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Vejledning og feedback 
I forbindelse med eksamen (skriftlig hjemmeopgave) gives kollektiv vejledning ved 
holdunderviserne og efterfølgende skriftlig feedback fra eksaminator. 
 
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/ 
 
Oversigtsværk og pensum 
Korsgaard, O., Kristensen, J.E., Siggaard Jensen, H. (red.) 2017. Pædagogikkens Idehistorie. 
Aarhus Universitetsforlag (O). Oversigtsværket kan fås hos Academic Books som har 
afdelinger i Aarhus, København og Frederiksberg.  
Det øvrige pensum foreligger i et elektronisk kompendium (K)  
 
Undervisningsplan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage billed- og lydoptagelser af 
forelæsninger/undervisning uden forelæserens/underviserens tilladelse. 
 

Session Undervisningstema Underviser 

1 Platon  AMEO 
 Intro-tur  
2 Aristoteles og karakterbegrebet, teori og praksis AMEO 
3 Rousseau JEK 
4 Kant-Herbart AMEO 
5 Universitetet og den højere uddannelse IJ 
 Efterårsferie  
6 De gymnasiale uddannelser IJ 
7 Lærlingevæsnet IJ 
8 Skolevæsnet IJ 
9                             Børnehavens idehistoriske grundlag JEK 
10 Demokrati og demokratisk dannelse JEK 
11 Dannelse og dannelseskritik 

 
AMEO 

12 Opsamling og evaluering IJ/AMEO 
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Session 1  
Platon: Didaktisk teori, læringens forudsætninger, oplysning, sammenhængen 
politik-pædagogik,   
 
Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 
 

Mål:  
Kendskab til antikke græske tanker om pædagogik og uddannelse. 
 
Temaer/indhold: 
Introduktion til den antikke græske arv og begrebet paideia (opdragelse, viden og 
dannelse). Pædagogikkens udspring i sofistik, retorik og demokrati. Platons syn på det 
at lære og på sammenhængen mellem politik, pædagogik og videregående uddannelse. 
Platons betydning for senere tænkning omkring skole, akademi, universitet, videnskab 
og filosofi.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Platon, 7. bog af Staten, bog 7, 514 a- 541 e, overs. Otto Foss, Museum Tusculanums 
Forlag 2003 (1983), s. 279-315 (K) 
Anne-Marie Eggert Olsen, ‘Staten – demokratiets fyrstespejl’ i Jakob Leth Fink og Jens 
Kristian Larsen (red.), Platon. Værk og Virkning. Gyldendal 2016, s. 306-331 (K) 
’Platon’ i Klassisk og moderne pædagogisk teori, red. P. Østergaard Andersen og T. 
Ellegaard, NB: 2.udgave, Hans Reitzels Forlag 2012, s. 690-93 (K) 
I alt 64 sider 
 
Supplerende litteratur:  
Ernest Baker: Greek Political Theory. Plato and his Predecessors. London: Methuen. 
Fifth edition 1960 [1918], s. 209-238  
Korsgaard et al. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 1 Fra antikken til reformationen: 
s.25-76 (O) 
’Platon og Aristoteles om dannelse’ i Ingerid S. Straume (red.): Danningens 
filosofihistorie, Gyldendal, Oslo 2013. S. 67-81 
 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 

Session 2 
Aristoteles: Karakterbegrebet, teori og (etisk-politisk) praxis  
 

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 



 5 af 14 

 
Mål:  
Kendskab til sammenhængen mellem pædagogik og etik via begreberne dyd og 
karakter 
 
Temaer/indhold: 
Der gives en gennemgang af en række centrale aristoteliske begreber: Etik, 
karakteropdragelse.  Teori-praksis. Dyder og myndighed. Natur-konvention (fysis-
nomos). Begær, fornuft, habitus. Harmoni, naturlighed. Der fokuseres på den etiske 
opdragelse i samspillet mellem menneskenatur og samfund. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Aristoteles, Etikken, bog 1 og 2, Det lille Forlag 2000, s. 11-69 (K) 
Olsen, Anne-Marie Eggert, ’Indledning’ fra Pædagogiske Værdier & Etik, red. A-M. E. O., 
Århus Universitetsforlag 2011, s. 11-32 (K) 
I alt 89 
 
Supplerende litteratur  
Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 1: Fra antikken til reformationen, 
s. 25-76 (O) 
 

Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 

 
Session 3 
Rousseau: Menneskets natur, barnet og barndommen.  
Underviser: Jens Erik Kristensen 
 
Mål:  
Kendskab til grundtemaer i Rousseaus og oplysningstidens pædagogik. Rousseaus 
naturbegreb og kulturkritik og hans spor i senere pædagogiske retninger og –ismer 
(filantropisme, nyhumanisme, naturalisme og reformpædagogik).   
 
Temaer/indhold:  
En ny forståelse af barnet, barndommen og menneskets perfektible natur. En ny 
forståelse af opdragelse - naturens, tingenes og menneskenes opdragelse og den negative 
opdragelse. ”Vi fødes svage, men behøver styrke, Vi fødes blottede for alt og trænger til 
hjælp. Vi fødes stupide; vi har brug for dømmekraft. Alt det, vi savner ved fødslen og får 
brug for som voksne, gives os gennem opdragelsen.” (Emile, 14) Forholdet mellem politik 



 6 af 14 

og pædagogik og mellem ’det naturlige menneske’ og statsborgeren’ (homme, bourgeois, 
citoyen) som dannelsesidealer. De pædagogiske arvinger til Rousseau… 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Rousseau, J.-J. 1996 [1754]. Afhandling om ulighedens oprindelse og grundlæggelse blandt 
menneskene. Gyldendal, s. 59-72 (K) 
Rousseau, J.-J. 1962 [1762]. Emile eller om opdragelsen. Borgen, bind I: s. 9-37, 47-60 og 85-
96. (K)  
Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, Aarhus Universitetsforlag: kapitel 3: 
Oplysning og nyttige kundskaber, s. 121-162 (O).   
I alt 105 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Overvej hvorfor og hvordan Rousseau sondrer mellem menneske, borger og statsborger 
(citoyen) og deres respektive former for opdragelse i starten af Émile?    
 
 
Session 4  
Kant-Herbart: Frihed og disciplinering; moral og etik  
 

Underviser: Anne-Marie Eggert Olsen 
 
Mål:  
Kendskab til pædagogikkens videnskabeliggørelse og grundlæggelse som 
universitetsfag i begyndelsen af det 19. århundrede.   
 
Temaer/indhold: 
Efter revolutionen: Borgerlige rettigheder og pligter. Systematisering og 
institutionalisering af opdragelse og skole. Kants forelæsninger om pædagogik; 
Herbarts almenpædagogik.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen (i alt ca. 80 s): 
Herbart, Johann Friedrich: Pædagogiske forelæsninger i omrids. Ved K. Grue Sørensen. Nyt 
Nordisk Forlag Arnold Busck 1980: 31-58, 91, 111-122, 151-165 (K) 
Immanuel Kant, Om pædagogik. Forlaget Klim 2012. Uddrag. 21-39 (K) 
I alt 70 
 
Supplerende læsning:  
’Kant. Fridom gjennem fornuft’ i Ingerid S. Straume (red.): Danningens filosofihistorie, 
Gyldendal, Oslo 2013. S. 147-159  
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Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 
 

Session 5 
Universitetet og de højere læreanstalter                 
 

Underviser: Ida Juul 
 
Mål:  
At den studerende opnår kendskab til ideerne og de historiske forhold omkring 
forskningsuniversitetet, videnskabsakademier og de tekniske højskoler og deres 
forbindelse med oplysningstiden, nyklassicismen og romantikken.  
 
Temaer/indhold:  
Humboldt tanker om universitet og akademi. Ørsteds tanker om naturvidenskabens 
dannende og nyttige potentialer.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Humboldt, W. v., ’Om den indre og ydre organisation af de højere videnskabelige 
læreanstalter i Berlin’ i Ideer om et universitet, red. Jens Erik Kristensen m.fl. Aarhus 
Universitetsforlag 2007, s. 89-96. (K) 
Ørsted, Hans Christian: ’Om den dannende Virkning Naturvidenskabens Anvendelse 
maa udøve’. Aanden i Naturen [1850] Vinten 1978: 202-211. (K) 
Frølund, Sune, ’Mellem ånd og nytte: H. C. Ørsted’ i At komme til sig selv: 15 portrætter af 
danske dannelsestænkere. Gad 2008, s. 64-84.(K) 
I alt 36 
 
Supplerende litteratur 
http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/2015-else-hansen-uni-
velfaerdsstat.pdf 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.  
 
 
Session 6 
Fra latinskole til gymnasium 
 

Underviser: Ida Juul 
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Mål: 
At de studerende får indsigt i den rolle demokratiseringen af adgangen til de højere 
uddannelser har spillet for såvel gymnasiets udvikling som for forestillingen om, at vi 
har bevæget os fra et standssamfund til et såkaldt meritokratisk samfund.  
 
Temaer/indhold: 
Indledningsvist diskuteres latinskolernes betydning som redskab til at sikre 
”overklassens” kulturelle, politiske og økonomiske hegemoni og reproduktion af 
samme. Endvidere introduceres de studerende til de uddannelsespolitiske tanker, som 
lå bag gymnasiets udvikling fra elite- til masseuddannelse samt til de sociale og 
økonomiske diskurser, som flettede sig ind i disse politiske målsætninger. 
 
   
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Larsen, G.H. og Laursen, P.F. (1985): Latinskoledisciple og gymnasieelever. 
Institutionalisering og disciplinering. I C. Clausen (red.) Ungdommens historie. En  
antologi. København, Tiderne Skifter. (s. 39-80) (K) 
Engberg, J. (2005). Magten og kulturen. Dansk kulturpolitik 1750-1900. Bd. III. København, 
Gads Forlag s. 258-272 (K) 
Ungdomskommissionen(1949): Ungdommens adgang til den højere uddannelse. 
Betænkning I – Gymnasiet J.H. Schultz A/S universitetsbogtrykkeri. (s. 11-23 og s. 29-35) 
K 
I alt 73 
 
Supplerende læsning:  
Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie kapitel 4: Nyhumanisme og dannelse, s. 
163-212 (O) 
http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1967-vagn-skovgaard-petersen.pdf 
http://www.vilhelmnielsen.dk/Ungdomskommissionen.html 
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-
almenskoler-af-24-april-1903/ 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.  
Se også indholdsbeskrivelse og på litteraturen i forbindelse med lektionen om 
gymnasiet på modul 1.   
 
 

Session 7  
Lærlingevæsnet 
 

http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1967-vagn-skovgaard-petersen.pdf
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/lov-om-hoejere-almenskoler-af-24-april-1903/
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Underviser Ida Juul 
 
Mål:  
At give de studerende en forståelse af erhvervsuddannelsernes historiske udvikling.  
 
Temaer/indhold: 
I gennemgangen af lærlingevæsnets udvikling lægges der særlig vægt på den rolle 
forestillinger om dannelse har spillet for omverdenens vurdering af henholdsvis 
håndværkere og kontoransatte, samt på disse to gruppers reaktioner herpå. I 
forlængelse heraf diskuteres forholdet mellem den praktiske og teoretiske undervisning 
og mellem den fagrettede og almene undervisning. Gennemgangen vil koncentrere sig 
om udviklingen fra slutningen af 1800-tallet, hvor lærlingeuddannelserne i stigende 
grad gøres til genstand for statslig regulering og frem til efg-uddannelserne. I 
gennemgangen inddrages et køns- og klasseperspektiv.   
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Juul, I. (2008). Kontorarbejdets udvikling fra mandefag til kvindefag. Cursiv nr. 3.s.77-97 
(K)  
Juul, I. (2017) The twin aspiration of Danish craftsmen to maintain their traditional 
privileges and be accepted as respectable members of the emerging bourgeois society in 
Denmark. Fernando Marhuenda, F. F. (Ed.)(2017). Vocational Education, Labor and 
Citizenship: The Working Class, the Workforce and the Provision of Qualifications from Early 
to Contemporary Capitalism. Berlin, Peter Lang (p. 86-108) (K) 
Juul, I, (2012) Ligeværd mellem ungdomsuddannelserne: realistisk mulighed eller utopi? 
I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, Vol. 12, Nr. 1, 02., s. 14-25. (K) 
Instruktionskursus for lærere ved tekniske undervisningsvirksomheder 4.-8. juli 1927, 
udsendt af Teknisk Skoleforening, København, Fr. Jensens Bogtrykkeri s.36-40, 44-47,53-
61 (K) 
Er vor Lærlingeundervisning fyldestgørende (1946). København: Dansk Smede og 
Maskinarbejderforbund s.1-16 (K). 
I alt 107 
 
 
Supplerende litteratur:  
https://www.foxylex.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_erhvervsfaglige_grund
uddannelser.pdf 
http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1994-peter-grunbaum.pdf 
Christrup, H., Illeris, K., Lauersen, P. F., Rafn, J., & Simonsen, B. (1980). Efg undervisning. 
Viborg: Unge Pædagoger 85-101. 
 
 
  

http://pure.au.dk/portal/da/persons/ida-juul(f6339469-6288-4113-b25d-f7a052b1f018)/publications/ligevaerd-mellem-ungdomsuddannelserne(7f50861b-a05c-4ab8-a923-8739a906bf62).html
https://www.foxylex.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_erhvervsfaglige_grunduddannelser.pdf
https://www.foxylex.dk/media/betaenkninger/Betaenkning_om_erhvervsfaglige_grunduddannelser.pdf
http://www.uddannelseshistorie.dk/images/pdfer/a-1994-peter-grunbaum.pdf
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Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 
 
Session 8 
Skolevæsnet 
Underviser Ida Juul 
 
Mål:  
De studerende gøres bekendte med begreberne klasseundervisning, selvvirksomhed og 
arbejderskole og deres oversættelse til en dansk skolesammenhæng. De får herigennem 
en indblik i de forskellige former for interessekampe, som gør sig gældende når en 
uddannelsesreform skal vedtages og implementeres. Endelig lærer de studerende at 
arbejde med forskellige kildetyper, som kan bidrage til at kaste lys over ovennævnte 
problemstillinger.  
 
Temaer/indhold:  
Mod slutningen af 1800-tallet var den moderne skole, som vi kender den i dag, blevet 
etableret. Undervisningspligt og klasseundervisning med mange elever i hver klasse 
havde afløst det tidligere skolesystem bestående af mindre grupper af børn, hvor 
undervisningen var organiseret som høring af den enkelte elev. I 1920erne og 1930erne 
blev der imidlertid rejst kritik af denne undervisningsform. Anledningen var, at 
mellemskolens succes betød, at de, som blev tilbage i folkeskolen for en stor dels 
vedkommende kom til at bestå af skoletrætte elever. Skolefolk og organisationsfolk, der 
var inspireret af reformpædagogiske tanker, argumenterede for oprettelsen af en 
praktisk mellemskole, hvor elevernes selvvirksomhed var i centrum.  
I sessionen diskuteres hvilke interesser de forskellige pædagogiske positioner 
repræsenterede, samt hvorfor den praktiske mellemskole aldrig blev realiseret i den 
form, som dens fortalere havde ønsket.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Markussen, I. (2003). Dannelsessyn og drivkræfter bag enhedsskolens fremvækst, i 
Salgstad et al- (red), Dannelsens forvandlinger, Oslo, Pax Forlag A/S s. 183-209 K 
Felding, Jørgen (1983) Klasseundervisning og kollektivitet, Unge pædagoger nr. 7 
S. 5-9. K  
Kaper, E. (1923). Indledning, i Den daglige undervisningsform. Kortfattet didaktik ud fra 
praksis. København og Kristiania, Gyldendalske Boghandel –Nordisk Forlag s. 1-15. K 
Det 13. Nordiske Skolemøde 1931, København L. Wichmanns Bogtrykker: Kaalund-
Jørgensen (1932): Er der mulighed for at udvide undervisningspligten i Danmark s. 236-
248, Rasmussen V. Nydannelser i Opdragelsen. s.  333-342. Arvin G.J. (1932) Forsøgsskole 
og forsøg i Skolen s.439-447 
I alt 72  



 11 af 14 

 
Supplerende litteratur: 
Korsgaard et al. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 6: Naturalisme og 
reformpædagogik, s. 259-308)(O) 
Maynes, M-J. (1985). ‘The Impetus for School Reform’, chapter 3 (pp. 33-60). In Schooling 
in Western Europe: A Social History. Albany, NY: State University of New York Press. 
Larsen, C., E. Nørr, P. Sonne, (2013). Dansk skolehistorie bd.1, Skolelovene af 1814. Aarhus, 
Aarhus Universitetsforlag  
 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 

Session 9 
Børnehavens ide- og institutionshistorie  
Underviser: Jens Erik Kristensen 
 
Mål:  
Kendskab til de pædagogiske begrundelser for vuggestuer og børnehaver og deres 
historiske udvikling fra forebyggende socialpædagogiske til almenpædagogiske og 
skoleforberedende institutioner i dag.  
 
Temaer/indhold: 
Førskoleinstitutionernes (asyler, børnehaver, vuggestuer) historie og spændingsfyldte 
placering mellem familie/hjem og skolen, opdragelse og undervisning, leg og læring. 
Introduktion til børnehavens eksemplariske pædagogiske begrundelser hos Fröbel og 
Montessori. Den institutionshistoriske udvikling fra socialpædagogiske til 
almenpædagogiske institutioner og fra pasnings- til udviklings- og læringsinstitutioner; 
førskoleinstitutionernes aktuelle begrundelser som forebyggende og skoleforberedende 
læringsmiljøer    
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Friedrich Fröbel (1826): Det lille barn eller betydningen af barnets allerførste færd; (1839): 
Opdragelsen af børn i førskolealderen; (1850): En fuldstændig fremstilling af 
beskæftigelsesmidlerne i børnehaven. Alle tre i tekster fra Fröbel, F. 1980. 
Småbørnspædagogik. Nyt Nordisk Forlag, s. 35-42, s. 61-65; 99-119. (K) 
Maria Montessori [1909] 1917. Montessori Metoden. Videnskabelig pædagogik som anvendes 
for børn i Montessori-skolerne. V. Pios Boghandel, s. 1-7, 48-77, 141-155. (K)  
Kristensen, J.E et al. 2015. Kamp og status. De lange linjer i børnehaveinstitutionens og 
pædagogprofessionens historie 1820 til 2015. s. 13-38. (K) 
I alt 98 
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Supplerende oversigtslitteratur:  
Korsgaard, O., Kristensen, J.E., Siggaard Jensen, H. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, kapitel 
6. Naturalisme og reformpædagogik (O), s. 259-307, især s. 276-280, 295-307 (O). 
Andersen, P.Ø. (2017). Daginstitutioner. I: Andersen, P.Ø. og Ellegaard, T. (red.) 2017. 
Klassisk og moderne pædagogisk teori. (3.udg.), s. 532-553 (O). 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og overvej hvilken betydning jeres ophold i daginstitutioner har 
haft for jeres livs-, skole- og uddannelsesforløb. 
 

 
Session 10 
Demokrati og demokratisk opdragelse fra 1945 til i dag  
 
Underviser: Jens Erik Kristensen  
 
Mål: Kendskab til, hvordan demokrati blev et pædagogisk begreb fra 1945 og frem over 
folkeskoleloven i 1975 til 00’ernes fornyede pointering af demokrati og medborgerskab 
som pædagogisk opgave. Med afsæt i Dewey, Hal Koch og Habermas ses på forskellen 
på demokrati som styreform og livsform og på forskellen mellem demokratisk 
opdragelse og opdragelse til demokrati som et mellemværende mellem politik og 
pædagogik. 
 
Temaer/indhold: Fra religiøs og national til demokratisk opdragelse og dannelse. 
Grundtemaer i den pædagogiske reception af Dewey og demokratitemaet i Danmark 
fra 1940’erne og frem, herunder forskellen mellem naturalistisk reformpædagogik og 
demokratisk progressivisme. Folkeskolens formålsparagraffer som ”samfundets 
trosbekendelse til fælles værdier” – og spørgsmålet om disse i dag. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Nordentoft, I. M. 1944. Opdragelse til demokrati. Forlaget Tiden, 3-31 (K) 
Koch, H. 1945. Hvad er demokrati? Gyldendal, s. 7-14 og 28-49 (K) 
Korsgaard, O., Kristensen, J.E. og Siggaard Jensen, H. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, 
Aarhus Universitetsforlag: kapitel 7: Progressivisme og demokratisk dannelse s. 309-
358(O)   
I alt 92 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og orienter jer i folkeskolens formålsparagraffer fra 1937, 1958, 
1975, 1993 og 2006 på http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/alle-
tiders-skolelove-skolelovgivning-1521-
2014/?no_cache=1&cHash=a5e55937e748c11c0b0a73d0ae8d362b , hvor der er adgang til 
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alle skolelove fra 1537 til 2014. Her finder man en generel introduktion til det danske 
skolevæsens historie.  
  
 
 
Session 11 
Dannelse og dannelseskritik (evaluering) 
 
Underviser Anne-Marie Eggert Olsen 
 
Mål:  
Kendskab til det moderne (borgerlige) dannelsesbegrebs opkomst og betydning 
 
Indhold:  
Udviklingen fra Herder til Gadamer, Adornos kritik af halvdannelsen 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Gadamer, H.-G., kapitlet ’Dannelse’ fra Sandhed og metode, overs. mv. Arne Jørgensen, 
systime Academic 2004 (1960-90), s. 14-23. (K) 
Adorno, Theodor W., ’Halvdannelsens teori’, i Per Quale (red.) Kritikk og krise i 
pedagogikken. 11 innlegg om opdragelsen etter Auschwitz, Pax Forlag, Oslo. S. 58-79. 
(K) 
Johann Gottfried Herder. Danning til autentisitet’ og ’Theodor W. Adorno. Dannelse i 
den barbariske kultur’, i Ingerid S. Straume (red.): Danningens filosofihistorie, 
Gyldendal, Oslo 2013, s. 171-184 og 276-286 (K) 
I alt 62 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 
 
 
Session 12 
Titel: Opsamling og evaluering 
Undervisere Ida Juul og Anne-Marie Eggert Olsen  
 
Mål:  
At de studerende får et samlet billede af, hvordan modulets forskellige sessioner spiller 
sammen herunder ikke mindst, hvordan pædagogiske ideer har virket inspirerende på 
nye uddannelsespolitiske tiltag. Desuden gives de studerende en forståelse for hvordan, 
pædagogiske ideer er blevet modereret, omtolket og tilpasset i den løbende udvikling af 
uddannelsestænkning og uddannelsespraksisser. Endelig er målet, at give de 
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studerende en forståelse af, at skiftet i de pædagogiske ideers udvikling og i 
uddannelsernes indhold og organisering ikke foregår som en lineær proces, men at 
tidligere marginaliserede ideer og praksisser kan genopstå i nye kontekster og 
forklædninger. De studerende trænes med andre ord i at identificere væsentlige brud 
og kontinuiter i den gennemgåede periode.   
 
Indhold:  
Opsamling/periodisering, historiesyn og spørgetime. 
Kravene til opgaveskrivningen og ideer til problemformuleringer gennemgås og de 
studerende får mulighed for at stille spørgsmål til opgaveskrivningen. 
Sessionen afsluttes med en mundtlig evaluering af forløbet.  
 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Kjeldsadli. K. (2001) Fortiden er ikke hvad den har været – en indføring i historiefaget. 
s. 190-197 K 
Korsgaard, O., Kristensen, J.E. og Siggaard Jensen, H. 2017. Pædagogikkens Idehistorie, 
Aarhus Universitetsforlag:  kapitel 10, Viden og dyd s. 437-452. (O)  
I alt 22 
 
Forberedelse til undervisningen: 
Læs ovenstående tekster og se Blackboard for eventuelt yderligere anvisninger herom.   
 
De studerende forbereder sig til den mundtlige evaluering.  
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