
   

1 af 19 

 

 

UNDERVISNINGSPLAN 

  

Generel pædagogik  

Modul 1 

Didaktik og læring 

 

ECTS: 15  

E2018  

Undervisningssted: 

Aarhus 

 

  

 

Modulansvarlig og e-mailadresse  

Mikkel Stovgaard (stovgaard@edu.au.dk) 

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Per Fibæk Laursen (pefi@dpu.dk)  

Ole Henrik Hansen (ohh@dpu.dk)  

Helle Merete Nordentoft (hmn@edu.au.dk) 

Monica Carlsson (monica@edu.au.dk)  

Helle Hvass (CUDIM) (hehv@tdm.au.dk) 

 

Undervisningstidspunkt:  

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

 

Mål og indhold  

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

ger/ 

 

Prøveform/eksamen 

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

ger/ 

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

 

Vejledning og feedback 

Vejledningen er tilrettelagt som fire workshops, hvor I får erfaringer med at præsentere og dis-

kutere faglige spørgsmål i et kollektivt forum. De fire workshops er bygget op omkring pro-

gressionen i jeres arbejde med både den skriftlige del af synopsis og med at forberede jer på den 

mundtlige eksamen. Der er løbende feedback, herunder sparring med både vejleder og medstu-

derende på emnevalg, problemformulering, teoretiske perspektiver, litteratur, analyse og 

mundtlig fremstilling. De fire workshops har således til formål at understøtte jeres proces un-

dervejs. Læs mere om indhold og forberedelse til de fire workshops i undervisningsplanen ne-

denfor samt i de materialer, som ligger i mappen ”Vejledning” på BB.  

file://///uni.au.dk/users/AU240450/stovgaard@edu.au.dk
mailto:pefi@dpu.dk
mailto:ohh@dpu.dk)
mailto:hmn@edu.au.dk
mailto:monica@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/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/
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Efter den mundtlige eksamen tilbydes feedback på synopsisopgaven og den mundtlige fremstil-

ling. Husk at tilmelde dig feedback på Blackboard, hvor datoen vil fremgå fra studiestart. 

 

Vejledere: 
Mikkel Stovgaard (stovgaard@edu.au.dk) 

Ole Henrik Hansen (ohh@dpu.dk)  

 

Tilrettelæggelse, litteratur og forberedelse 

Undervisningen er fordelt på 14 sessioner, hvoraf de 10 sessioner typisk vil have form af fore-

læsninger og oplæg med efterfølgende plenum- og/eller gruppediskussioner. De fire sessioner 

er workshops med akademisk, faglig vejledning.  

Under hver af de 10 forelæsningsbaserede sessioner er angivet litteratur knyttet til undervisnin-

gen. En del af litteraturen findes i det elektroniske kompendium og downloades fra Blackboard under den 

respektive session. Artikler listet under ”Litteratur knyttet til undervisningen”, som er markeret med * 

(asterix), findes ikke i det elektroniske kompendium, men skal downloades fra links i undervisningsplanen 

(DPU retningslinje). Litteraturen forventes læst og bearbejdet af den studerende inden undervisningens 

start. Brug evt. studiegrupperne til at udveksle noter, begrebsafklaringer, pointer osv.  

Der er også under hver session forslag til supplerende litteratur, som I selv anskaffer (der er 

hjælp at hente på AU's bibliotek). Denne kan med fordel inddrages som fordybelseslitteratur i 

arbejdet med eksamensopgaven. En oversigt over litteraturen til modulet er lagt på Blackboard. 

 

Supplerende litteratur til modulet som helhed  

Klitmøller, J. & Sommer, D. (Red.). (2015). Læring, dannelse og udvikling. Kvalificering til fremtiden i 

daginstitution og skole. København: Hans Reitzels Forlag. 

Laursen, P. Fibæk & Kristensen, H. J. (Red.). (2017). Didaktikhåndbogen. København: Hans Reit-

zels Forlag. 

Qvortrup, A. & Wiberg, M. (Red.). (2013). Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels 

Forlag. 

 

Evaluering 

Der er midtvejsevaluering d. 2.11 og semesterevaluering d. 7.12-14.12. Semesterevalueringen 

foregår som følger: Et spørgeskema fremsendes elektronisk til den studerendes AU e-mail-

adresse. Spørgeskemaet udfyldes individuelt af de studerende næstsidste undervisningsgang 

(d. 7.12), og resultatet drøftes på holdet sidste undervisningsgang (d. 14.12). Se nærmere: 

http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/ 

 

Overdragelsesarrangement 

Der afholdes overdragelsesarrangement fredag den 21. september kl. 13-16.  

Arrangementet er den formelle ramme for overdragelsen af medansvaret for studiemiljøet fra de 

3. semester studerende til første årgang.  

 

 

  

file://///uni.au.dk/users/AU240450/stovgaard@edu.au.dk
mailto:ohh@dpu.dk)
http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/
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Sessionsoversigt og tidsplan  
Alle sessioner (undervisning og workshops) afholdes fredage kl. 10.15-14. Dog afholdes undervisningen 

kl.  9-13 den 21. september efterfulgt af overdragelsesarrangement kl. 13-16. 

Session Dato Undervisningstema Underviser(e) 

1  d. 7.9 Introduktion til modulet  

Den kontinentale didaktiske tradition 

Per Fibæk Laursen 

2  d. 14.9 Curriculumteori, konstruktivistisk og  

læreteoretisk didaktik 

Per Fibæk Laursen 

3  d. 21.9 

9.15-13 

Introduktion til læringsteori og aktuelle  

problemstillinger knyttet til læring  

Studiegruppeworkshop 

Mikkel Stovgaard 

 d. 21.9  

kl. 13-16 

Overdragelsesarrangement for  

1.- og 3. semesterstuderende 

Frederik Pio 

4  

Workshop I 

d. 28.9 Fokus på synopsis, feedback, emnevalg og pro-

blemformulering 

Mikkel Stovgaard 

Ole Henrik Hansen 

Helle Hvass 

5  d. 5.10 Evaluering og udvikling af uddannelse,    

undervisning og læring 

Monica Carlsson 

6  d. 12.10 Pædagogiske forståelser af formål og  

værdier i policy og praksis 

Ole Henrik Hansen 

 Uge 42 Efterårsferie  

7  d. 26.10 Fra didaktiske nøgletemaer – til barnets  

tilblivelse i en institutionaliseret kontekst 

Ole Henrik Hansen 

8  d. 2.11 Læringsteoretiske positioner  

Midtvejsevaluering 

Mikkel Stovgaard 

9  

Workshop II 

d. 9.11 Fokus på teori Mikkel Stovgaard 

Ole Henrik Hansen 

Helle Hvass 

10  d. 16.11 Koblinger mellem teori/forskning og praksis Mikkel Stovgaard 

11  

Workshop III 

d. 23.11 Fokus på udvikling af analyseopgaven Mikkel Stovgaard 

Ole Henrik Hansen 

Helle Hvass 

12  

 

d. 30.11 Læringsmålorienteret didaktik  

- og andre didaktiske koncepter 

Mikkel Stovgaard 

13  d. 7.12 Vejledning i pædagogisk praksis  

Slutevaluering I 

Helle Merete Norden-

toft 

14  

Workshop IV 

d. 14.12 Fokus på diskussion og sammenhæng i synop-

sis og mundtlig fremstilling 

Slutevaluering II 

Mikkel Stovgaard 

Ole Henrik Hansen 

Helle Hvass 
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Session 1 

Titel: Introduktion til didaktik og til den kontinentale didaktiske tradition 

Forelæser: Per Fibæk Laursen 

 

Indhold: 

Undervisningen giver først en introduktion til modulets mål, indhold og arbejdsformer. Heref-

ter etableres et kort overblik over den danske og internationale didaktiktradition og –historie, 

som bevæger sig mellem en normativ og en evidensbaseret tænkning. Dernæst sættes der fokus 

på grundbegreberne læring, didaktik og curriculum. Introduktion til den kontinentale didaktik-

tradition og Wolfgang Klafkis kritisk-konstruktive dannelsesteori, hvor han beskriver dannelse 

som tre sammenhængende evner og præsenterer tre tidstypiske nøgleproblemer. Præsentation 

af centrale didaktiske problemstillinger relateret til kritisk konstruktiv didaktik. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 100 s.): 

Klafki, W. (2001). Dannelsesteori og didaktik. Nye studier (Andet studie, s. 59-103). Århus: Klim. 

Laursen, P. Fibæk (2017). Læring og didaktik. I Ljungdalh, A. K., Lysgaard, J. A. & Tafdrup, O. 

A. (Red.).  Uddannelsesvidenskab – en kritisk introduktion (s. 51-68). Frederiksberg: 

Samfundslitteratur. 

Nordenbo, S. E. (2017). Dansk didaktik - en historie. I Laursen, P. F. & Kristensen, H., J. (Red.) 

Didaktikhåndbogen (s. 129-157). København: Hans Reitzels Forlag. 

Schnack, K. (2004). Dannelsens indhold som didaktikkens emne. I: Schnack, K. (Red.). Didaktik 

på kryds og tværs (s. 9-24). København: DPU’s forlag. 

 

Supplerende litteratur: 

Schnack, K. (2001). Dannelse. I Muschinsky & Schnack (2001) Pædagogisk opslagsbog (5. udg., s. 

60-66). København: Chr. Ejlers Forlag.  

Rahbek Schou, L. (2013). Kritisk-konstruktiv pædagogik og didaktik. I Qvortrup, A.  & Wiberg, 

M. (Red.). Læringsteori og didaktik (s. 313-336). København: Hans Reitzels Forlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Teksten af Klafki beskriver bl.a. dannelse som tre sammenhængende evner. Overvej rimelig-

heden og relevansen af disse evner. Tilegn dig et overblik over det, Klafki betegner som tids-

typiske nøgleproblemer, og overvej igen rimelighed og relevans. 

 Overvej eksempler fra jeres uddannelses- og arbejdsliv: Hvor I har mødt et kritisk demokra-

tisk dannelsesideal. Hvordan har det taget form? 

 Orienter dig på denne side på undervisningsministeriets hjemmeside om 2018 kampagnen 

'Demokrati under udvikling'  Demokratiunderudvikling.dk 

  

http://demokratiunderudvikling.dk/
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Session 2 

Titel: Curriculumteori, konstruktivistisk og læreteoretisk didaktik 

Forelæser: Per Fibæk Laursen 

 

Indhold: 

Ligesom didaktik tematiserer curriculum mål og indholdsproblematikken. Curriculum er et 

centralt begreb i al engelsksproget pædagogisk litteratur. Mens didaktiktraditionen er filosofisk 

og dannelsesteoretisk anlagt, er curriculumtraditionen overvejende psykologisk, læringsteore-

tisk og effektorienteret. 

Den læreteoretiske didaktik stammer fra Tyskland, men har fået stor indflydelse i Danmark og 

Norge og har bl.a. inspireret Hiim & Hippes didaktiske relationsmodel. Den har været med til 

at inspirere den aktuelle interesse for læringsmål i dagtilbud og skole. Efter et kort overblik 

over forskellige former for konstruktivisme ser vi nærmere på Luhmanns teori. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 90 s.): 

Hattie, J. (2012). Visible Learning for Teachers (Kap. 9, s. 149-170). New York: Routledge. 

Keiding, T. B. (2013). Læreteoretisk didaktik. I Qvortrup, A.  & Wiberg, M. (Red.). Læringsteori 

og didaktik (s. 358-378). København: Hans Reitzels Forlag. 

Keiding, T. B. & Qvortrup, A. (2013) Systemteoretisk didaktik. I Qvortrup, A. & Wiberg, M. 

(Red.). Læringsteori og didaktik (s. 400-421). København: Hans Reitzels Forlag. 

* Knudsen, H. (2017). John Hattie: I’m a statistician, I’m not a theoretician, Nordic Journal of Stud-

ies in Educational Policy, 3(3), 253-261, https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1415048 

Laursen, P. F. (2017). Curriculumteori og kognitiv didaktik. I Laursen, P. F. & Kristensen, H. J. 

(Red.). Didaktikhåndbogen (s. 87-105). København: Hans Reitzels Forlag. 

 

Supplerende litteratur: 

Marsh C. J. (2009). Key Concepts for Understanding Curriculum. New York: Routledge. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Overvej hvordan den danske didaktiske tradition er præget af curriculumteori. 

https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1415048
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Session 3 

Titel: Introduktion til læringsteori og aktuelle problemstillinger knyttet til læring  

Underviser: Mikkel Stovgaard 

 

Indhold: 

Sessionen indledes med en studiegruppeworkshop, hvor der arbejdes med forventningsafstem-

ning, arbejdets rammer, agenda, evaluering mv.  

Undervisningen sætter herefter fokus på læringsteori og på aktuelle problemstillinger knyttet til 

læring. Der tages afsæt i Illeris beskrivelse af tre overordnede dimensioner af læring: indhold, 

drivkraft og samspil. Desuden behandles forskellige perspektiver på læring (herunder forholdet 

mellem erfaring og viden og refleksion og læring) og forskellige formål for læring (logics of lear-

ning).  

Endelig diskuterer vi aktuelle pædagogiske begreber som synlig læring og lyst til læring, og vi 

sætter fokus på aktuelle læringsteoretisk/didaktiske problemstillinger, herunder relationen 

mellem uddannelse, dannelse og læring og forskellige forståelser af relationen mellem forsk-

ning, viden, praksis og læring. 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 105 s.): 

Illeris, K. (2015). Læring (3. udg., kap. 3: Læringens processer og dimensioner, s. 41-49). 
Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Qvortrup, A. & Wiberg M. (Red.) (2013). Læringsteori og didaktik (Kap. 1: Viden, erkendelse, læ-
ring og undervisning, s. 19-26). København: Hans Reitzels Forlag. 

Wahlgren, B. (2010). Voksnes læreprocesser. Kompetenceudvikling i uddannelse og arbejde (s. 43-82). 
København: Akademisk Forlag.  

Biesta, G. (2015). Hvad skal vi stille op med børnene? Om uddannelse, modstand og dialogen 
mellem barn og verden. I Klitmøller, J. & Sommer, D. (Red.). Læring, dannelse og udvikling. 
Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole (s. 105-122). København: Hans Reitzels Forlag. 

Ellström, P. E. (2006). Two logics of learning. I Jarvis, P., Elkjaer, B. & Høyrup, S. (Red.). Learn-
ing, Working and Living. Mapping the terrain of working life learning (s. 33-49). New York: 
Palgrave Macmillan. 

Supplerende litteratur: 

Illeris, K (Red.) (2012). 49 tekster om læring. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Qvortrup, A. & Wiberg M. (Red.) (2013). Læringsteori og didaktik. København: Hans Reitzels For-
lag. 

Forberedelse til undervisningen: 

 Overvej hvordan fokus/syn på læring ændrer sig fra dagtilbud over skole og i fritid og 

arbejdsliv. Hvordan relaterer disse skift og fokus på læring sig til motivation, dannelse og 

uddannelse? 
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Session 4 

Titel: Workshop 1 – fokus på synopsiseksamen, skriftlig akademisk fremstilling, feedback, em-

nevalg og problemformulering 

Vejledere/undervisere:  Mikkel Stovgaard, Ole Henrik Hansen og Helle Hvass 

 

På workshoppen introducerer vi til de fire workshops, til brugen af blog på BB, til at give feed-

back og til de øvrige værktøjer, som tages i brug i vejledningen.  

Workshoppen sætter fokus på synopsis som eksamensform, på skriftlig akademisk fremstilling 

og på udarbejdelse af problemformuleringer. Vi arbejder med eksempler på emner og problem-

formuleringer, hvilket blandt andet sker med afsæt i tidligere synopsis-opgaver på modulet.  

 

På dagen arbejder vi med:  

1. Hvad er en synopsiseksamen? 

2. Hvad karakteriserer en god problemformulering? 

3. Udarbejdelse af problemformuleringer 

4. Skriftlig akademisk fremstilling 

5. Faglig feedback 

 

Målet er at gå fra workshoppen med en afklaring af synopsis-opgavens form, hvordan en pro-

blemformulering laves, indblik i faglig fremlæggelse og feedback. 

 

Workshoppen afsluttes med en foreløbig køreplan for gruppens videre arbejde. 

 

Forberedelse:  

o Se videoen om synopsis under Vejledning på BB. 

o Læs to tidligere opgaver fra dette modul og overvej, hvilke spørgsmål læsningen af opga-

verne rejser. 

Supplerende litteratur: 

Hvass, H. & Jørgensen, P. S. (2014) (2. udg.). Synopsiseksamen – og andre mundtlige eksamensformer 

med skriftligt materiale. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Nordentoft, H. M. (2017). Kort om kollektiv akademisk vejledning. Hvad, hvorfor og hvordan…. DPU 

og CUDIM, Aarhus Universitet. (Folderen findes på BB). 
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Session 5 

Titel: Evaluering og udvikling af uddannelse, undervisning og læring 

Forelæser: Monica Carlsson 

 

Indhold: 

Undervisningen sætter med udgangspunkt i Hippe og Hiim først fokus på overordnede evalue-

ringsbegreber i en uddannelseskontekst, og på de muligheder der ligger i koblingen mellem 

evaluering og udvikling af uddannelse, undervisning og læring. Derefter diskuteres ud fra Dah-

ler-Larsens tekster evalueringers forskellige anvendelsesformer og de forskellige ”mentale mo-

deller” for evidens i det pædagogiske arbejde, herunder antagelser og værdier, som har indfly-

delse på, hvordan evaluering gribes an. Til sidst gøres der et nedslag i test og målinger, som er 

de første evalueringsformer, som tages i brug i pædagogisk praksis, og som er blevet aktualise-

ret og problematiseret i de sidste års uddannelsesreformer. 

 

Litteratur (ca. 100 s.): 

Carlsson, M. (2017). Brugen af test og målinger i evaluering inden for uddannelse. Ljungdalh, 

A. K., Lysgaard, J. A. & Tafdrup, O. (Red.). Uddannelsesvidenskab – en kritisk introduktion (s. 

87-112). Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag. 

Dahler-Larsen, P. (2006). Evalueringers konsekvenser. I Dahler-Larsen, P. Evalueringskultur. Et 

begreb bliver til (s. 123-147). Odense: Syddansk Universitetsforlag. 

Dahler-Larsen, P. (2015). Evidens i det pædagogiske arbejde - seks mentale modeller. I Næsby, 

T. (Red.). Evidens i pædagogens praksis (s. 44-58). Frederikshavn: Dafolo. 

Hippe, E. & Hiim, H. (2007). Læring gennem oplevelse, forståelse, og handling (kap. 11: Vurdering, s. 

259-281). København: Gyldendal. 

Schwandt, T.A. (2003). Linking evaluation and education: Enlightenment and engagement. I 

Haug, P. & Schwandt, T. A. (Red.). Evaluating Educational Reforms: Scandinavian Perspectives 

(s. 169-188). Connecticut: Information Age Publishing.  

Supplerende litteratur: 

Andersen, P. Ø. (2005). Evaluering og professionsudvikling. I Andersen, T. R. og Jørgensen, A. 

M. (Red.): Professionsidentitet i forandring (s. 99-113). København: Akademisk Forlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

 Overvej eksempler på og erfaringer med evaluering fra jeres uddannelses- og arbejdsliv. 

Hvilke muligheder og udfordringer ser I i forlængelse heraf? 

  

http://pure.au.dk/portal/da/persons/monica-susanne-carlsson(a48f404f-39bf-4c58-9508-62d55eaa8d38)/publications/brugen-af-test-og-maalinger-i-evaluering-inden-for-uddannelse(782ff448-ffba-445d-af00-b8db75e7aef3).html
http://samfundslitteratur.dk/user/3054753/public-profile
http://samfundslitteratur.dk/user/3054761/public-profile
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Session 6 

Titel: Pædagogiske forståelser af formål og værdier i policy og praksis  

Forelæser: Ole Henrik Hansen 

 

Indhold: 

Hvilke pædagogiske forståelser, formål og værdier gør sig gældende i nordiske dagtilbud? Er 

der en sammenhæng mellem den offentlige værdidebat og den pædagogiske? Hvordan integre-

res formål og værdier i en pædagogisk kontekst? og hvordan reflekteres de? 

I undervisningen fordyber vi os i følgende tre værdier: Demokratiske værdier, omsorgsværdier 

og opdragelsesværdier. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 70 s.) 

Hansen, O. H. (2017). Omsorgsorienterede værdier. Broström, S., Hansen, O. H. & Jensen, A. S., 

(Red.). Værdier i danske dagtilbud: Kortlægning, analyse, refleksion (s. 67-89 & s. 153-159). Køben-

havn: Akademisk forlag. 

Dahlberg, G., & Moss, P. (2005) Ethics and politics in early childhood education (s. 64-85). New 

York: RouthledgeFalmer. 

Greve, A., & Hansen, O. H., (2018). Toddlers in Nordic Early Childhood Education and Care. I 

Fleer, M. & Van Oers, B. (Red.) International Handbook on Early Childhood Education and Care (s. 

907-927). London: Springer. 

 

Supplerende litteratur: 

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

Pædagoger.  
 

Forberedelse til undervisningen: 

 Overvej om der en værdi (ud over demokrati, omsorg eller opdragelse) som lever i dan-
ske dagtilbud, og som du kan præsentere i sessionens gruppearbejde.  
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Session 7 

Titel: Fra didaktiske nøgletemaer – til barnets tilblivelse i en institutionaliseret kontekst 

Forelæser: Ole Henrik Hansen 

  

Indhold: 

I denne session introduceres dagtilbudsdidaktik som refleksion over gennemførsel og evalue-

ring af planlagt pædagogisk praksis i dagpleje, vuggestue og børnehave med baggrund i aktuel 

policy. 

Der sættes fokus på følgende temaer: En didaktisk vinkel på barndommen i vuggestue og bør-

nehave, herunder temaer som trivsel, udvikling, læring og dannelse. At planlægge pædagogik 

med børns trivsel, udvikling, læring og dannelse for øje. 

   

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

Biesta, G. (2011).  God uddannelse i målingens tidsalder: Etik, politik, demokrati (s. 21-39). Aarhus: 
Klim.  

Brostrøm, S. (2017). Den didaktiske dimension i skole- og fritidspædagogik. I Gravesen, D. T. 
(Red.). Pædagogik i skole og fritid (s. 78-95). København: Hans Reitzels Forlag. 

Hansen, O. H. (2014). Didaktik i dagtilbud. I Tirele, Ü., Hansen, O. H. & Qvortrup, L. Pædago-
gens grundfaglighed: grundbog til pædagoguddannelsen (s. 209-226). Frederikshavn: Dafolo. 

Lyhne, J. (2017). Udviklingsbilleder. Virum: Dansk Psykologisk Forlag (uddrag, 19 s. lægges på 
BB). 

* Tomasello, M. (1986). Joint Attention and Early Language. Child development (s. 1454-1463).  

Hentet d. 31.5.2018 fra http://www.jstor.org/stable/1130423. 
 

Supplerende litteratur: 

Nelson, K. (2007). Young minds in social worlds. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.  

  

Forberedelse: 

 Udpeg dilemmaer som kan opstå når barnets tilblivelse sker i en offentlig drevet, institu-

tionaliseret kontekst. 

 

  

 

 

  

http://www.jstor.org/stable/1130423
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Session 8 

Titel: Læringsteoretiske positioner (og midtvejsevaluering) 

Underviser: Mikkel Stovgaard 

Indhold:  

I sessionen introduceres til forskellige læringsteoretiske positioner, og der gives eksempler på 

deres pædagogiske anvendelse. Kognitiv læringsteori introduceres med Piaget’s begreber om 

assimilation og akkommodation. Sociokulturel læringsteori (Vygotsky) gives som eksempel in-

den for konstruktivistisk læringsteoretisk retning. Behavioristisk og adfærdsmodificerende læ-

ringsteori introduceres med afsæt i henholdsvis Skinner og Bandura, og der peges på, hvordan 

Bandura’s begreb om self-efficacy har fået en re-vitalisering i pædagogisk praksis. Social læ-

ringsteori repræsenteres af Lave og Wenger’s teori om situeret læring, med fokus på begreber 

om praksisfællesskaber og ”deltagelse” snarere end ”tilegnelse”. 

På sessionen gennemføres en midtvejsevaluering af modulet. (Se forberedelse nedenfor.) 

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 115 s.): 

Illeris, K. (2015). Læring (3. udg., kap. 2, s. 23-40, Læringsforståelsens grundlag, & kap. 4, s. 51-

72, fokus på Piagets begreber om assimilation og akkomodation.). Roskilde 

Universitetsforlag.  

Lave, J. & Wenger, E. (1998). Situeret læring ved legitim perifer deltagelse. I Hermansen, M. 

(Red.). Fra læringens horisont – en antologi (s. 151-160). Aarhus: Klim.  

Hattie, J. & Yates, G. (2015). Synlig læring og læringens autonomi (s. 161-188). Frederikshavn: 

Dafolo. 

Vejleskov, H. & Winther-Jensen, T. (2017). De pædagogiske fags grundlag og anvendelse (s. 25-36 & 

38-54). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 

* Hedegaard, M. (2001). A New Approach to Learning in Classrooms (s. 1-27). Working paper 96-01. 

Center for kulturforskning. Aarhus Universitet. Hentet fra 

http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/mh/new_approach.pdf 

Supplerende litteratur: 

Illeris, K. (2018). An overview of the history of learning theory. European Journal of Education, 

53(1), 86-101. https://doi.org/10.1111/ejed.12265 

Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing society. I Bandura, 

A. (Red.). Self-efficacy in changing societies (s. 1-13). Cambridge University Press.  

Forberedelse til undervisningen herunder midtvejsevalueringen: 

 Hvilke læringsteoretiske positioner genkender I fra jeres uddannelses- og arbejdsliv? 

 Overvej hvad der har fungeret godt, og hvad der har fungeret mindre godt på modulet indtil 

videre.  

 Overvej forslag til hvad undervisere, vejledere og I selv kan gøre for fremadrettet at under-

støtte udbyttet af undervisningen og vejledningen på modulet.   

http://www.hum.au.dk/ckulturf/pages/publications/mh/new_approach.pdf
https://doi.org/10.1111/ejed.12265
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Session 9 

Titel: Workshop 2 – Fokus på teori 

Vejledere/undervisere:  Mikkel Stovgaard, Ole Henrik Hansen og Helle Hvass 

 

Workshoppen sætter fokus på teoridelen i jeres synopsis og dennes relation til problemformule-

ringen. På workshoppen laves en begrundet oversigt over teoretiske perspektiver/begreber, 

som er relevante i besvarelsen af problemformuleringen. 

Der arbejdes desuden med at styrke den videnskabelige/akademiske argumentation i arbejdet 

med synopsis. Vi sætter fokus på akademiske træk i en tekst, herunder argumentation, og I får 

hands-on erfaringer med at afkode akademiske genrekrav og kriterier. 

 

Forberedelse: 

o Tre dage før workshoppen uploades jeres udkast til første del af synopsis-opgaven i blog-

gen på BB – herunder med angivelse af emnevalg, problemformulering og indledende skit-

sering af teoretiske perspektiver. Se BB for yderligere information.  

o Stil spørgsmål og formuler et ønske til vejleder og medstuderende om det, I gerne vil have 

feedback på (se BB). 

o Forbered feedback til de andres uploadede udkast (se BB). 
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Session 10 

Titel: Koblinger mellem teori/forskning og praksis 

Forelæser: Mikkel Stovgaard 

 

Den berømte socialpsykolog Kurt Lewin har engang sagt: There is nothing as practical as a 

good theory! Akademisk praksis og professionsudøvelse er indlejret i et komplekst samspil 

mellem teori og praksis – herunder forskellige forståelser af, hvad der karakteriserer gyldig (vi-

denskabelig) viden. Ifølge den norske filosof Harald Grimen udgør både teoretisk og praktisk 

forankret viden og kunnen et kontinuum – de kan ikke bare omsættes eller oversættes til hinan-

den. Sessionen søger at afklare grundlæggende og ofte underforståede præmisser og begrebsde-

finitioner i den videnproduktion, som finder sted i koblingen mellem teori og praksis – herun-

der: Hvad er hhv. teori og praksis? Hvordan kan vi forstå, kvalificere og arbejde med samspillet 

mellem teori og praksis i pædagogiske kontekster? Hvordan bliver pædagoger og lærere ru-

stede til at anlægge et kvalificeret og teoretisk informeret refleksivt blik på praksis. 

Vi diskuter, med afsæt i blandt andre Hargreaves og Biesta, potentialer og begrænsninger i 

forskningsinformeret pædagogik og undervisning. 

Litteratur (ca. 105 s.): 

Rasmussen, M. L. (2017). The Role of Theory in Research. I Wyse, D., Selwyn, N., Smith E. & Su-

ter, L. E. (Red.). Handbook of Educational Research (s. 53-71). New York: Sage Publications. 

* Schwandt, T. A. (2005). On modeling our understanding of the practice fields.  Pedagogy, Cul-

ture & society, 13(3), 313-332. https://doi.org/10.1080/14681360500200231 

* Biesta, G., Allan, J. & Edwards, R. (2011). The Theory Question in Research Capacity Building 

in Education: Towards an Agenda for Research and Practice. British Journal of Educational Stud-

ies, 59(3), 225-239. https://doi.org/10.1080/00071005.2011.599793 

Schmidt, L. S. K. & Thingstrup, S. H. (2017): Videnskab, viden og pædagogisk praksis. I Grave-
sen, D. T. (Red.). Pædagogik i skole og fritid (s. 266-280). København: Hans Reitzels Forlag. 

Hargreaves, D. H. (1996). Teaching as a research-based profession: possibilities and prospects (s. 1-12). 
London: Teacher Training Agency. 

  
 Artiklen findes i en dansk oversættelse: Hargreaves, D. H. (2017). Undervisning som en 

forskningsbaseret profession: Muligheder og fremtidsudsigter (The Teacher Training Agency 
Lecture 1996). I Holm, C. & Thingholm, H. B.: Evidens og dømmekraft: Når evidens møder den 
pædagogiske praksis (Kap. 1, s. 13-29). Frederikshavn: Dafolo.  

Biesta, G. (2017). Læreruddannelsens fremtid: Evidens, kompetence eller visdom? I Holm, C. & 
Thingholm, H. B.: Evidens og dømmekraft: Når evidens møder den pædagogiske praksis (Kap. 5, s. 
91-114). Frederikshavn: Dafolo. 

 
Supplerende litteratur: 

Kvernbekk, T. (2013). Evidence-based Practice: On the Function of Evidence in Practical Reason-

ing. Studier i Pædagogisk Filosofi), 2(2), 19-33. Pædagogisk Filosofisk Forening.  

Grimen, Harald (2010): Profesjon og kunnskap. I: Molander, A. & Terum, I. L. (red): 
Profesjonsstudier, kapitel 3, 72-86. Oslo: Universitetsforlaget. 

https://doi.org/10.1080/14681360500200231
https://doi.org/10.1080/00071005.2011.599793
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Forberedelse: 

 Hvordan kan forskellen på viden om pædagogisk praksis og viden for pædagogisk prak-

sis karakteriseres?  

 Find og overvej eksempler på relevansen af den ene og den anden type viden (hhv. om 

og for pædagogisk praksis) i lyset af samspillet mellem teori og praksis/empiri. 

 Overvej fordele og ulemper ved evidensinformeret pædagogisk praksis/undervisning. 

    Overvej hvordan pædagoger og lærere tænker om og agerer i deres praksis. Er denne 

praksistænkning/-ageren blevet præget af evidensbølgen? 
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Session 11 

Titel: Workshop 3 – fokus på analysen og feedback 

Vejledere/undervisere:  Mikkel Stovgaard, Ole Henrik Hansen og Helle Hvass 

 

Workshoppen sætter fokus på analyseafsnittet i den skriftlige del af synopsis og dennes relation 
til problemformuleringen og teoriafsnittet. I forlængelse af oplæg om analysen arbejdes med at 
kvalificere jeres analysefærdigheder, og vi sætter fokus på, hvordan teori og empiri kan anven-
des i en analyse. Alle studiegrupper får feedback fra medstuderende og fra vejleder (se BB).  
 

På workshoppen laves/videreudvikles en relevant analysestrategi. 

 

 

Forberedelse: 

o Læs analysen fra enten en af de to tidligere synopsis-opgaver (fra workshop 1) eller fra en 

videnskabelig artikel fra modulet. Overvej, hvilke akademisk træk du kan se i den, og ko-

pier et kortere analyseuddrag fra synopsis-opgaven/artiklen (ca. 1/2 side) med en begrun-

delse for, hvorfor det er et godt eller mindre godt eksempel på analyse.  

o Tre dage før workshoppen uploades jeres udkast til synopsis-opgaven i bloggen på BB - nu 

med en oversigt over, hvordan synopsis-opgaven er tænkt disponeret (med indholdsforteg-

nelse). Se BB for yderligere information.  

o Stil spørgsmål og formuler et ønske til vejleder og medstuderende om det, I gerne vil have 

feedback på (se BB). 

o Forbered feedback til de andres uploadede udkast (se BB). 

 

 

 

  



 16 af 19 

Session 12 

Titel: Læringsmålorienteret didaktik - og andre didaktiske koncepter  

Forelæser: Mikkel Stovgaard 

 

Indhold: 

Der gives indledningsvis eksempler på, hvilken betydning idéen om og tendenser mod evidens-

informeret policy og -praksis har haft for udviklingen af didaktiske koncepter. Derefter sættes 

fokus på læringsmålsorienteret didaktik som eksempel på et aktuelt didaktisk koncept. Her ta-

ges udgangspunkt i den sidste folkeskolereform, og der fokuseres på, hvad der – teoretisk og i 

skolens praksis – er kommet til at karakterisere læringsmålsorienteret undervisning. Er udvik-

lingen mod en målorienteret undervisning en styrkelse af en kompetence- og læringsorienteret 

praksis eller endnu et skridt mod en præstationsfikseret test- og målekultur i uddannelsessyste-

met? 

Vi gennemgår aktuel forskning i, hvordan læringsmålorienteret undervisning kan influere på 

elevernes læringsforudsætninger, og det diskuteres, hvilke konsekvenser orienteringen mod læ-

ringsmål kan få for muligheden for at arbejde med mere overordnede mål (såsom dannelse, de-

mokratisk deltagelse og trivsel) i daginstitution og skole. 

I et alternativ til brugen af didaktiske koncepter er begrebet teacher agency omdrejningspunkt. 

Her er udgangspunktet for udvikling de strategier, som lærere bruger, når de skal navigere 

mellem præskriptive læreplaner og styringsteknologier såsom test, og deres egne professionelle 

vurderinger og opfattelser af formål med uddannelse og undervisning.  

Litteratur knyttet til undervisningen (ca. 110 s.): 

Laursen, P. F. (2012). Konceptmetodikker. I Kristensen H. J. & Laursen, P. F. (Red.). Gyldendals 

Metodehåndbog (s. 335-346). København: Hans Reitzels Forlag. 

Aabro, C. (2016). Koncepter i pædagogisk arbejde (s. 7-29 & s. 45-58). København: Hans Reitzels 

Forlag. 

Stovgaard, M. (2018). Mening med læringsmålorienteret undervisning – i elevperspektiv. I 

Laursen, P. F. (Red.). Mål med mening – Mellem dannelse og målstyring (s. 103-135). København: 

Hans Reitzels Forlag.  

Andersen, P. Ø. (2015). En diskussion af ”sikker viden”, ”effektivitet” og ”evidens” i et usikkert 

og komplekst videnssamfund. I Næsby, T. (Red.). Evidens i pædagogens praksis. En introduktion 

(s. 23-43). Frederikshavn: Dafolo. 

* Robinson, S. (2012). Constructing teacher agency in response to the constraints of edu-

cation policy: adoption and adaptation, The Curriculum Journal, 23(2), 231-245. 

https://doi.org/10.1080/09585176.2012.678702 
 

Supplerende litteratur: 

Brønd, K. F. (Red.) (2015). Læringsmål og taksonomiske redskaber. Frederikshavn: Dafolo 

Hattie, J., & Anderman, E. M. (Red.) (2013). International guide to student achievement (s. 45-48, 

202-204 & 353-358). New York: Routledge. 

https://doi.org/10.1080/09585176.2012.678702
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Forberedelse til undervisningen (vi laver øvelser i undervisningen baseret på nedenstående): 

 Overvej hvilke pædagogiske/didaktiske konceptmetodikker, som har influeret din egen 

tid i daginstitution/skole eller i forbindelse med dit virke som fx pædagog eller lærer. 

 Orienter dig i debatten om læringsmålsstyret undervisning på www.folkeskolen.dk og på 

denne side i Undervisningsministeriets EMU-læringsportal http://www.emu.dk/mo-

dul/målstyret-undervisning-og-læring-alle.  

 Overvej fordele og ulemper ved evidensinformeret undervisning og ved læringsmålorien-

teret undervisning. 

 

http://www.folkeskolen.dk/
http://www.emu.dk/modul/målstyret-undervisning-og-læring-alle
http://www.emu.dk/modul/målstyret-undervisning-og-læring-alle
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Session 13 

Titel: Vejledning i pædagogisk praksis 

Forelæser: Helle Merete Nordentoft 

 

Indhold:  

Vejledning i pædagogisk praksis frem for skolastiske og mere formaliserede læringsformer vin-

der frem som modus for læring i arbejdslivet. Samtidigt med denne udvikling kan det pædago-

giske vejledningslandskab siges at være præget af en terminologisk trængsel. Her kan blot næv-

nes betegnelser som mentoring, sparring, coaching og supervision, der alle er er udtryk for for-

skellige vejledningsformer, som finder sted i pædagogisk praksis. Med afsæt i en historisk fun-

deret begrebsafklaring af vejledning, vejledningsfeltet og –former/metoder fokuseres der i fore-

læsningen særligt på kollegiale vejledningsformer som kompetenceudvikling i det pædagogiske 

felt, når professionelle i en institutionel kontekst må navigere mellem systemets og den enkelte 

brugers behov – både praktisk og følelsesmæssigt. 

Undervejs udfyldes spørgeskemaer, som udgør første del af slutevalueringen af modulet.  

 

Litteratur (ca. 85 s.) 

Lystbæk, C. (2007). Guidance in the Professions. I Plant, P. (Red.). Ways – on career guidance (s. 

171-194). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 

Nordentoft, H. M. (2011). Sundhedsfaglig supervision som klinisk metode. I Holen, M., 

Sørensen, L. & Voigt, J. (Red.). Kliniske metoder i sygeplejepraksis (s. 171-187). København: 

Munksgaards Forlag. 

Nordentoft, H. M. (2012). Kollegiale vejledningsformer og læring i sundhedsarbejdet. I 

Simovska V. & Jensen, J. M. (Red.), Sundhedspædagogik i sundhedsfremme (s. 213-229). 

København: Gads Forlag. 

Skagen, K. (2003). Vejledningssamtaler i et Bakhtinsk perspektiv. I Dysthe, O. (Red.). Dialog, 

samspil og læring (s. 197-214). Aarhus: Forlaget Klim. 

Skagen, K. (2013). På reise i veiledningens landskap – Et stort og uoversiktlig felt. I Skagen, K. I 

veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning (s. 11-31). Oslo: Cappelen Damm. 

Supplerende litteratur: 

Skagen, K. (2013) (2. udg.). I veiledningens landskap. Innføring i veiledning og rådgivning. Oslo: 

Cappelen Damm.  

Kaiser, B. (Red.) (2004). Mentor - den fleksible vejleder (s. 226-286). Esbjerg: CVU Vest Press. 

http://praksisveilederen.pressbooks.com/chapter/hva-er-veiledning/ 

 

Forberedelse: 

 Overvej, muligheder og begræsninger ift. hvordan vejledning kan bidrage til at udvikle 

pædagogisk praksis. 

  

http://praksisveilederen.pressbooks.com/chapter/hva-er-veiledning/
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Session 14: 
 

Titel: Workshop 4 - fokus på diskussion samt sammenhæng i synopsis og mundtlig fremstilling  

Vejledere/undervisere:  Mikkel Stovgaard, Ole Henrik Hansen og Helle Hvass 

 

Workshoppen sætter fokus på diskussionsafsnittet i synopsis og dennes relation til problemfor-

muleringen, teoriafsnittet og den mundtlige del - herunder på afrundende spørgsmål til mundt-

ligt oplæg i den skriftlige del af synopsis og den mundtlige diskussion. Desuden begrundes for-

skellen på analyse og diskussion.  

Endelig arbejdes der med den mundtlige fremstilling. 

 

Der gennemføres slutevaluering af modulet (se nedfor for forberedelse). 

 

Forberedelse: 

o Tre dage før workshoppen uploades jeres udkast til synopsis-opgaven i bloggen på BB. Se 

BB for yderligere information.  

o På bloggen: Stil spørgsmål og formuler et ønske om det, I gerne vil have feedback på i jeres 

refleksionspapir til vejledere og medstuderende. 

o Forbered feedback til de andres uploadede udkast (se BB). 

o Forberedelse til semesterevaluering: Læs evalueringsnotatet baseret på den spørgeskema-

baserede semesterevaluering samt på feedback- og feedforwardpunkterne fra midtvejseva-

lueringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


