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UNDERVISNINGSPLAN 

  

Uddannelse: Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 

Modul: Pædagogisk sociologiske teorier 

ECTS: 15 

Semester + år: Efteråret 2017 

Undervisningssted: Aarhus 

  

 

Modulansvarlig og e-mailadresse  

Jørn Bjerre, jbje@edu.au.dk  

 

Studiesekretær: 

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

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Søren Gytz Olesen, sogy@edu.au.dk 

Jens Rasmussen, jera@edu.au.dk  

Søren Peter Nagbøl, sona@edu.au.dk  

Kindtler, Kristian, krki@edu.au.dk  

Hans Dorf, hado@edu.au.dk  

Bjerre, Jørn, jbje@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/ 

 

Undervisning  

Det forventes, at de studerende har sat sig grundigt ind i studieordning og 

undervisningsplan og holder sig ajour med de meddelelser, som løbende formidles via 

Blackboard. 

Undervisningen i pædagogisk sociologiske teorier omfatter i alt 14 ugers undervisning, i 

form af 13 forelæsningsgange á 4 timer + en aktivitetsgang, som får karakter af en 

studenterkonference. 
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Det må påregnes, at der er i størrelsesordenen 100 siders læsning som primær 

forberedelse til hver undervisningsgang. I tilslutning til forelæsningerne vil der kunne 

optræde øvelser, hvor underviserne vil forberede diskussionsoplæg eller bede de 

studerende om at komme med oplæg. 

 

Studenterkonference og temalæsning 

Ud over at introducere til centrale teorier i den pædagogiske sociologi, arbejdes der også 

med et gennemgående pædagogisk sociologisk tema, som skifter fra år til år.  

I år arbejder vi med spørgsmålet: Kan viden og uddannelse skabe samfundsmæssig 

forandring?  

De studerende udarbejder i hver gruppe et talepapir, som danner grundlag for en 

præsentation på en studenterkonference, som afholdes i slutningen af 

undervisningsgangene. Grupperne får hver især ansvar for at tage udgangspunkt i en af 

de præsenterede teorier og besvare spørgsmålet - Kan viden og uddannelse skabe 

samfundsmæssig forandring? – ud fra teorien og en af gruppen valgt case eller praktisk 

problematik.  

Formen er akademisk i den forstand, at gruppen har ansvar for at præsentere en 

problemstilling på et teoretisk grundlag, men åben, således at gruppen selv udarbejder, 

hvordan bidraget skal være. Skal der lægges vægt på en diskussion af, hvordan en 

teoretiker ville stille sig til spørgsmålet og så perspektiveres til et eksempel, eller skal 

der arbejdes med et problem, hvor man eksempelvis diskuterer, hvordan ministeriet 

bruger reformer til at opnå bestemte samfundsmæssige mål med uddannelsessystemet. 

Det er også muligt at anlægge et mere hypotetisk blik på spørgsmålet og diskutere, 

hvordan man kunne påvirke betydningen af at forske i klasse, køn eller etnicitet ud fra 

en særlig uddannelsesmæssig indsats. Endeligt kunne man også diskutere, hvilken 

vidensform, der bør stå central i en given institution, og hvordan det kunne opnås.  

Det centrale er, at teorien præsenteres og bruges, og at I på denne måde bidrager til en 

samlet udvikling af holdets forståelse af teorien og spørgsmålet. 

 

Litteratur  

Til brug i undervisningen: 

Jørn Bjerre: Pædagogisk sociologi – et overblik. København: Hans Reitzels Forlag, 2015. 

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. 

 

Bøger vil kunne købes hos Stakbogladen, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C, T: 8612 8844 

eller via webshop. Se mere på www.dpb.dpu.dk/Bogsalg/Kompendier 

 

Generel kultursociologi, samfundsteori og sociologisk teori:  

Andersen, Pernille Tanggaard og Michael Hviid Jacobsen (red.) (2017): Kultursociologi 

og kulturanalyse. Kbh.: H. Reitzels forlag. 

http://www.dpb.dpu.dk/Bogsalg/Kompendier
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Andersen, H. & Kaspersen, L. Bo (red.) (Seneste): Klassisk og moderne samfundsteori, 

Kbh.: H. Reitzels forlag.  

Ritzer, G. (Seneste). Encyclopedia of social theory. Thousand Oaks, Ca.: Sage 

Publications, Inc. 

Mortensen, N. (2004): Det paradoksale samfund, Kbh.: H. Reitzels forlag. 

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

fornyelse - en problemorienteret teorihistorie for sociologien, Aalborg 

Universitetsforlag. 

 

Pædagogisk sociologi: 

Dorf, H., & Rasmussen, J. (2014). Pædagogisk sociologi. København: Hans Reitzel 

Forlag. 

Bulle, N. (2008). Sociology and Education. Bern: Peter Lang. 

Sadovnik, A.R. (2007). Sociology of education. A Critical Reader, 2. ed. London: 

Routledge. 

Bryderup, I. M. (2003). Pædagogisk sociologi. En antologi. København: Danmarks 

pædagogiske universitet.  

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen 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/  

  

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

Uge  Underviser Session/Tema Indhold 

36 JB 1. Pædagogisk sociologi:  

Teoretisk felt, definitioner og 

traditioner 

Overblik over fagets undervisningsgange. 

Den pædagogisk sociologis genstand, fagets 

grundlæggelse, udvikling og fremtid. 

37 JB 2. Uddannelse, samfund og 

kultur: Funktionalisme, 

socialisation og viden 

Emile Durkheim: Samfund og solidaritet.  

Uddannelse som funktion. 

Viden som social realitet. 

Kollektive repræsentationer. 

38 HD 3. Uddannelse, marked og social 

ulighed:  

Fremmedgørelse, social klasse og 

human kapital. 

Karl Marx og den kritiske pædagogiske 

sociologi 

Kapitalisme og dens konsekvenser for 

samfundslivet; uddannelsessystemets  

39 KK 4. Uddannelse, stat og 
rationalitet:  
Bureaukrati, rationalitet, magt og 
legitimitet. 
 

Weber, Habermas:  
Bureaukratiet som idealtypisk organisering 
Rationalitet og social handlen 
System og livsverden 
Pædagogikkens retsstatslige kontekst  

40 JB 5. Videnssociologiske studier af 

pædagogikkens scenarier og 

interaktion  

Basil Bernstein, Michael Young: 

pædagogiske koder, magt og kontrol; faglig 
kvalificering og kompetenceorientering  

41 JB 6. Uddannelse som symbolsk 

interaktion:  

mikro-sociologi og symbolsk 

interaktionisme 

Chicago-skole Mead, Goffman  

42 Efterårsferie 

43 JR 7. Introduktion til sociologisk 

systemteori med særlig vægt på 

dens bidrag til pædagogisk 

sociologi 

Niklas Luhmann: De grundlæggende 
teoretiske begreber i sociologisk 
systemteori og deres anvendelse i analysen 
af uddannelsessystemet og undervisning 
som interaktion. 

44 SN 8. En indføring i Norbert Elias’ 

processociologi 
Processociologiens teorihistoriske, 

økonomikritiske, psykoanalytiske og 

sociologiske forudsætninger. 

45 SGO 9. Uddannelse som kapital og 

reproduktion 

Pierre Bourdieu, om pædagogisk sociologi 

som en teori om kapitalformer. 

46 JR 10. Undervisningens sociologi og 

socialisering 

Sociologisk forståelse af undervisning og 

skoleklassen, lærer-elevrelationer, 

undervisning og socialisering. 

47 JB 11. Videnskab og pædagogik som 

en fabrikation af subjekter 

Michel Foucault, den moderne velfærdsstat, 

liberalisme, selv-ledelse, etik, 

governmentality og styring 

48 JB 12. Pædagogiske temaer i 

sociologisk belysning 

Kan viden og uddannelse skabe 

samfundsmæssig forandring? Køn, 

curriculum, viden og race som sociale 

virkelighed 

49 JB 13. Hvor er den pædagogiske 

sociologi i dag? Aktuelle 

udfordringer og fremtidige 

muligheder  

Udfordringer fra de kognitive videnskaber, 

aktør-netværksteori og ny empirismen. 

Overblikket over de forskellige positioner. 

Muligheden for en sammenhængende teori 

om pædagogisk sociologi? 

50  TEMAKONFERENCE  
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Session 1 
 

 

Titel:  

Den pædagogiske sociologi: Teoretisk felt, definitioner og traditioner 

 

Underviser:  

Jørn Bjerre  

 

 

Indhold: 

Der arbejdes med at give et overblik over faget, at introducere til hovedpositioner i det 

teoretiske landskab, samt at diskutere, hvad der er den pædagogisk sociologis genstand 

og grundtræk. Følgende spørgsmål vil blive taget op: Hvad er pædagogisk sociologi? 

Hvordan grundlægges sociologien? Hvad er den sociologiske ambition? Hvordan bliver 

pædagogikken genstand for sociologien? Hvad er den pædagogiske sociologis aktuelle 

udfordringer?  Hvordan kan man studere pædagogiske forhold på et sociologisk 

grundlag? Forskellige tilgange til den pædagogiske sociologi præsenteres, og det 

diskuteres, hvordan det pædagogiske liv formes i samspillet mellem mennesker, 

institutioner og samfund. Det overvejes, hvad der definerer en videnskabelig disciplin, 

samt hvad der er disciplinens videnskabsteoretiske grundlag. Derudover diskuteres den 

pædagogiske sociologis vidensformer, genstandsfelt og fremtid. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): Hvad er pædagogisk sociologi? Pædagogisk sociologi et overblik,  

Introduktion, s. 10-21. 

Ellwood, Charles A. (1927): What is Educational Sociology? Journal of Educational 

Sociology, Vol. 1, No. 1 (Sep., 1927), pp. 25-30 

Walters, Pamela Barnhouse (2007): “Betwixt and Between Discipline and 

Profession: A History of Sociology of Education”, s. 639-665 i: Sociology in America, 

University of Chicago Press.* 

C. Wright Mills, “The Promise” og “On Intellectual Craftsmanship,” appendix to The 

Sociological Imagination, Oxford U. Press, 1959, 3-24 og  195-225.* 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og 

indholdsbeskrivelsen. 
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Session 2 

  

Titel:  

Uddannelse, samfund og kultur: Funktionalisme, socialisation og viden 
 
Underviser:  

Jørn Bjerre 

 

 

 

Indhold:  

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

det sociale/samfundet skal betragtes som en realitet i sig selv, lagt grunden til 

sociologien som en selvstændig videnskab, såvel som grunden til en pædagogisk 

sociologi, der studerer pædagogiske forhold som sociale fakta.  

Undervisningen belyser forholdet mellem samfundsudvikling og pædagogikkens 

funktion og rolle. Med udgangspunkt i Durkheim tematiseres spørgsmålet om social 

integration og spørgsmålet om social forandring. Udgangspunktet er 

solidaritetsbegrebet og Durkheims teori om pædagogikkens rolle som (statsligt) 

institutionaliseret socialisation. Herudover introduceres begreber som arbejdsdeling, 

individualisering, socialisering, patologi m.v.  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): ”Samfundets makrostrukturer. Undervisningens og læringens 

rammer”, i: Pædagogisk sociologi et overblik, kapitel 3, s. 63-90. 

Durkheim, E. (2000): Om den sociale arbejdsdeling, Hans Reitzel, kap. 6, s. 175-194.* 

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.*  

Øvelsestekst: Göran Linde (2003): A Journey with Durkheim through an 

Examination Driven School System, Educational Studies, Vol. 29(4).  

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og 

indholdsbeskrivelsen. 
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Session 3 
  
Titel:  
Uddannelse, marked og sociale klasser: Fremmedgørelse, social klasse og human 
kapital.  
  
Underviser:  
Hans Dorf 
  
  
Indhold:  
Undervisningen åbner et strukturelt konfliktperspektiv på forståelsen af samfundet og 
dets uddannelsessystem og forbindelsen mellem et analytisk makro-, meso-  og 
mikroniveau. Der introduceres til Karl Marx’ kapitalismekritiske perspektiv på 
udviklingen af arbejdsdelingen som grundlag for forståelsen af samfundsmæssig og 
menneskelig udvikling. Hvad forstår Marx ved kritik, klasser og klassekamp? Endvidere 
drøftes dialektikken mellem samfundsmæssige (økonomiske) strukturer og menneskelig 
handling; arbejdsdeling, bevidsthedsdannelse og de sociale klasser; fremmedgørelse og 
frigørelse. Den økonomiske rationalitet og dens konsekvenser for uddannelsessystemets 
form og indhold tematiseres. Hvordan bliver samfundsmæssige forhold til pædagogiske 
forhold?  
Centrale punkter: Kapitalisme, klassekampen og dens betydning for social dynamik, 
social ulighed og bevidsthedsdannelse. Uddannelse som afspejling og reproduktion af 
samfundsmæssige forhold. Social struktur og økonomi. 
  
  
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Marx, K. (1962): Økonomi og filosofi, ungdomsskrifter (udg. V. Sørensen), Gyldendal, 

s. 159-171, s. 91-94, s. 97-111.* 

Dorf, Hans (2016) Pædagogik og social klassedeling i: Kristensen, H.J. & Laursen, P.F. 

(red.). Pædagogikhåndbogen, H. Reitzel.* 

Harrits, G. S. (2008). Klasser i videnssamfundet. i Økonomi og samfund.* 

Bowles, S. (1977). Unequal Education and the Reproduction of the Social Division of 
Labor. In J. Karabel & A. H. Halsey (Eds.). Power and Ideology in Education. Oxford: 
Oxford University Press.* 
Hansen, Erik Jørgen (2011). Kapitel 2 og 6, i Uddannelsessystemerne i sociologisk 
perspektiv. Kapitel: Hans Reitzel Forlag.* 
Månson, P. (2013). Karl Marx. I Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (red.): Klassisk og 
moderne samfundsteori, Kbh. Hans Reitzels forlag. 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Teksterne læses, og der reflekteres over de spørgsmål, der rejses i mål og 
indholdsbeskrivelsen. 
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Session 4 

 

Titel:  
Uddannelse, stat og rationalitet: Bureaukrati, rationalitet, magt og legitimitet. 

  

Underviser:  

Kristian Kindtler 

  

 

Indhold: 

Sessionen introducerer til Max Weber som en af sociologiens uomgængelige klassikere. 

Centrale begreber bliver: Værdifrihed, videnskab og ’affortryllelse’, bureaukrati, retsstat 

og kapitalisme,  rationalitet og social handlen, system og livsverden, magt og legitimitet, 

retsstat og demokrati. Centrale bidrag fra Weber, herunder hans metodologi og 

videnskabslære, forholdet mellem rationalitet og handling samt synet på herredømme, 

bureaukrati og kapitalisme præsenteres og diskuteres gennem Jürgen Habermas’ teori 

om den kommunikative handlen, samfundsteori om system og livsverden og teori om 

den demokratiske retsstat. Afslutningsvis drøftes pædagogikken som magtfyldt og 

legitimitetsfordrende felt i den demokratiske retsstat.  

  

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Eriksen E.O. og J. Weigaard (2003): Kommunikativt demokrati. Jürgen 

Habermas' teori om politik og samfund. København: Hans Reitzels Forlag, kap. 5.* 

Weber, M. (2003). Herredømmets sociologi, 2. afsnit: ”Det bureaukratiske 

herredømmes væsen, forudsætninger og udvikling”. I Udvalgte tekster 2, afsnit 2 nr. 14. 

København: Hans Reitzels Forlag.* 

Weber, M. (1920/1995). Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Viborg: 

Nansensgade antikvariat, s. 17-47.* 

  

Forberedelse til undervisningen:  

Teksterne læses og der reflekteres over følgende spørgsmål, som kan fungere som guide 

til læsning af Weber og Habermas: 

  

1.     Hvad er Webers ærinde med at forstå kapitalismens fremvækst?  

2.     Hvad vil det sige, at relationen mellem protestantisme og kapitalisme er et 'indre 

slægtskab'?  

3.     Hvori består forskellen mellem kapitalismens 'form' og kapitalismens 'ånd'? 

4.     Hvordan skal man forstå kapitalismens og bureaukratiets udvikling som en 

'rationaliseringsproces'?  

5.     Hvilke særlige funktionelle kendetegn har bureaukratiet ifølge Weber, og hvori 

består dets ’tekniske overlegenhed’?  

6.     Hvilke funktioner varetager system og livsverden ifølge Habermas?  

7.     Hvordan kan man med Weber og Habermas forstå kapitalismens og 

bureaukratiets udvikling som et paradoks?  
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Session 5 
 

Titel:  

Videnssociologiske studier af pædagogikkens scenarier og interaktion: pædagogiske 

koder, magt og kontrol; faglig kvalificering og kompetenceorientering. 

 

Underviser:  

Jørn Bjerre 

 

Indhold 

Basil Bernsteins empiriske studier og teoretiske begrebsliggørelse af den pædagogiske 

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

pædagogik; klassifikation og rammesætning; regulativ og faglig diskurs; vertikal og 

horisontal diskurs. 

Michael Youngs kritiske diskussion af markedsstyring af undervisningens outcomes og 

vægten på almene kompetencer; hans plædering for det ’socialrealistiske’ alternativ og 

vægten på faglig kvalificering af domænespecifikke indhold som forudsætning for social 

mobilitet. 

Et empirisk studie til illustration af, hvordan Bernstein og Young kan anvendes i 

pædagogisk sociologisk skoleforskning. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): ” Social epistemologi. Læreprocessens elementer”, i: Pædagogisk 

sociologi et overblik, kapitel 2, s. 45-62. 

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 

Pædagogiske koder og deres praksismodaliteter (s. 70-91); Klasseforskelle og 

pædagogisk praksis, (s. 94-122).* 

Young, M. (2010): Alternative Futures for a Knowledge Society, in European 

Educational Research Journal, vol. 9, 1.  

Dorf, H. (2016): Undervisningskvalitet, skolepolitiske diskurser, faglighed og 

lærerpraksis, i Jensen, N. R. & Dorf, H. (red.): Studier i pædagogisk sociologi. Aarhus: Aarhus 

Universitetsforlag.* 
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Session 6 

 

 

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 

 

 

 

 
 

Session 7 
 
 
Titel:  
Introduktion til sociologisk systemteori med særlig vægt på dens bidrag til pædagogisk 
sociologi 
 
Underviser: Jens Rasmussen 

http://viden.sl.dk/media/7636/frigoerelsens-magt.pdf
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Indhold:  
De studerende opnår forståelse for grundlæggende teoretiske begreber i sociologisk 
systemteori, og kan perspektivere denne forståelse og anvende den til forståelse af 
uddannelsessystemet og undervisning som interaktion. Sociologisk systemteoris 
erkendelsesteori og systembegrebet i sociologien præsenteres fra Parsons til Luhmann, 
fra handlingsteori til kommunikationsteori. Fokus bliver videre på 
kommunikationsbegrebet i sociologien og det sociale forstået som kommunikation. 
 
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. 4, s. 127-134; kap 5, s. 135-163).* 
Rasmussen, J. (2004). Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, profession, 

pædagogik. København: Hans Reitzels Forlag. (Læring versus undervisning, s. 
278-306).* 

 
Forberedelse til undervisningen: 
Den angivne litteratur til undervisningen 
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Session 8  

 

Titel:  

En indføring i Norbert Elias processociologi og dens anvendelse som 

orienteringsmiddel i pædagogisk sociologisk forskningspraksis i moderne samfund. 
 

 

Underviser: Søren Nagbøl 

 

 

Indhold: 

Den studerende får en indføring i processociologiens teorihistoriske, økonomikritiske, 

psykoanalytiske og sociologiske forudsætninger, såvel som en forståelse for sociale 

processer som interdependente på flere planer. Derudover gives en forståelse for 

figurationssociologiens aktualitet i relation til pædagogik som forskningsfelt og 

praksisorienteret videnskab. Sessionen er med afsæt i Marx’ teser om Feuerbach en 

introduktion til civilisationsteori, magtteori og figurationssociologi sådan som disse 

ansatser til en sociologisk centralteori er udarbejdet af Norbert Elias. Vi ser på de 

pædagogisk sociologiske og videnssociologiske strømninger som processociologien har 

iværksat. Det gælder teorien om forholdet mellem de etablerede og outsiderne, samt 

nyere arbejder i det pædagogiske sociologi- ske felt. Det omfatter forholdet 

teori/praksis i undersøgelser af børns socialisering og identitetsdannelse i senmoderne 

samfund. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Elias, N. The Civilizing Process, Oxford: Blackwell, 2000, s. 452-483.* 

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 År- bog, s. 157-194.* 

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

Nordisk tidsskrift for psykoterapi, nr. 2, s. 127-153.* 
 

Forberedelse til undervisningen: 

Spørgsmål til gruppedrøftelser: 

- Reflekter og gør jer overvejelser over sammenhængen mellem Marx 

  Feuerbachteser, kritisk teori og figurationssociologiens magtpolitiske aspekter. 

- Diskuter Elias’ opfattelse af og forståelse for sociologiens genstandsområde. 

- Diskuter forskellen mellem det etnocentriske menneskebillede og modellen 
en figuration af interdependente mennesker. 

- Giv bud på, hvorledes man kan anvende Elias’ spillemodeller i et pædagogisk 
sociologisk forskningsregi. 
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Session 9 
  
  
  
Titel:  
Uddannelse som kapital og reproduktion 

  
Underviser: Søren Gytz Olesen 
  
  
Indhold:  
Blandt de moderne uddannelsessociologer har Bourdieu formentlig haft den største 
indflydelse på den teoretiske udvikling af fagfeltet. Hans teori om reproduktionen af 
social ulighed i skolesystemet kobler blandt andet til hans forståelse af forskellige 
kapitalformer og en kritik af human kapital, samt Marx´s kapitalforståelse. Målet med 
denne session er at introducere til Pierre Bourdieus teoretiske arbejde i forhold til 
uddannelsessociologien, med særligt fokus på analysen af ulighed og kapitalformer. 
 
  
Litteratur knyttet til undervisningen: 
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. et. Al. (1999): The Weight of the World: Social Suffering in 
Contemporary Society. Cambridge, Polity Press, kap: “The Contradictions of 
Inheritance” s. 507 – 513.* 
Bourdieu, P.  (1987): “What makes a social class? On the theoretical and practical 
existence of groups”. I Berkeley Journal of Sociology. 
Bourdieu, P & Passeron, J. (2006). Reproduktionen: Bidrag til en teori om 
undervisningssystemet. Kbh. Hans Reitzels forlag, s. 19-92.* 
 
 

  



 14 af 17 

 

Session 10 
 
 
Titel:  
Undervisningens sociologi og socialisering 

 
Underviser: Jens Rasmussen 
 
 
Indhold: 
De studerende opnår forståelse for grundlæggende mikrosociologiske begreber for 
undervisning og socialisering og arbejder med at perspektivere denne forståelse i 
forhold til analyser eller empiriske undersøgelser skolen, skoleklassen, relationer og 
socialisering i skolen. Skoleklassen belyses altså som socialt system, med udgangspunkt 
i teori fra Goffmann over Parsons og Fend til Luhmann, fra klasseperspektiv til 
funktionsperspektiv og undervisning som interaktionssystem. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Parsons, T. (1959). The School as a Social System. Some of its functions in American 

society. Harvard Educational Review, 29(4), 297-318.  
Rasmussen, J. (2014). Socialisering. In J. Rasmussen & H. Dorf (Eds.), Pædagogisk 

Sociologi: En grundbog (pp. 47-61). København: Hans Reitzels Forlag.* 
Rasmussen, J. (2014). Undervisningens sociologi. In J. Rasmussen & H. Dorf (Eds.), 

Pædagogisk Sociologi: En grundbog (pp. 31-46). København: Hans Reitzels Forlag.*  
Rasmussen, J. (2015). Folkeskolereform 2014, ss. 9-44 i Jens Rasmussen, Claus 

Holm, Andreas Rasch-Christensen (ed.): Folkeskolen - efter reformen. Hans Reitzel.* 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Den angivne litteratur til undervisningen 
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Session 11 
 
 

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 styret af en given periodes ”vidensregime”, dvs. af et kollektivt delt 

tankesystem. Foucault indfanger 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 subjektivitet. Sessionen introducerer 

til forholdet mellem magt, viden og subjektivitet. Den tager udgangspunkt i Foucaults 

arbejde med en lang række historiske detailstudier af, hvordan magt, disciplinering og 

”normalisering” udspiller sig. Fokus er på, hvordan subjekter formes via pædagogikkens 

relationelle praksis, og på at forbinde forhold som stat, institution, individ og samfund 

ved hjælp af nøglekategorier som gouvernementalitet, pastoralmagt og biopolitik.  

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): ” Den metateoretiske vending. Nye sociologiske problemer og 

teorier”, i: Pædagogisk sociologi et overblik, kapitel 4, s. 91-113. 

Foucault, M. (1991) “The means of correct training”, 170-194 in: Discipline and Punish 

(London, Penguin).* 

Foucault, M. “Panopticism”, pp. 223-239 in: Ways of Reading: An Anthology for 
Writers. Bartholomae, David and Tony Petrosky. 6th edition. Boston, MA. Bedford/St. 
Martin's.*  
Popkewitz, T. (2008). Education sciences, schooling, and abjection: recognizing 

difference 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 andres selvledelse”).* 
 

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

frie, udviklingshæmmede voksne. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 

Universitet, 2009, s. 10-30 og 48-63. Downloades her: 

http://viden.sl.dk/media/7636/frigoerelsens-magt.pdf 
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Session 12 
 

 

Titel:  

Pædagogiske temaer: Kan viden og uddannelse skabe samfundsmæssig forandring? 

Køn, curriculum, viden og race som sociale virkelighed 

 

Underviser: Jørn Bjerre 

 
 

Indhold: 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Reay, D. (2001). ‘Spice Girls’, ‘Nice Girls’, ‘Girlies’, and ‘Tomboys’: gender discourses, 

girls’ cultures and femininities in the primary classroom. Gender and Education, Vol. 13, 

pp. 153–166. 

 

Simola, H. (1998): Constructing a school-free pedagogy: decontextualization of Finnish 

state educational discourse. Journal of curriculum studies, 1998, vol. 30, no. 3, 339-

356. 

Young, Michael & Johan Muller (2007): Truth and truthfulness in the sociology of 

educational knowledge. Theory and Research in Education; s. 173-201. 

Apple, Michael W. (2013): Can education change society? Du Bois, Woodson and the 

politics of social transformation, Review of Education Vol. 1(1), s. 32–56. 
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Session 13 
 

 

Titel:  

Den pædagogiske sociologis fremtid: diskussionen med de kognitive videnskaber 
 

Underviser: Jørn Bjerre 

 

 

Indhold: 

Opsamling på semestret, optegnelse af kort over de forskellige positioner, diskussion af 

den pædagogiske sociologis fremtid med udgangspunkt i debatten om de kognitive 

videnskaber. Hvad er kognitiv videnskab og hvilken relation har den pædagogiske 

sociologi til den? Hvad er den pædagogiske sociologis rolle i forhold til andre 

videnskaber? Indenfor human- og samfundsvidenskaberne generelt har 1990’erne og 

00’erne været kendetegnet ved interessen for kognitiv videnskab. Indenfor det 

sociologiske felt er der opstået et underfelt, der betegnes kognitiv sociologi, som 

arbejder med at forstå, hvad der styrer de processer, der mentalt og følelsesmæssigt 

pågår, når mening og viden bearbejdes; temaer, der er af interesse for pædagogikken. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

Bjerre, J. (2015): ” De nyempiristiske positioner. Udfordringen af den dominerende 

position”, i: Pædagogisk sociologi et overblik, kapitel 5, s. 114-119. 

Bjerre, J. (2015): ”Pædagogisk sociologi og debatten med de kognitive videnskaber” i: 

Rosendal & Dorf, Pædagogisk sociologi, Aarhus Universitetsforlag.* 

Saha, Lawrence J.  (2008): Sociology of Education, i: Thomas L Good, 21st century 

education: a reference handbook, Los Angeles : SAGE Publications.* 

Hugh Lauder, Phillip Brown & A. H. Halsey (2009): Sociology of education: a 

critical history and prospects for the future, Oxford Review of Education, 35:5, 569-585. 


