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ECTS: 15 

Semester + år: Efterår 2017 

Undervisningssted: Emdrup, København 

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse  

Fagansvarlig: 

Jonas Lieberkind, lieberkind@edu.au.dk 

 

Studiesekretær: 

Bettina Høgenhav, AU Studier, T: 8715 1875, E: bettina@au.dk 

 

Øvrige undervisere 

Jonas Lieberkind (JL) lieberkind@edu.au.dk 

Dirk Michel-Schertges (DMS) dimi@edu.au.dk 

Jens Rasmussen (JR) jera@edu.au.dk 

Jørn Bjerre (JB) jbje@edu.au.dk 

Søren Nagbøl (SN) sona@edu.au.dk 

Jens Erik Kristensen (JEK) jek@edu.au.dk 

Marianne Høyen (MH) hoyen@edu.au.dk 

Sebastian Mohr (SM) semo@edu.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 

Modulet fokuserer dels på teoretiske og videnskabsteoretiske grundlagsproblemer inden for human- 

og socialvidenskaberne, dels på teorihistoriske transformationer, som har betydningen for det 

pædagogisk sociologiske forskningsområde, og dels på identifikationen af det moderne samfunds 

karakteristika, konflikter og udfordringer.  

 

Undervisningen i pædagogisk sociologisk teori består af 13 gange (de fleste á 4 timer) plus en 

Studenterkonference, som trækker sig over en hel dage i uge 48 (torsdag d. 30. november kl. 9-
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17.30) – husk at booke denne dag ind i jeres kalendere. 11 af undervisningsgangene vil bestå 

i traditionelle forelæsninger i 11 forskellige teoretiske perspektiver, og 2 gange er afsat til 

værklæsning, hvor vi læser Jacques Ranciere. De 2 værklæsningsgange vil bl.a. tage udgangspunkt i 

oplæg fra de studerende; her skal de studerende forberede oplæg og deltager aktivt i undervisningen.  

 

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at give de studerende indsigt i et udvalg af vigtige 

teorier, at læse og forstå svært tilgængeligt litteratur på flere sprog og at formidle og diskutere 

pædagogisk sociologiske problemstillinger på et akademisk niveau. På denne baggrund er det op til 

den studerende selv at læse videre og udvide kendskabet til pædagogisk sociologisk teori og at 

deltage i studiegruppediskussioner, ligesom det forventes, at den studerende på eget initiativ opøver 

sine sproglige færdigheder (først og fremmest at læse på engelsk).  

 

Værklæsning 

Som led i indføringen af vigtige teoretiske positioner vil modulet beskæftige sig med et værk og med 

det at læse hele værker. På modulet skal vi Jacques Rancieres værk Den uvidende lærer – Fem 

lektioner i intellektuel emancipation. Det anbefales, at I hurtigst muligt anskaffer jer denne bog; 

bogen kan købes som e-bog her: 

https://www.saxo.com/dk/den-uvidende-laerer_jacques-ranciere_pdf_9788793041172 

 

Studenterkonference (torsdag d. 30. november kl. 9-17.30) 

På studenterkonferencen skal hver studiegruppe lave en præsentation for de andre studerende af 

cirka 20 min. varighed. Holdet vil blive delt op i to. Præsentationen skal tage udgangspunkt i en af 

modulets teoretiske positioner med henblik på at belyse og diskutere en fælles pædagogisk 

sociologisk problemstilling. Problemstillingen vil blive meldt ud på BlackBoard og i forbindelse med 

undervisningen. Derudover vil præsentationerne blive diskuteret af en opponentgruppe. 

Opponentgrupperne udgøres ligeledes af studiegrupperne. De studerende skal således både 

fremlægge og opponere. 

 

 

Vejledning og feedback 

Der vil ikke være vejledning på modulet. Dog vil der være feedback og diskussion af fremlæggelserne 

på studenterkonferencen af såvel underviser som studerende. 

 

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 

undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  

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

 

 

Litteratur 

Elektronisk kompendium for Pædagogisk sociologisk teori 2017 vil være tilgængelig på blackboard. 

Tekster der er at finde i kompendiet vil være angivet med en ” * ”, resten skal downloades via 

elektronisk adgang til AU Library mv. 

 

Følgende bog anskaffes hurtigst muligt: Jacques Rancieres værk Den uvidende lærer – Fem 

lektioner i intellektuel emancipation. 

 

Opslagsværker: 

Andersen, H. & Kaspersen, L. Bo (red.) (2007 eller nyere): Klassisk og moderne samfundsteori, 

Kbh.: H. Reitzels forlag.  

Caspersen, L.B. og Loftager, J. (red.): Klassisk og moderne politisk teori, bind 2, Kbh. Hans Reitzels 

Forlag, 2009. 

Collin, Finn og Køppe, Simo (red.): Humanistisk videnskabsteori. DR Multimedie, København 2003.  

https://www.saxo.com/dk/den-uvidende-laerer_jacques-ranciere_pdf_9788793041172
http://edu.medarbejdere.au.dk/undervisere/undervisningsevaluering/
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Larsen, Steen Nepper & Pedersen, Inge Kryger Pedersen (red.) (2011), Sociologisk leksikon, Hans 

Reitzels Forlag, Finland. 

 

Generelle introduktioner: 

Andersen, H. (red.)(2004): Sociologi – en grundbog til et fag, Hans Reitzels forlag. 

Bjerre, J. (2015): Pædagogisk sociologi. Et overblik. H. Reitzels forlag. 

Due, J. & Steen Madsen, J. (1983): Slip sociologien løs – en invitation til 80’ernes sociologi, Kbh., 

Hans Reitzels forlag. 

Jacobsen, M. Hviid, Carleheden, M. & Kristiansen, S. (red.)(2001): Tradition og fornyelse - en 

problemorienteret teorihistorie for sociologien, Aalborg Universitetsforlag. 

Korsgaard, O., Kristensen, J., E., & Jensen, H, J., (2017). Pædagogikkens Idéhistorie. Århus: Århus 

Universitetsforlag. 

Olesen & Pedersen (2010), Pædagogik i sociologisk perspektiv, ViaSystime, Viborg. 

Schmidt, Lars-Henrik (1981/2000), Magten og den sociale diskurs, Danmarks Pædagogiske Institut, 

København 2000. 
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Undervisningsplan 

 

Undervisning 
Lokale C001 

Dato:  
Kl. 10.15-14.00 
 

Indhold UV Version 9. august 2017 
(Det kan forekomme 

ændringer i planen: den 
seneste version af planen 

findes på BB) 

1. session 
Uge 36 

 

07.09.17  
Kl. 10.15-14.00 
 

Hvad er pædagogisk 
sociologi? Rousseau 

JL  

2. session 
Uge 37 

 

14.09.17 
 

Klassiker: 
Emile Durkheim 

JL  

3. session 
Uge 38 

22.09.17 
 

Moderne: Bourdieu MH  

4. session 
Uge 39 

28.09.17 Moderne: Elias 
 

SN  

5.session 
Uge 40 

05.10.17 
 

Moderne: Goffman JB  

6. session 
Uge 41 

12.10.17 
*Bemærk, lang dag 
10.15-15.00 

Moderne: Luhmann JR Kl. 14-15. Information om 
modulets 
Studenterkonference. 

Uge 42  Efterårsferie   

7. session 
Uge 43 

26.10.17  Moderne: Foucault JEK  

8. session 
Uge 44 

02.11.17 
 

Moderne: Paulo Freire 

 

DMS  

10. session 
Uge 45 

09.11.17 
 

Nye: John Urry 
 

MH (Bemærk, session 10 kommer 
før session 9) 

9. session 
Uge 46 

16.11.17 Nye: Raewyn Connell SB   

11. session 
Uge 47ge 47 
12. session 

23.11.17 Et idéhistorisk rids JL  

12. session 
Uge 48 

30.11.17 
* Bemærk hele 
dagen kl. 9-17.30 

Studenterkonference JL 
DMS 

Lokale A410, A412 eller A414 

13. session 
Uge 49 

07.12.17 Værklæsning I 
Ranciere: side 7-86 
 

JL Evaluering I (besvarelse af 
spørgeskema) 

14. session 
Uge 50 

14.12.17 
*Bemærk, lang dag 
10.15-15.00 

Værklæsning II 
Ranciere: side 87-158 

JL Information om modulets 
mundtlige eksamener. 
Evaluering II (drøftelse) 
 

 

  



 5 af 12 

 

Session 1 

Titel: Rousseau og pædagogisk sociologi? 

Forelæser: Jonas Lieberkind 

 

Indhold: 

Undervisningen introducerer til en af de måske – hvis ikke den – mest centrale position fra den 

pædagogisk sociologis tidlige idéhistorie, nemlig Rousseau. Målet er hermed at give de studerende 

indsigt i udformningen af centrale begreber, temaer og mulighed for kritisk at kunne diskutere og 

vurdere moderne og nye pædagogisk sociologiske problematikker. Derudover vil sessionen giver en 

faglig introduktion til modulet samt introducerer til modulet organisering og tilrettelæggelse. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Lieberkind, J. (2005). Den originale attitude, in Lieberkind & Bosse (red.) Dannelse mellem 

subjektet og det almene. Købehavn: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.183-206* 

Rousseau, J. -J. (1996), Afhandlingen om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt 

menneskene, København: Gyldendal. 96-134.* 

Rousseau, J. -J., (1762/1962) Émile, Borgens forlag, Ringkjøbing, s. 9-36* 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne skal læses. Rousseau skriver i 1700-tallet og er derfor vanskelig at forstå; at læse og forstå 

teksterne kræver, at man slår Rousseau op i oplagsværker, fx læs i K. Krue-Sørensen opdragelsens 

historie om Rousseau etc. Slå også ’Oplysning’ op. 

 

 

Session 2 

Titel: Durkheim 

Forelæser: Jonas Lieberkind 

 

Indhold: 

Undervisningen vil diskutere og udlægge en af såvel sociologiens som pædagogikkens helt afgørende 

teoretikere og dermed en af den pædagogiske sociologis centrale metodologiske og videnskabelige 

paradigmer. Herudover vil undervisningen give de studerende indsigt i begreber som arbejdsdeling, 

integration, solidaritet, individualisering, socialisering, patologi, kendsgerninger, metode m.v.  

Undervisningen vil at skabe grundlag for en videnskabsteoretisk og kritisk vurdering af begreberne 

og Durkheims videnskabelige position med henblik på såvel teoretiske som empiriske undersøgelser. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Durkheim, É (1895/2005), Den sociologiske metodes regler. Hans Reitzel Forlag, København. 47-

58.* 

Durkheim, É. (1893/2000), Om den sociale arbejdsdeling, Hans Reitzel Forlag, København. 67-73, 

175-194 & 260-276.* 

Durkheim, É. (1902/1975), Opdragelsen: Dens natur og dens rolle, i: Opdragelse, uddannelse og 

sociologi, Carit Andersens Forlag & Finn Suenson Forlagt, DK. 31-51.* 

Durkheim, É. (2002), Moral Education, Dover, UK, s. 1-14.* 

 

Supplerende litteratur: 

Østerberg, D., (1974/2002), Émile Durkheim – og hans tanker om samfundet København: Hans 

Reitzels Forlag, , 3. kap. Teorien om arbejdsdelingen, s. 46-75. 

Jensen, Henrik (2005), Weber og Durkheim: en metodologisk sammenligning. Køge: Politiske 

studier. 

Lieberkind, J. (2010), Det edukative. Kbh: Danmarks Pædagogiske Universitet. 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 
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Teksterne skal læses, derudover skal man læse om Durkheim i et eller flere oplagsværker. Læs fx 

afsnittet om Durkheim i ’Marmorbogen’ (Klassiske og moderne samfundsteori) 

 

Session 3 

Titel: Bourdieu 

Forelæser: Marianne Høyen 

 

Indhold 

Målet er at introducere til de vigtigste af Bourdieus uddannelsessociologiske værker. Gennem 

analyse af hvorledes samfundets uddannelsessystem fungerer, især informelt, kan Bourdieu gennem 

anvendelse af sin teori om habitus forklare, hvorledes et samfund til stadighed reproducerer sin 

sociale struktur.  

Vi skal arbejde med en tidlig tekst, The Inheriters fra (1964), hvor Bourdieu undersøger habitus hos 

studenter i Paris. Denne tekst er den tredje og sidste i rækken af tekster, som Bourdieu lægger til 

grund for udviklingen af teorien om den praktiske sans. Dernæst skal vi se på den nok kendteste af 

uddannelsesteksterne, Reproduktionen, fra 1970. Denne tekst markerer samtidig slutningen på 

Bourdieus strukturalistiske periode. Endelig skal vi se på hans arbejde med universitetsfeltet i 

Frankrig, hvor det social rum præsenteres i tidlig version.  

Sluttelig inddrager vi en nyere tekst fra The Weight of the World fra 1993. Gennem denne tekst kan 

vi se demonstreret, hvorledes det strukturalistiske perspektiv gennem praxeologien kommer i 

anvendelse i forhold den individuelle agents position. . 

 

Videnskabsteoretisk skal vi arbejde med den første af Bourdieus mange forskningsmetodiske bøger, 

The Craft of Sociology', hvor vi læser den første af i alt 3 dele: 'The Break'.    

 

Litteratur: 

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1964/1979): The Inheriters, s. 28-53* 

Bourdieu, P., Passeron, J.C. & Martin, M. d S.  (1965/1994): Academic discourse s.80-94 (14s)* 

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (1970/2006): Reproduction, s. 96-136 (40s)* 

Bourdieu, P., Chamboredon, J.C. & Passeron, J.C.  (1968/1991): The Craft, del 1 samt tilhørende 

eksempeltekster, s 13-31 og 93-145 (28s + 52s)* 

Broccolichi, S. (1993/2007): Et forsvundent paradis fra Bourdieu (1997): La misère du monde. I. * 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Det forudsættes at de studerende kender til Bourdieus grundlæggende tænkning. Hvis ikke, 

anbefales det at orientere sig i 

 

Prieur, A. & Sestoft, C. (2006): Bourdieu - en introduktion. Hans Reitzels Forlag,  

 

 

 

Session 4 

Titel: Elias 

Forelæser: Søren Nagbøl  

 

Indhold: 

Sessionen er med afsæt i Norbert Elias’ værk The Society of Individuals en introduktion til hans 

civilisationsteori, magtteori og figurationssociologi. Vi gennemgår de pædagogisk sociologiske og 

videns sociologiske strømninger som processociologien har iværksat. I den forbindelse foretages en 

kritik at den klassiske sociologis dualistiske tænkning. Vi gennemgår, hvad opgøret med dualismen 

og bindestregssociologien får af konsekvenser for nyere forskning i det pædagogiske sociologiske og 

antropologiske felt (Wulf og Nagbøl). Det drejer sig om forholdet teori/praksis i undersøgelser 

vedrørende menneskers socialisering, civilisering, og individualisering i moderne og senmoderen 

samfund. 
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Litteratur knyttet til undervisningen: 

Elias, N. (1991): The Society of Individuals (1939) s. 2.-66. I: The Society of Individuals. Blackwell. 
Cornwell U.K. * 

Elias, N.(1968, 2000): Postscript s. 451-483 I: The civilizing Process. Blackwell. Cornwell U.K. *  

Nagbøl, S. (2012): Norbert Elias and the Frankfurter Traditions, Campio Anno II, Numero 
4/ December 2012. s. 99-107.* 

 
Supplerende litteratur: 

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

Reitzels forlag.  
 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne skal læses, derudover skal man læse om Elias i et eller flere oplagsværker. 

 

 

Session 5 

 

Titel:  

Uddannelse som symbolsk interaktion: mikro-sociologi og symbolsk interaktionisme 

 

Underviser:  

Jørn Bjerre 

 

Indhold:  

Den amerikanske sociologi er præget af den såkaldte ”amerikanske pragmatisme”. Dette kan blandt 

andet ses i forhold til et af de vigtigste bidrag til grundlæggelsen af den amerikanske pædagogiske 

sociologi, ”Chicago-skolen”. Pragmatiske sociologer som G.H. Mead, der fokuserer på den sociale 

interaktions symbolske karakter, kom til at bidrage til Chicago-sociologernes tilgang til 

pædagogikken, som en videnskab om social adfærd. Efter introduktionen til social interaktionsteori 

introduceres der til E. Goffmans forståelse af rollespillet i hverdagen, interaktionsritualer og 

ansigtsarbejde, som kategorier af relevans for det sociologiske studie af pædagogiske sammenhænge. 

Goffman interesserede sig først og fremmest for, hvordan mennesker præsenterer dem selv og 

placerer sig strategisk, idet de aktivt søger at styre de indtryk, andre får af dem.   

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): ”Interaktionens mikrostrukturer. Undervisningens miljø”, i: Pædagogisk 

sociologi et overblik, kapitel 1, s. 22-44. 

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

Hans Reitzels forlag, s. 194-218.* 

Goffman, Erving (1967): “On facework”, ss. 5-45: Interaction ritual: Essays on face-to-face 

behavior. London: Penguin.* 

Goffman, Erving (1967): Anstalt og menneske. Den totale institution socialt set. S. 11-38.* 

Øvelsestekst: Stine Marie Hur. Frigørelsens magt – pædagogiske roller i relation til frie, 

udviklingshæmmede voksne. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, 

2009, s. 5-9, 30-47. teksten downloades på: http://viden.sl.dk/media/7636/frigoerelsens-

magt.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viden.sl.dk/media/7636/frigoerelsens-magt.pdf
http://viden.sl.dk/media/7636/frigoerelsens-magt.pdf
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Session 6 

Titel: Luhmann Introduktion til sociologisk systemteori med særlig vægt på dens 

bidrag til pædagogisk sociologi 

Forelæser: Jens Rasmussen 

 

Bemærk at det er en lang dag fra kl. 10.15 til 15.00 Kl. 14-15 vil der være information om 

modulets Studenterkonference. 

 I skal i studiegrupperne udarbejde et ’paper’, som skal præsenteres på 

studenterkonferencen. Forud for undervisningen bedes I tjekke om I er i en 

studiegruppe, og derudover bedes I tale sammen i studiegrupperne mht. at planlægge 

forberedelsen af jeres præsentationer. 

 
Indhold: 

- Systembegrebet i sociologien: Fra Parsons til Luhmann 

- Kommunikationsbegrebet i sociologien: Fra Weber til Luhmann 

- Uddannelsessystemets  

- Undervisning som interaktionssystem 

 

Formål: 

- At de studerende opnår forståelse for grundlæggende teoretiske begreber i sociologisk 

systemteori. 

- At de studerende kan perspektivere denne forståelse og anvende den til forståelse af 

uddannelsessystemet og undervisning som interaktion. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Luhmann, N. (2007). Indføring i systemteorien. København: Unge Pædagoger. (Første forelæsning 

s. 16-29; elvte forelæsning s. 226-235)* 

Luhmann, N. (2006). Samfundets uddannelsessystem. København: Hans Reitzels Forlag. (kap 5, s. 

135-163)* 

Rasmussen, J. (2004). Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, pædagogik. 

København: Hans Reitzels Forlag. (Læring versus undervisning, s. 198-306). * 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs de tilhørende tekster. Slå centrale begreber op, hvis du er i tvivl om deres betydning. Overvej 

konsekvenser af den kommunikative vending i forhold til et aktørperspektiv og i forhold til empiriske 

undersøgelser af sociale forhold.  

 

Session 7 

Titel: Foucault 

Forelæser: Jens Erik Kristensen 

 
Indhold: 

Forelæsningen introducerer til de dele af Foucaults forfatterskab, der beskæftiger sig med det 

pædagogiske felt og har bidraget til den pædagogiske sociologi, herunder hans institutionshistoriske 

og genealogiske analyser af social- og specialpædagogiske grundtemaer som udstødelse, eksklusion 

og integration, afvigelse og normalitet samt af forholdet mellem marginalisering, normalisering og 

inklusion. Det vil ske med afsæt i uddrag af Galskabens Historie (1961), af Overvågning og straf - 

fængslets fødsel (1975) samt et uddrag af hans forelæsninger om Befolkning, sikkerhed og 

territorium (1978). Målet er at bibringe de studerende en historisk-sociologisk og magtanalytisk sans 

for moderne pædagogiske institutioners tilblivelse, samt analytiske og teoretiske værktøjer til at 

forstå og reflektere over deres egen praksis i et historisk, sociologisk og magtanalytisk perspektiv. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 
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Michel Foucault: Galskabens Historie [1961] (d.o. Det lille forlag 2003), kap. 2: ’Den store 

indespærring’, s. 68-100* 

Michel Foucault: Overvågning og Straf. Fængslets fødsel [1975] (d.o. Det lille forlag 2002, del II 

(s.211-244), samt 314-330.* 

Michel Foucault: Befolkning, sikkerhed og territorium [1978] (d.o. Hans Reitzels Forlag 2005, 

1.forelæsning, s.7-34)* 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Kristensen, Jens Erik & Hermann, Stefan (2009): Michel Foucaults studier af magt og politiske 

rationaliteter. I: Caspersen, L.B. og Loftager, J. (red.): Klassisk og moderne politisk teori, bind 2, 

Kbh. Hans Reitzels Forlag, 2009,( s. 797-821) 

 

Session 8 

Titel: Paulo Freire 

Forelæser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold: 

Paulo Freires emancipatorisk-pædagogiske tilgang – som er nødvendigvis relateret til bogen ”De 

undertryktes pædagogik” og de samfundsmæssige forhold i Sydamerika – redegøres i relation til tid 

og sted og perspektiveres endvidere til de nuværende globaliserede politisk samfundsforhold. I 

forbindelse med Freires teoretiske ramme diskuteres mulighedsbetingelser mht. en frigørende 

pædagogisk praksis i konteksten af den internationale og den danske uddannelsespolitik.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Beckett, Kelvin Stewart (2013). Paulo Freire and the Concept of Education, Educational Philosophy 

and Theory, 45:1, 49-62, (http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2012.715385) 

Freire, Paulo (1973). De undertryktes pædagogik. Kap. 2+3. København: Ejlers.* 

Freire, Paulo (1979). Bevidsthørelse, i: Mission, Årg. 90, hft. 4, s. 156-163.* 

Roberts, Peter (2015). Paulo Freire and Utopian Education, Review of Education, Pedagogy, and 

Cultural Studies, 37:5, 376-392, (http://dx.doi.org/10.1080/10714413.2015.1091256) 

Larsen, Steen (1996). At læse verden, i: Folkeskolen, Årg. 113, nr. 45, s. 10-12. 

Webb, Darren (2010). Paulo Freire and ‘the need for a kind of education in hope’, Cambridge 

Journal of Education, 40:4, 327-339, (http://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2010.526591)* 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs kapitlerne 2 og 3 i kompendiet af Freires ”De undertryktes pædagogik” og overvej, hvordan de 

sydamerikanske problemer i 1960erne kan relateres til situationen i Danmark, dvs. kan man 

sammenligne de forskellige samfundsmæssige kontekster? Hvordan kan Freires dannelsestilgang 

hjælpe med at forstå uddannelsesproblematikker i det nuværende Danmark? 

 

Session 10 (Bemærk, session 10 kommer før session 9) 

Titel: Urry 

Forelæser: Marianne Høyen 

 

Indhold 

Målet er at introducere til et bud på, hvad sociologi for det 21 århundrede skal indeholde. Gennem 

læsning af udvalgte dele af den britiske sociolog, John Urrys tekster, skal vi stifte bekendtskab med 

et sociologisk blik på mennesket, der lever i den globaliserede verden. Urry er inspireret af Zygmund 

Baumanns turistmetaforer (vagabonden og turisten), men udvikler disse yderligere til en generel 

betingelse for mennesket i den postmoderne og globale verden. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2012.715385
http://dx.doi.org/10.1080/10714413.2015.1091256
http://dx.doi.org/10.1080/0305764X.2010.526591
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Urrys faglige udgangspunkt kan bedst beskrives som kulturgeografisk, og han er optaget af det 

sociale over for det spatiale. Han arbejder med at forstå, hvad der sker på den anden side af 

industrisamfundets kapitalisme og forudser en anden tid, hvor menneskelig mobilitet, forbrug og 

konsekvenser af klimaforandringer og klodens energikrise vil påvirke samfundet.  

 

Urry arbejder ikke selv direkte med uddannelsesspørgsmål, men det gør langt fra hans tanker 

irrelevante for pædagogisk sociologi. Derfor inddrager vi en uddannelsesetnograf, Sara Delamont, 

som med udgangspunkt i Urrys tanker viser, hvorledes mobilitet og globalisering har relevans i 

uddannelsesspørgsmål. 

 

 

Litteratur: 

Urry, John (1994). Globalisering, lokalisering og penge. I: Grus, årg. 15, nr. 42.  s. 5-15. Uddrag fra 

Urry, John (1994). Economies of Signs and Space.* 

Urry, John (1994). Time, Leisure and Social Identity. In: Time and Society, 131-149.* 

Urry, John (1999). Globalization and citizenship. In: Journal of World-Systems Research, Vol V, 2, 

pp. 311-324* 

Urry, John (2000). Mobile sociology. In: British Journal of Sociology Vol. No. 51 Issue No. 1. pp. 

185–203* 

Delamont, S (2004). Key Themes in the Ethnography of Education (uddrag)* 

 

Session 9 (Bemærk, session 10 kommer før session 9) 

Titel: Raewyn Connell – Hegemonisk maskulinitet og kønnets sociologi 

Forelæser: Sebastian Mohr 

 

Indhold: 

Den sociologiske kønsforskning har sæt sit præg på social- og samfundsvidenskaberne siden 1970erne og 

har etableret køn som en central analysekategori indenfor pædagogisk sociologi. Målet med 

undervisningen er, at få indblik i, hvordan køn kan forstås som en analysekategori indenfor den 

pædagogisk sociologiske forskning. Med udgangspunkt i den australske kønsteoretiker Raewyn Connells 

værk vil de studerende lære at diskutere køn som en analysekategori, der stiller skarpt på de praksisser i 

hverdagen, der producerer en kønnet virkelighed. Centrale begreber indenfor Connells teoretiske arbejde 

– hegemonisk maskulinitet, gender order – bruges til at reflektere over køn som en kontinuerlig 

dannelsesproces, der både udspiller sig i og har indflydelse på samspillet mellem samfundet, dens 

socialiserende institutioner og individet. Undervisning vil skitsere kønsteoriens udviklingen ved at kigge 

på kønnets historie på tværs af samfundsvidenskab. Raewyn Connells bidrag til kønsteori diskuteres på 

denne baggrund i forhold til pædagogisk sociologiske genstandsfelter. Samtidigt perspektiveres 

kønsteoriens og Connells bidrag gennem at kortlægge forbindelser til andre socialteoretikere. 

Kønsteoriens bidrag til det teoretiske felt diskuteres kritisk og dens epistemologiske og metodologiske 

præmisser reflekteres. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Connell Raewyn (1985): Theorising gender. In: Sociology, 19 (2), p. 260-272. 

Download: https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0038038585019002008  

 Connell, Raewyn (1987): Sexual character. In: Raewyn Connell: Gender and Power. Standford 

University Press: Stanford, p. 167-190.* 

 Connell, Raewyn and James W. Messerschmidt (2005): Hegemonic masculinity: rethinking the 

concept. In: Gender & Society, 19 (6), p. 829-859. 

Download: https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0891243205278639  

 Connell, Raewyn (2014): The sociology of gender in Southern perspective. In: Current Sociology, 62 

(4), p. 550-567. 

Download: https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0011392114524510  

 Lykke, Nina (2008): Aktuel kønskonstruktionisme: køn som gøren, performativ og kropstegn. In: Nina 

Lykke: Kønsforskning: en guide til feministisk teori, metodologi og skrift. Forlaget 

Samfundslitteratur: Frederiksberg, p. 60-66.* 

 

https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0038038585019002008
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0891243205278639
https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk:12048/10.1177/0011392114524510
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Empirisk Studie: 

 Connell, Raewyn; Ashenden, Dean; Kessler, Sandra and Gary Dowsett (1982): Making the difference: 

schools, families and social division. Allen & Unwin: Sydney. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Det forventes, at de studerende har læst og kan diskutere litteraturen tekstnær. Mindst en uge inden 

undervisningsgangen, offentliggøres vejledende spørgsmål på BB til læsningen af litteraturen. 

 
 

Session 11 

Titel: Et idéhistorisk rids 

Forelæser: Jonas Lieberkind 

 

Indhold: 

Modulet forskellige teoretiske positioner er fordelt over tre perioder, som beskrives som klassiske, 

moderne og nye. I denne session skal vi diskutere alle tre perioder fra oplysningstiden til i dag med 

henblik på for det første at skabe et teorihistorisk overblik og for det andet med henblik på at 

identificere vigtige teoretiske hovedstrømme og forskydninger, som den dag i dag stadig står 

centralt. Undervisningen vil på baggrund det idéhistoriske rids diskutere tidens aktuelle pædagogisk 

sociologiske udfordringer. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 

Kant, I.(1784/1996) Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning? i: Jeppesen, M. Haugaard 

(red.), Oplysning, historie, fremskridt. Århus: Slagmarks Skyttegravsserie, s. 71-80* 

Lieberkind, J. (2016) Uddannelsessamfundet og den edukative diskurs. In: Dorf og Jensen, Studier i 

pædagogisk sociologi. Århus Aarhus Universitetsforlag. * 

 

Der vil komme flere tekster, se BlackBoard 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs dagens tekster. Diskuter i studiegrupperne teorihistorisk forskydning dels på baggrund af 

teksterne til i dag og dels i lyset af hele modulet (fra klassiske over moderne til nye teorier se evt. 

moduloversigten). Hvordan ser tidens aktuelle pædagogisk sociologiske problemstillinger ud i et 

teorihistorisk lys, og hvordan forholde sig kritisk til dem? 

 
Session 12 

Titel: Studenterkonference 

Forelæser: Jonas Lieberkind og Dirk Michel-Schertges 

 

Indhold: 

Målet med modulets studenterkonferencen er at opøve de studerendes evner til at fremstille 

mundtlige oplæg. De studerende skal på baggrund af undervisningen og de teoretiske positioner, 

som er blevet præsenteret på modulet, udarbejder et ’paper’, som skal præsenteres på konferencen. 

Forberedelsen til konferencen skal ske løbende over semestret med henblik på, at de studerende 

lærer at kondensere teoretiske tekster, perspektivere teori i forhold til en konkret tematik samt at 

diskutere aktuelle problemstillinger på baggrund af teori. 

 

Konferencen vil tage udgangspunkt i et fælles tema/problemstilling. Tema/problemstilling vil blive 

meldt ud på BlackBoard og i forbindelse med undervisningen. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

På studenterkonferencen skal de forskellige studiegrupper præsenterer et ’paper’, som belyser et 

fælles tema ud fra en af modulets teorier. Derudover skal studiegrupperne opponerer på andre 
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studiegruppers præsentation. Man skal således i sin studiegruppe forberede en præsentation samt en 

opposition. 

 
Session 13 

Titel: Værklæsning II. Ranciere: side 87-158Ranciere: side 7-86 

Forelæser: Jonas Lieberkind 

 

 

Indhold: 

Målet er, at præsentere en af socialvidenskabernes helt nye, anderledes og radikale positioner. 

Derudover diskuterer værket løbende teorihistorien, og tilbyder dermed en refleksionsrammer for 

den øvrige undervisning på PST. Værklæsningen fordrer, at de studerende læser hele værket tæt, og 

at de opøver deres akademiske læsefærdigheder. Det skal understreges, at værket er vanskeligt, og at 

det vil kræve tålmodighed. Værket skal således læses langsomt, ligesom der skal sættes rigeligt med 

tid af til læsningen. En god idé er at tage noter til værket, mens man læser. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Ranciere, Jacques (2007). Den uvidende lærer – fem lektioner i intellektuel emancipation. Århus: 

Philophia. Side 7-86. 

Bogen skal I selv anskaffe, den kan købes som e-bog her: 

https://www.saxo.com/dk/den-uvidende-laerer_jacques-ranciere_pdf_9788793041172 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Forberedelsen vil bestå i, at forberede en tekstnær fremlæggelse af dagens tekststykke fra ’Modulets 

værk’. En vigtig del af forberedelsen vil være at slå svære begreber op og at gå vigtige teoretiske 

problemer efter med henblik på at fremlægge dem i undervisningen. 

 

Organiseringen af oplæggene vil der komme mere om i undervisningen forinden og på Blackboard.  

 
Session 14 

Titel: Værklæsning II. Ranciere: side 87-158 

Forelæser: Jonas Lieberkind 

 

 

Indhold: 

Se session 13 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Ranciere, Jacques (2007). Den uvidende lærer – fem lektioner i intellektuel emancipation. Århus: 

Philophia. Side 87-158. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Se session 13 

 

https://www.saxo.com/dk/den-uvidende-laerer_jacques-ranciere_pdf_9788793041172

