved hjælp af nøglekategorier som gouvernementalitet, pastoralmagt og biopolitik.  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Foucault, M. (2002). “Midlerne til en god afretning” og “Panoptismen”, s. 186-246 i: 

Overvågning og straf. Fængslets fødsel. København: Det lille Forlag.*  

 Popkewitz, T. (2008). Education sciences, schooling, and abjection: recognizing differ-

ence and the making of inequality? South African Journal of Education Vol. 28, s. 301-

319. 

 Raffnsøe, S., Gudmand-Høyer, M., & Thaning, M. S. (2008); Foucault. Frederiksberg: 

Samfundslitteratur (kap. 13: ”Velfærd, sikkerhed og ledelse” og kap. 14: ”Ledelse af an-

dres selvledelse”).* 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og indholdsbeskrivelsen. 
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Session 8 

 
8 

Dato, tid: Ti 31.10.2017, 10.15-14 

Titel: Indføring i Norbert Elias processociologi og dens anvendelse som orienteringsmiddel i pæ-

dagogisk sociologisk forskningspraksis i moderne samfund 

Underviser: Søren Nagbøl 

 

 

Indhold: 

Sessionen vil på baggrund af Marx økonomikritik og Freuds psykoanalyse give en introduktion til 

civilisationsteori, magtteori og figurationssociologi. Vi tematiserer disse ansatser som forarbejder til 

en sociologisk centralteori. Vi påpeger de pædagogisk sociologiske og videnssociologiske strømnin-

ger som processociologien har iværksat.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Marx, K (1888): Teser om Feuerbach, Karl Marx, skrifter I udvalg, Rhodos, København 1974. 

s. 13-16. 

 Nagbøl, S. (2012): Norbert Elias and the Frankfurter Traditions, Campio Anno II, Numero 

4/ December 2012. s. 99-107. 

 Nagbøl, S. (1999): Om idræt, sociologi og historie i oplevelsessamfundet, Idrætshistorisk 

Årbog, s. 157-194.* 

 
Forslag til supplerende litteratur: 

Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (2007): Klassisk og moderne samfundsteori, Kbh. Hans Reitzels 

forlag, kap. om Anthony Giddens. 

Giddens, A. (1994): Modernitetens konsekvenser. Hans Reitzels Forlag, Kbh., s. 38-51. 

Gilliam, L & Gulløv, E (2012): Civilisering: Et perspektiv på opdragelse, omgangsformer og distinkti-

oner s.17– 37: I Civiliserede institutioner. Om idealer og distinktioner, Århus Universitetsforlag, 

Århus.* 

Nagbøl, S. (2005): Minoriteter, etnicitet og civilisering i en global verden, i Matrix, Nordisk tids-

skrift for psykoterapi, nr. 2, s. 127-153.* 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs og gennemarbejd de ovenævnte tekster og forbered jer på følgende spørgsmål. 

- Hvad er det for en vending der ligger i Marx Feuerbach teser fra tanke/ ide til praksis 
- Hvilke konsekvenser har det for vores opfattelse af forholdet mellem samfund, pædagogik og 

socialisering. 
- Hvad mener Elias, der er sociologiens genstandsområde og hvorledes forholder i jer til denne 

opfattelse. 
- Hvad er det centrale i Comtes opfattelse af sociologiens funktion 
- Hvad er kendetegnende for begrebet figuration 
- Hvori ligger den afgørende forskel imellem det etnocentriske menneskebillede og forestillin-

gen om en figuration af interdependente mennesker 
- Hvorledes kan spillemodellerne bruges til at forstå det samfund vi lever i nu om dage 
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Session 9 
 

Dato, tid: Tirsdag d. 7. nov. 2017, kl. 10.15-14 

 

Titel: Kultur og Pædagogik. Essentialistiske og anti-essentialistiske forståelser  

Underviser: Carsten Fogh Nielsen 

 

 

Indhold:  

Kultur er et ”hyper-komplekst begreb” med en mangfoldighed af forskellige betydninger. Dette ska-

ber en række problemer for det pædagogiske arbejde, hvor en lang række forskellige kulturbegreber 

mødes og strides. Er pædagogik f.eks. en kulturskabende, en kulturformidlende, eller en kulturfor-

andrende praksis, eller er den måske alle tre ting på en gang? Er pædagogik blot udtryk for en be-

stemt kulturs normer og værdier, eller går pædagogiske normer på tværs af kulturer? Hvad er pæda-

gogikkens rolle i samfund, hvor forskellige kulturer mødes og skal sameksistere? Sessionen introdu-

cerer til en række af kulturbegrebets mange betydninger, og søger at indkredse de specifikke pæda-

gogiske implikationer af at tænke og tale om kultur på forskellige måder. 

  

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Bundsgaard, Helle (2006) ’Et antropologisk blik på kultur’. I Tosprogede børn i det danske 

samfund, red. Martha Sif Karrebæk, København: Hans Reitzel, s. 131-151.  

 Fink, Hans (2012a) ‘Et hyperkomplekst begreb’. I Filosofiske udspil, Aarhus: Forlaget Philoso-

phia, s. 31-45 

 Hall, Stuart (1997) ‘The Centrality of Culture’. I Media and Cultural Regulation. London: Sage, 

s. 208-236. 

 Hauge, Hans (20o3) ’Kultur, et erstatningsbegreb – kulturbegrebets historie’. I: Kultur og pæ-

dagogik, red. Benedicta Pécseli, København: Hans Reitzels Forlag, s. 255-271. 

 Matthiesen, Noomi Christine Linde (2014) ‘Den lammende kultur-essentialisme‘ i Gjallerhorn 

18,  s. 98-107. 

 

Forslag til supplerende litteratur: 

 Fink, Hans (2012b) ’ Om menneskers natur og plads i naturen’, i Filosofiske Udspil, s. 9-

29 leverer en analyse af naturbegrebet, der både supplerer og giver en god kontrast til 

analysen af kulturbegrebet i Fink 2012a.  

 Collin, Finn (2003) ’Socialkonstruktivisme i humaniora’ i Køppe (ed.) et.al. Humanistisk 

videnskabsteori, DR: Multimedie (kapitel 10) er en introduktion til socialkonstruktivis-

men, som supplerer Finks, Halls og Hauges analyser af kultur. 
 

Forberedelse til undervisningen: 

Om teksterne: Fink 2001a og Hauge 2003 giver en bred indføring i kulturbegrebets historie og man-

getydighed. Hall (1997) udvikler en (i bred forstand) socialkonstruktivistisk tilgang til kulturbegre-

bet, som fremhæver hvordan kulturer former vores fælles opfattelser af verden. Bundsgaard (2006) 

og Matthiesen (2014) viser relevansen af et hhv. antropologisk og diskurspsykologisk kulturbegreb i 

forhold til konkrete pædagogiske problemstillinger.  

Din læsning: Prøv at besvare følgende spørgsmål, gerne efter diskussion i din læsegruppe: 

- Hvori består forskellen på et essentialistisk og et ikke-essentialistisk kulturbegreb 

- Har det betydning for den pædagogiske praksis, om man opererer med en essentialistisk eller 

et ikke-essentialistisk kulturforståelse? Hvis ja, hvilken? 

- Har du selv oplevet situationer, hvor kultur (kulturligheder, kulturforskelle, forskellen på kul-

tur og natur) har spillet en rolle? 

 

 

 

 

 

 



 13 af 16 

Session 10 

   

Dato, tid: Tirsdag d. 14. nov. 2017, kl. 10.15 – 14.00  

Titel: Om instrumentalisering i pædagogik og uddannelse: Teknisk rationalitet og fænomenologi 

Underviser: Carsten Fogh Nielsen 

 

Indhold: 

Det hævdes ofte, at der i løbet af de seneste 15-20 år er sket en instrumentalisering eller teknificering 

af den pædagogiske praksis; at det pædagogiske arbejde i højere grad end tidligere er blevet under-

lagt en mål-middel tænkning, hvor pædagogens arbejde i stadigt højere grad bliver et middel til at 

fremme eller tjene bestemte (politiske) mål. I denne session ser vi nærmere på denne instrumentali-

seringstendens, og kigger samtidig på fænomenologien som et muligt alternativ til og kritik af in-

strumentaliseringen. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Aabro, Christian (2016) ’Koncepter i pædagogisk arbejde. En etisk udfordring’. I pædagogers 

etik i relationen, professionen og samfundet, red. Marianne Gilbert Nielsen, København: 

BUPL, s. 152-167. 

 Gundem, B. Bjørg (1998) ‘Mål-middel pædagogik’. I: Skolens oppgave og innhold, Oslo: Uni-

versitetsforlaget, s. 160-183. 

 Løgstrup, K. E. (2014) ’Etik og opdragelse’. I Løgstrup og skolen, red. David Bugge, Aarhus: 

Forlaget Klim, s. 139-157. 

 Pahuus, Anne Marie (2008) ’Åbenhed i pædagogisk og fænomenologisk perspektiv’, i Folke-

skolens filosofi. Idealer, tendenser & kritik, red. Lise Marie Andersen et. al, Aarhus: Forlaget 

Philosophia 

 Pedersen, Ove Kaj (2014) ’Urenhedens arkæologi’. I Uren Pædagogik 2, Aarhus: Forlaget 

Klim, s. 199-215  

 Van Manen, M. (1982) ’Phenomenological pedagogy’. I Curriculum Inquiry, vol. 12, no. 3, s. 

283-299. 

 

Forslag til supplerende litteratur: 

 Standish, P. (1997) ’Heidegger and the technology of further education’. I Journal of Phi-

losophy of Education, Vol. 31, no. 3, 439-459.  

 Zahavi, Dan (2005) ’Fænomenologi’. I Køppe (ed.) et.al. Humanistisk videnskabsteori. 

DR: Multimedie (kapitel 5). 
 

Forberedelse til undervisningen: 

Om teksterne: Tre af teksterne omhandler teknificeringen eller instrumentaliseringen af det pæda-

gogiske arbejde. Pedersen (2014) analyserer ændringer i folkeskolens formålsparagraf i lyset af de 

mere generelle økonomiske og politiske udviklinger i samfundet, som har ledt fra velfærdsstaten 

frem til konkurrencestaten. Gundem (1998) handler om teknificering af pædagogikken (som mål-

middel kalkule). Aabro (2016) analyserer og kritiserer brugen af pædagogiske koncepter. De tre øvri-

ge tekster præsenterer et fænomenologisk modsvar til og kritik af instrumentaliseringstendensen. 

Van Manen trækker på Heidegger; Pahuus (2008) på Løgstrup. Løgstrup (2014) bringer en række af 

sine egne grundbegreber (tillid; livsytringer; spontanitet) i direkte anvendelse på den pædagogiske 

relation mellem lærer og barn. 

Din læsning: Diskuter følgende spørgsmål i din læsegruppe/med dine medstuderende:: 

- Instrumentalisering/objektivisering betragtes ofte som et pædagogisk problem. Hvorfor egent-

lig? Kan du komme på eksempler, hvor instrumentalisering er problematisk? 

- Det pædagogiske arbejde sigter på at ændre forhold i verden (barnets/elevens viden og forstå-

else fx, eller den sociale klients evne til at kunne klare sig selv). Kræver dette ikke, at man 

tænker instrumentelt og i mål-middel-termer? 

- Kan man pædagogisk arbejde på at forandre barnet/verden uden at betragte barnet/verden in-

strumentelt? 

- Hvad har et fænomenologisk perspektiv at tilbyde den pædagogiske praktiker? 
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Session 11  

    

Dato, tid: Tirsdag d. 21. nov. 2017, kl. 10.15 – 14.00 

 

Titel: Pædagogiske strømninger. Pædagogik og narrativitet 

Underviser: Carsten Fogh Nielsen 

 

Indhold: 

I denne session fokuserer vi på to tematisk forskellige spørgsmål. Som konklusion på semestrets un-

dervisning vender vi os på den ene side mod almenpædagogikken og giver os i kast med det store 

spørgsmål om, hvad pædagogikkens egenart består i. Hvad er pædagogik, og hvordan adskiller pæ-

dagogik sig fra andre sociale praksisser? På den anden side kigger vi på fortællingens/narrativets 

betydning i pædagogikken. Hvilken rolle spiller fortællinger i eksempelvis menneskets etiske dannel-

se? I pædagogens formidling af viden? 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Bugge, David (2011) ’Fortællingens rolle i pædagogikken’. I Uren pædagogik, red. Thomas 

Rømer, et. Al., Aarhus: Forlaget Klim, s. 55-66 

 Carr, David & Harrison, Tom (2015) ’Stories as moral knowledge’ og ’Approaches to and Uses 

of Stories for Character Education’. I Educating Character through Stories, Exeter: Imprint-

Academic, s. 34-69. 

 Grue Sørensen, K. (1974) ‘Pædagogik’. I Almen pædagogik. En håndbog i de pædagogiske 

grundbegreber, København: Gjellerup, s. 270-280. 

 Komische-Konnerup, Leo (2014) ’Folkeskolens pædagogik – ren og klar eller praktisk og fri?’ I 

Uren pædagogik 2, red. Lene Tanggard et. al, Aarhus: Forlaget Klim112-128 

 Rothuizen, Jan Jaap (2004) ’Fortællingens betydning for pædagogik’. I Pædagogiske praksis-

fortællinger, København: Academica, s. 66-86. 

 

Evt. supplerende litteratur: 

 von Oettingen, Alexander (2010) Almen pædagogik, København: Gyldendal, ”Ind-

ledning” og ”Kapitel I”, s. 11-18 og s. 19-58 

 Løgstrup, K. E. (2014) ’Moral og børnebøger’. I Løgstrup og skolen, red. David 

Bugge, Aarhus: Forlaget Klim, s. 131-138). 
  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Om teksterne: Grue Sørensen (1974) er et indflydelsesrigt og klassisk dansk forsøg på at beskrive 

pædagogikkens kerne og indplacere almenpædagogikken i forhold til en række grundlæggende pæ-

dagogiske forskningsdiscipliner. Komische-Konnerup (2014) diskuterer folkeskolepædagogikkens 

egenart. Bugge (2011) er et Løgstrup-inspireret bud på fortællingens rolle i pædagogikken. Carr og 

Harrison giver et dydsetisk bud på narrativers pædagogiske betydning for menneskets etiske dannel-

se. Rothuizen diskuterer fortællingens pædagogiske betydning ud fra spørgsmålet om det gode liv. 

Din læsning: Overvej følgende spørgsmål, og diskuter dem gerne i din læsegruppe/med dine med-

studerende: 

- Hvad forstår du selv ved ”pædagogik”? Prøv at slå ordet ”pædagogik” efter i f.eks. Ordbog over 

det Danske Sprog eller Den store Danske. Hvad betyder det? 

- Hvad mener du er pædagogikkens mest grundlæggende opgave eller formål? Er der forskelle 

på børnehave-, folkeskole- og socialpædagogikkens grundspørgsmål? 

- Hvad er en fortælling/et narrativ? 

- Har du selv nogensinde brugt historier i din pædagogiske praksis? Hvornår og hvorfor? 

- Hvorfor mener nogen, at fortællinger kan være moralsk opdragende? 

 

 

 

Kvantitativ evaluering af undervisningen gennemføres 
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Session 12  

    

Dato, tid: Tirsdag d. 28. nov. 2017, kl. 9.15 – 12.00  

Titel: Evaluering. Opsamling på modulet – kvalitativ evaluering af modulet - Forberedelse til den 

skriftlige eksamensopgave 

Underviser: Karen Bjerg Petersen 

 

Indholdet i denne afsluttende mødegang er, at de studerende i samarbejde med underviser laver en 

opsamling, evaluering og afrundning på hele modulet.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Session 13  

 

Dato, tid: Tirsdag d. 28. nov. 2017, kl. 12.15 – 16.00  

Titel: Forberedelse til den skriftlige eksamensopgave / akademisk skrivning  

Undervisere: Helle Hvass (& Lisbeth Ramsgaard Carlsen) 

 

Akademisk skrivning: 

Formål: Formålet med denne mødegang er, at deltagerne får introduktion til akademisk skrivning. 

Deltagerne opbygger viden om arbejdet med akademisk skrivning både mht. generelle krav for en 

akademisk tekst, og mht. specifikke krav til den konkrete akademiske opgave, som de skal i gang 

med at skrive. 

 

Indhold: Der er fokus på den videnskabelige undersøgelsesproces og dens udfordringer, skrivepro-

ces, kvalitetskriterier for akademiske opgaver og struktur. Workshoppen veksler mellem oplæg fra 

underviser, fælles diskussioner, sidemandssnakke og individuelt arbejde. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012) Den Gode Opgave – Håndbog i opgaveskrivning på 

videregående uddannelser Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Becker Jensen, Leif (2004) Fra Patos til Logos – Videnskabsretorik for begyndere. Frederiksberg: 

Roskilde Universitetsforlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Vær opmærksom på, hvordan Rienecker & Stray Jørgensen skriver om fx: kendetegn ved den gode 

opgave (kapitel 1), problemformulering (kapitel 4), kilders funktion i opgaver (kapitel 7) og opgavens 

argumentation (kapitel 11). Vær også opmærksom på Leif Becker Jensens seks påstande om viden-

skab og forskning. 

Som forberedelse til undervisningsgangen lægges en eksemplarisk eksamensopgave i modulet på BB. 

Læs opgaven så du er forberedt på at arbejde med dens problemformulering, struktur, kildehåndte-

ring og argumentation. 
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Session 14  

 

Dato, tid: Tirsdag d. 5. dec. 2017, kl. 10.15 – 16 

Titel: Fælles gruppevejledning for studerende, der har Carsten Fogh Nielsen som vejleder 

Underviser: Carsten Fogh Nielsen 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Session 15  

 

Dato, tid: Torsdag d. 7. dec. 2017, kl. 10.15 –16  

Titel:  Fælles gruppevejledning for studerende, der har Jørn Bjerre  som vejleder 

Underviser: Jørn Bjerre 

 

 

 

Session 16 

Dato, tid: Tirsdag 5. december 2017, kl. 10.15-16  

Titel:  Fælles gruppevejledning for studerende, der har Dirk Michel-Schertges  som vejleder 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

Session 17 

Feedback efter eksamen. Datoer og tidspunkter udmeldes på blackboard efter eksamen. 

 


