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UNDERVISNINGSPLAN 

  

Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi 

Modul (nr. + navn): Modul 1: Centrale pædagogisk antropologiske teorier og begre-

ber 

ECTS: 15 ECTS 

Semester + år: E2017 

Undervisningssted: Emdrup 

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse   

Ida Wentzel Winther idwi@edu.au.dk  

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Dil Bach, dil@edu.au.dk  

Mads Middelboe Rehder, mmr@cc.au.dk 

Steen Nepper Larsen: stla@edu.au.dk – Videnskabshistorie og videnskabsteori 

 

Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 

Der henvises til timeplanen: link http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx 

I undervisningsplanen kan i se hvordan kurset er organiseret og I skal bruge dette link til at 

få oplysninger om lokaler. 

 

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 

 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtO

rdning&dokOrdningId=13147&sprog=da 

 

Prøveform/eksamen 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtO

rdning&dokOrdningId=13147&sprog=da 

 

Evaluering 

Der gennemføres undervisningsevaluering den næstesidste og sidste undervisningsgang. 

 

Litteratur 

mailto:idwi@edu.au.dk
mailto:dil@edu.au.dk
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http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx


Undervisningsplan 

 

 2 af 12 

Litteraturen, der skal læses til hver gang, fremgår under beskrivelsen af de enkelte under-

visningsgange. En del af litteraturen vil være at finde på BB som elektroniske tekster, I en-

ten kan læse på skærmen eller selv printe ud. I bedes anskaffe jer bogen: Pædagogisk an-

tropologi. Tilgange og begreber, Hans Reitzels Forlag 2017. Der vil også være en semester-

hylde på begge campusser, hvor I kan finde de bøger, vi ikke må kopiere/indscanne fra (jf. 

regler fra Copy Dan).   

 

Mål  

Kursusbeskrivelse: Modul 1, Teorier og begreber i Pædagogisk Antropologi, introducerer til 

og diskuterer centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber. Modulet giver ind-

blik i fagets/områdets teorihistoriske inspirationer, hvilket er væsentligt for en forståelse 

af den aktuelle faglige begrebsudvikling og aktuelle pædagogisk antropologiske problem-

stillinger. Modulet vil derudover bl.a. afklare spørgsmål om, hvad et felt, et problem, teori, 

empiri og viden i en pædagogisk antropologisk sammenhæng er. Disse spørgsmål samt be-

greberne og teorierne bringes i spil i forhold til etnografiske eksempler. 

Undervisningen vil i år være bygget op omkring et tænkt forskningsprojekt, hvor omkring 

begreber, teorier, felter og problematikker vil vokse.    

 

Undervisningsformer  

Modulet strækker sig over 7 uger (fra uge 36-42), hvor I de flest uger har to lange dage på 

campus. Der ud over vil der være opgaver I skal løse i jeres studiegrupper, ikke mindst i 

uge 39, hvor I skal kastes ud i et kort ’feltarbejde’, og hvor alle dage er inkluderet. I uge 41 

har I både undervisning og skal færdiggøre en synopsis, så her er alle dage også taget i 

brug.  

Studiegrupperne organiseres til dette modul tematisk ift. de felter I vil undersøge.   

 

Det vil være et mix at forelæsning, holdundervisning, gruppearbejder og workshops. 

 

 

Eksamen: 

Gennem forløbet skal I udarbejde to analysepapirer. Det ene er en individuel besvarelse 

(max 2 sider), og den anden er en kort projektbeskrivelse (max 2 sider), som I udfærdiger i 

den studiegruppe I kommer i. Gruppen skal desuden udarbejde en synopsis (3-7 sider), 

som fremlægges på en fremlæggelsesdag (workshop) i slutningen af kurset (mandag og 

tirsdag i uge 42). På baggrund af ovenstående vurderer underviserne om den enkelte stu-

derende har ’bestået’ eller ’ikke bestået’ modul 1. Indholdet af de(t) individuelle analyse-

papir(er) såvel som gruppeøvelsen indgår i den samlede vurdering. 

 

  

Litteratur: 
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Ud over den litteratur der uploades på BB bedes man anskaffe sig følgende bøger, som både 

bruges på modul 1 og 2. 

 Pædagogisk Antropologi – tilgange og begreber (2017). Red. Eva Gulløv, Gritt B Nielsen & 

Ida W. Winther. København: Hans Reitzels forlag.   

 Inger Sjørslev (2015). Sandhed & Genre. Videnskabsteori i antropologi og kulturanalyse 

Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

 

Derudover anbefales  

Sociologisk leksikon (2011/2013). Red. Steen Nepper Larsen & Inge Kryger Pedersen. Kø-

benhavn: Hans Reitzels Forlag. 
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Uge 36 
 

Onsdag d. 6/9 kl 9.15-14.00   

    

Undervisere: Mads og Dil   

 

Indhold: Introduktion til pædagogisk antropologi 

Introduktion til faget: Vi tager udgangspunkt i filmen “At the Winter Sea Ice Camp” (af Asen 

Balikci - fra Netsilik Eskimo series) – og ønsker dermed at åbne uddannelsen ved at de-

monstrere spændingsforholdet mellem: ’at ville vise verden’ (andre kulturer) som den vir-

kelig ’er’ - og erkendelsen af, at viden konstrueres og er magt.  

Desuden præsenteres modulets struktur, arbejdsformer, studiepraksis, studiekrav og anbe-

falinger samt praktisk information vedrørende studieforløb og eksamensform. 

 

Litteratur:  

 Gulløv, Eva, Gritt B Nielsen & Ida W. Winther (2017); “Indledning” I: Pædagogisk an-

tropologi – tilgange og begreber, Hans Reitzels Forlag, 

 Gulløv Eva og John (2013): ”Pædagogisk antropologi. Menneske og kultur”. I: Hånd-

bog til pædagoguddannelsen. Red Stig Brostrøm og Jakob/Ane Ankerstjerne. Hans 

Reitzels Forlag, s. 369-379. 

 Anderson, S. et al. (2012):”Educational Anthropology in a Welfare State Perspective. 

The Case of Scandinavia”. I: Anderson-Levitt: Anthropologies of Education. A global 

Guide to Etnographic Studies of Learning and Schooling. New York, Oxford. Berghahn 

Books. s. 193-211. 

 

Torsdag d. 7/9 kl. 9.15-14.00   

 

Undervisere: Dil og Mads  

 

Indhold: Hvad er et problem?  

Modulets overordnede tema: ”overgange” præsenteres. Hvad er et problem når man arbej-

der videnskabeligt?   

 

9.15-12.00: Hvad er et problem?  

12.30-14.00: Workshop: Overgange præsenteres som tema og der arbejdes med at finde 

problemstillinger inden for temaet.  

 

Litteratur: 

 Hastrup, Rubow & Tjørnhøj-Thomsen (2011). Kap.3 ”Projektdesign” s.33-47og 

kap.25 ”Den kulturanalytiske cirkel”. S.241-263 I: Kulturanalyse. Kort fortalt. Frede-

riksberg: Samfundslitteratur. 
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 Hastrup, Kirsten (2003): "Den antropologiske videnskab". I: Ind i verden. En grund-
bog i antropologisk metode. (Red.). København. Hans Reitzels Forlag, s. 9-33. 

 

 

 

Uge 37  
 

Onsdag d. 13/9 kl. 9:15-15.00  

 

Underviser: Dil:  

Dil. 9.15-11 

Studievejledningen 11.15.-13:15  

Dil og Mads: 13.30-15.00  

 

Indhold:  Kulturbegrebet 

9.15-11.00: Kulturbegrebet introduceres. 

11-13:15: Studiegruppe facilitering v/studievejledningen. 

13.30-15:00: Workshop v/Dil og Mads 

 

 

Litteratur: 

 Geertz, Clifford (1965/2000): “The impact of the Concept of Culture on the Concept 

of Man” (udsnit). I: Levinson, Bradley A. U. et al 8eds.) Schooling the Symbolic Ani-

mal. Social and Cultural Dimensions of Education, s. 25-30 

 Krause-Jensen, Jakob (2010). Introduction: starting fieldwork on ‘the farm’. I: Flexi-

ble Firm. The Design of Culture at Bang & Olufsen. Oxford; New York, Berghahn 

Books, s. 1-22. 

 • Thomas Hylland Eriksen (2007): ”Tankens veier”. I: Små steder – store spørgsmål. 

Oslo: Universitetsforlaget AS, s. 313-333. 

 

 

 

Torsdag d. 14/9 kl 9.15.-12.00 (gruppearbejde om eftermiddagen til kl. 15) 

 

Underviser: Mads  

 

Indhold: Feltbegrebet  

Feltbegrebet introduceres og de studerende skal vælge et site og et problem, hvorefter 

grupperne nedsættes.  

 

Individuelt analysepapir skal afleveres  
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9.15-12.00 Feltbegrebet introduceres. 

12.30-14.00: Gruppearbejde  

 

Film vises: ”Børne hverdagsliv på Christiansø” af Ida W. Winther. 2012. 54 min. 

 

 

 

Litteratur: 

 Winther, Ida W. (2013): ”Forskerens fornemmelse for øen - en kropsligt indvævet 

forskningspraksis”. I Kim Rasmussen (red.), Visuelle tilgange og metoder i tværfagli-

ge pædagogiske studier. Roskilde Universitetsforlag, s. 309-338. 

 Fogh-Olwig, Karen (2002): Det etnografiske feltarbejde, Det etnografiske feltarbej-

de: antropologers arbejdsmark eller faglig slagmark?  Norsk Antropologisk Tidskrift, 

vol.3, S.111-123 

 Clifford Geertz [1973] Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture  

I: The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books, pp. 3-30 

 

 

I slutningen af ugen afleveres individuelle analysepapirer (max. 2 sider – mere info følger).  

 

 

Uge38   NB: undervisningen ligger mandag og tirsdag 

 

Indhold: I denne uge ser vi også nærmere på, hvad teori er, hvordan noget er sandt, og hvad 

viden og videnskab er? Hvilke typer viden skaber antropolog(i)en? Hvad betyder ontologi 

og epistemologi? 

 

Mandag d. 18/9 kl.9.15-14.00  

 

Underviser: Mads  

 

Indhold: Hvad er teori og empiri?  

9.15-12.00: Forhold mellem empiri og teori udfoldes gennem illustration af forskellige 

akademiske fremstillingsformer, og hvordan teori kan fremtræde forskelligt som en delvist 

usynlig baggrund eller som analytisk værktøj i en tekst.  

En decideret teoretisk tekst forholdes til en empiri-drevet tekst og vi skal bl.a. se på emiske 

begreber.. Der trækkes ydermere på diskussioner og pointer fra sidste uges diskussioner af 

thick descriptions og Christiansø-filmen.  

12.15-14.00: Etik ift mini feltarbejdet. Klar til afgang?  
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Klip fra filmen: Rehder, M. M. (2016). Oplevelser af nærvær - et hverdagslivsperspektiv på 

unge adskilte søskende. København, DPU - Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, 

Aarhus Universitet: 28:59 min. 

 

Litteratur: 

 Rehder, Mads. M. (2014). ”Konfliktuel tæthed”. I: Hvad er søskende? - Følsomme og 

praktiske forbindelser. I. W. Winther, C. Palludan, E. Gulløv and M. M. Rehder. Køben-

havn, Akademisk forlag: 99-114. 

 Rehder, Mads. M. (2016). ”At dele væg” I: Søskendenærvær: et fænomenologisk inspi-

reret studie af unge adskilte søskendes hverdag med afsæt i teknologier, materialiteter 

og kropslige erfaringer: ph.d.-afhandling. Kbh., DPU - Danmarks Institut for Pædago-

gik og Uddannelse: s. 78-99  

 Hanne Mogensen O (red.) og Karen Fog Olwig (red.) (2013) ”Introdukti-

on. Familie og slægtskab: antropologiske perspektiver på nære relationer”. I: Familie 

og slægtskab - antropologiske perspektiver. S. 9-33 

 Hastrup, K. (1998) Teoretisk Tænkning i Humanistisk Videnskab. 1-20s. Danmarks 

Lærerhøjskole, København 1998. 

 

 

Tirsdag  d. 19/9 kl. 9.15- 14.00.  

 

Undervisere: Mads og Dil  

 

Indhold: Hvad er viden, og hvilke etiske overvejelser kræver videnskaben? 

 

kl. 9.15-11.30. Bl.a. filmen Through These Eyes, af Charles Laird, 2004 (55 min). Og diskus-

sion om viden og etik. Hvilken form for viden kan man få i det kommende ’feltarbejde’? 

12.15- 14.00: workshop hvor studiegrupperne arbejder med færdiggørelse af ’projektde-

signet’, underviserne er tilstede.  

 

’Projektdesignet’ skal afleveres senest fredag kl.14.    

 

• Schmidt, Lars-Henrik (1991): Hvad er viden? I Det videnskabelige perspektiv. Akademisk 

forlag. (ca. 15 sider) 

* Hastrup, Kirsten (2009): ”Det etiske felt i antropologien”. i mellem mennesker – en grund-

bog i antropologisk forskningsetik, s. 9-29. Hans Reitzel Forlag  

 

Fredag d. 22/9  

kl. 9.15-11: Videnskabshistorie og -teori med fokus på viden, sandhed og teori 

underviser:  Steen  
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Tema for min første forelæsning: Hvad kendetegner antropologisk viden(skab)? Hvordan 

forandres og strides antropologiens vidensforståelser og –ambitioner inden for og mellem 

en række forskellige paradigmer? Hvordan tænke(s) forholdet mellem ontologi (det, der 

er…) og epistemologi (det, der kan erkendes…) i felten? Målet er at give de studerende ind-

sigt i den pædagogiske antropologis videnskabsteoretiske forankring og det sker gennem 

forelæsninger; følgesedler med læsevejledende spørgsmål; læsning af udvalgte og korte 

uddrag af originale værker; åbne drøftelser mellem og med de studerende 

 

Litteratur: 

 • Larsen, Steen Nepper (2017): ”Efterskrift” i Pædagogisk antropologi. Tilgange og begre-

ber. København: Hans Reitzels Forlag, s. 291-311. 

• Sjørslev, Inger (2015): Kap. 1: ”Hvornår er noget sandt? Kultur, natur og subjekt” og Kap. 

2: ”Europa i verden. Vidensformer, oplysning og rationalitet”. I Sandhed og genre. Viden-

skabsteori i antropologi og kulturanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 15-62. 

 

11.15-15. Kollektiv vejledning (respons på ’feltdesign) - gruppevis v/Mads og Dil 

 

 
Uge 39  
 
Indhold: I denne uge er der feltarbejde. 

I får en skriftlig feedback på jeres analysepapir retur sidste på ugen 

 

Mandag – onsdag 

 

Indhold: Feltarbejde 

Studerende er ude i grupper og lave et mini-feltarbejde, som de senere på ugen skal disku-

tere i forhold til relevant teori i grupperne. 

 

Gulløv, Eva & Susanne Højlund (2010): Feltarbejde blandt børn – Metodologi og etik i etno-

grafisk børneforskning. s.15-27. København: Gyldendal. 

 

Torsdag - fredag 

 

Indhold: Bearbejdning og diskussion af empiri (grupperne finder selv et stad at arbejde) 

 
Søgning af relevant teori i forhold til det empiriske materiale samt opsamling i gruppen.  
 

Uge 40  
 

Onsdag d. 4/10 kl.9.15-13.00  

 



Undervisningsplan 

 

 9 af 12 

Underviser: Mads  

 

Indhold: Overgangsritualer 

Mange overgange er forbundet med ritualer: konfirmation, polterabend, omskæringer… 

begreber som liminalitet, Rites de Passages, tærskler står centralt i antropologien. Vi læser 

en række grundtekster og kobler det til jeres feltøvelse. 

Ud over teksterne opgivet nedenfor bliver det en opgave for de studerende at finde tekster 

inden for området og fremlægge det for holdet. 

 

9.15-13.00: Fælles undervisning i overgangsritualer 

 

litteratur: 

 Turner, Victor (1967). ”‘Betwixt and Between: The Liminal Period in Rites de Pas-

sages’”. I: A Forest of Symbols. Ithaca. Cornell University Press, s. 93-111. 

 Rosen, Michael (1988). ‘”You asked for it”. Christmas at the Bosses Expense’. I: Jour-

nal of Management Studies Vol. 25 (5), s. 463-480.   

 Tjørnhøj-Thomsem, Tine og Plough-Hansen, Helle (2013). ”The Ritualization of Re-

habilitation”. I: Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, 

32:3, 266-285. 

 Film om ritualer: Juarke. Boys made men in Mboum Society. Af Mohamadou Saliou. 

2010 (52. min). 

 

 

Torsdag d. 5/9 kl. 9.15-13.00 evt. tirsdag  

 

Underviser: Dil  

 

Indhold: Udveksling og reciprocitet 

Ud over teksterne opgivet nedenfor bliver det en opgave for de studerende at finde tekster 

inden for området og fremlægge det for holdet. 

 

9.15-13.00: Fælles undervisning i udveksling og reciprocitet 

 

Litteratur:  

 Lévi-Strauss, Claude ([1949] eng. trans. 1969) “The Principle of Reciprocity”, kapitel 

5. I: The Elementary Structures of Kinship. Boston: Beacon Press, s. 52-68. 

 Mauss, Marcel (2001 [1924]) Uddrag fra Gaven: gaveudvekslingens form og logik i ar-

kaiske samfund. København: Spektrum.  

 Jørgensen, Clara R. (2005) ”Forklædte penge. En diskussion af brugerbetaling i en 

gratis nicaraguansk folkeskole.” I: Tidsskriftet Antropologi, nr. 49, s. 61-71.  

 evt. tekst(er) de studerende har fundet med relevans for deres felter  

 Film : ”Onka’s Big Moka”  
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Uge 41 Nb: undervisninge mandag og tirsdag 
 

Indhold:  

De sidste tilgange og begreber introduceres og gennemgås. 

Synopsis afleveres i slutningen af ugen. 

 

Mandag d. 9/10 kl. 9.15-14.00   

 

Underviser: 9.15-11.30: Mads  

Synopsis skrivning: 12-14: delt hold v/ Mads og Dil 

 

Indhold: Interaktion  

I dag skal vi beskæftige os med tilgange og begreber, som kan hjælpe os med at begribe det 

sociale livs allermest generelle og elementære former. Vi skal prøve at forholde os analytisk 

til noget af det, som er umiddelbart foreliggende materiale for antropologiske analyser: so-

ciale situationer. 

Ud over teksterne opgivet nedenfor bliver det en opgave for de studerende at finde tekster 

inden for området og fremlægge det for holdet. 

 

 

Litteratur: 

 Goffman, Erving (2004/1969): ”Rolledistance”. I: Jakobsen, M.H. & Kristainsen S. 

(eds.) Eving Goffman. Social samhandling og mikrosociologi. København: Hans Reit-

zels Forlag, s.194-218. 

 Goffman, Erving (1956). ”Regions and region behaviour” I: The presentation of self in 

everyday life. University of Edinburgh. S. 66-86  

 McDermott, R. P. (1996). “The Acquisition of a Child by a Learning Disability”. In S. 

Chaiklin and J. Lave (eds.). I: Understanding Practice. Perspectives on Activity and Con-

text. Cambridge: Cambridge University Press, s. 269-305.  

 Tekst(er) de studerende har fundet.  

 

 

Tirsdag d. 10 kl. 9.15-14.00  

 

 

9.15-11.30: Magt og position. 

Underviser: Dil.   

12.00-14.00: videnskabshistorie og teori (fra strukturalisme, post-strukturalisme, (soci-

al)konstruktivisme) 

Underviser: Steen 

 

Magt og position (Dil) 
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Litteratur: Ud over teksterne opgivet nedenfor bliver det en opgave for de studerende at 

finde tekster inden for området og fremlægge det for holdet. 

 

• Elias, N (1994/1965): Introduction. A Theoretical Essay on Established and Outsider Re-

lations. In: The Established and the outsiders. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE 

publications, s.xv-lii 

• Bourdieu, Pierre (1986). “The forms of capital”. I: Handbook of Theory and Research for 

the Sociology of Education. New York, Grenwood Press, s. 241-258 

• Bach, D. (2017): Civilisering – omgangsformer og omgangsnormer. I: Pædagogisk Antro-

pologi. Tilgange og begreber. København: Hans Reitzels Forlag, s.57-70 

 

 

Videnskabshistorie og -teori med fokus på strukturalisme, poststrukturalisme og (soci-

al)konstruktivisme (Steen)  

 

Tema: Træk af bevægelsen fra Lévi- Strauss’ strukturalisme over poststrukturalisme til en 

række forskellige versioner af (social)konstruktivisme. Der præsenteres perspektiver på, 

hvordan denne bevægelse præger pædagogisk antropologis tanke- og forskningsformer 

(Lévi-Strauss, Foucault, Goffman, Jenkins m.fl.).   

 

Litteratur: 

• Larsen, Steen Nepper (2009): ”Konstruktion” i Cort Ross Dineses (red.): Kartografi Mor-

fologi Topologi. København: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag, s. 104-107 (foreligger 

i en råtekstversion i det elektroniske kompendium). 

• Sjørslev, Inger (2015): Kap. 5: ”Struktur og udvikling. Bag om kendsgerningerne” og Kap. 

9: ”Begreb, begivenhed og tekst”. I Sandhed og genre. Videnskabsteori i antropologi og kul-

turanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 105-125 og 191-214. 

 

Resten af ugen frem mod fremlæggelserne  

Færdiggørelse og aflevering af synopser  

 

uge 42  
 

Indhold: Fælles fremlæggelser og diskussioner. 

Kvalitativ slutevaluering (1 time) 

 

Mandag d. 16/10 eller tirsdag d. 17/10 kl. 9.15-15 

 

Underviser: Mads og Dil er begge tilstede 
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