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ECTS: 15  

Semester + år: Efterår 2018  
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Modulansvarlig og e-mailadresse: 
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Øvrige undervisere og e-mailadresser 
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Adjunkt Carsten Fogh Nielsen cafo@edu.au.dk  

Udviklingskonsulent Helle Hvass, hehv@tdm.au.dk  
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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 

Forelæsning og holdundervisning.  

 

Vejledning  

Datoer for vejledning fremgår af skema og undervisningsplan. 

 

Evaluering 

Spørgeskemaundersøgelsen sendes til de studerende via mail og kan også tilgås via 

Black-Board. På næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spør-
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geskemaet, og på sidste undervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på hol-

det.  

 

Elektronisk kompendium 

Der udarbejdes et elektronisk kompendium, som lægges på blackboard. 

Alle tekster markert med  *  findes på blackboard medmindre litteratur har en 

henvisning til en webside hvor litteratur kan hentes fra. Teksterne markeret med * 

forventes at læse og er dermed obligatoriske litteratur. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen er litteratur underviser arbejder med og er i 

højst grad identisk med teksterne som er på blackboard eller tilgængelig på nettet. 

Supplerende litteratur er en tilbud vedr. de tilsvarende undervisningsemner. 

 

Du bør være opmærksom på tidsskrifterne:  

Det er vigtig at få en oversigt over de ”fysiske tidskrifter” som findes i biblioteket. Det 

anbefales at blive opmærksom på hvilken tidspunkter tidskrifter er udgivet gennem året 

og at kigge på indholdsfortegnelser med hensyn til emner man er interesseret i. Det 

gælder for både: nationale og internationale tidsskrifter. Man kan godt spørge undervi-

serne hvilke tidsskrifter det kunne være. 
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Undervisningsplan - Oversigt 

Session, dato, tid Undervisningstema Underviser 

Studiestart, 
August 2018 
 

Introduktion til DPU 
Og kandidatuddannelsen in Generel Pædagogik 
Studiegruppe-facilitering 

Studiekoordinator, 
modulansvarlig,  
Studerende m.fl. 

1 
Ti 4.9.2018, 9.15-13 

Introduktion til modulet.  
Introduktion til begreber i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv 

Dirk  
Michel-Schertges 

2 
Ma 10.9.2018, 9.15-13 

 
Social reproduktion og normaliseringsmagt 

Lotte Hedegaard-
Sørensen 
 

3 
Ma 17.9.2018, 14-17 

 
Overdragelsesarrangement –  
for 1. og 3. semester studerende på Generel Pædagogik 

 
Oliver Kauffmann 
Frederik Pio 

4 
Ons 19.09.2018, 9.15-13 

 

4a 
Ons 19.09.2018, 13.15-16 

 

 
Organisation og modernisering af den offentlige sektor  
 

 
Introduktion til AU Library og akademisk praksis / akademisk læsning 

Dirk  
Michel-Schertges 
 

 
Lisbeth Ramsgaard Carl-
sen og Helle Hvass 
Dirk Michel-Schertges 

5 
Ons 26.9.2018, 10.15-13 

 

5a 
Ons 26.9.2018, 13.15-14 

 

Teori og praksis til kritisk teori -  Fremmedgørelse, emancipation og 

 (ud)dannelse 
 

 
Første introduktion til opgaver og problemformulering 

 
 
Dirk  
Michel-Schertges 

6 
Ma 01.10.2018, 9.15-13 

 

6a 
Ma 01.10.2018, 13.15-14 

 
Globalisering og udviklingen af neoliberalisme 
 

 
Midtvejsevaluering  

Lotte Hedegaard-
Sørensen 
 

 
Dirk  
Michel-Schertges 

7 
Ma 08.10.2018, 9.15-13 

Samfundets Individer - om dannelse, civilisering og sanselig orientering Søren Nagbøl 

Uge 42 - Efterårsferie 

8 
Ma 22.10.2018, 9.15-13 

Norbert Elias processociologi og pædagogisk sociologisk forskningspraksis  Søren Nagbøl 

9 
Ma 29.10.2018, 9.15-13 

 
Kulturanalyse og oplevelsesanalyse 

Søren Nagbøl 

10 
Ma 05.11.2018, 9.15-13 

10a 
Ma 05.11.2018, 13.15-16 

Uddannelse og sociologisk perspektiv I 

Paulo Freire og Basil Bernstein: Sprog, sociale ulighed og emancipation 

 
Eksamen: hvordan? 

 
Dirk  
Michel-Schertges 
 

 

11 
Ma 12.11.2018, 9.15-13 

Kulturbegrebet og pædagogikken 

 

Carsten Fogh Nielsen 

12 
Ma 19.11.2018, 9.15-13 

Uddannelse og sociologisk perspektiv II  

Politisk økonomi af uddannelsessektor 

 

Dirk  
Michel-Schertges 

13 
Ma 26.11.2018, 10.15-13 

 
14 

Ma 26.11.2018, 13.15-16 

Uddannelse og sociologisk perspektiv III 

Oplysning som disciplinering  

 

Forberedelse til den skriftlige eksamensopgave / akademisk skrivning 

 

Dirk  
Michel-Schertges  

 
Helle Hvass 
Dirk Michel-Schertges 

 

15 
Ma 03.12.2018, 9.15-10 

 

 

Slutevaluering på modulet 

Dirk  
Michel-Schertges 
 
 16a 

Ma 03.12.2018, 10.15.15-15 
Vejledning for studerende med Søren Nagbøl som eksaminator. Studeren-

de: fremsend materiale 30.11. 

Søren Nagbøl 
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16b 
Ma 03.12.2018, 10.15.15-15 

Vejledning for studerende med Dirk Michel-Schertges som eksaminator. 

Studerende: fremsend materiale 30.11. 

Dirk  
Michel-Schertges 
 
 16c 

Ma 03.12.2018, 10.15.15-15 
Vejledning for studerende med Lotte Hedegaard-Sørensen som eksamina-

tor. Studerende: fremsend materiale 30.11. 

Lotte Hedegaard-
Sørensen 
 
 
 

17a 
Ma 17.12.2018, 10.15.15-13 

Vejledning for studerende med Søren Nagbøl som eksaminator. Søren Nagbøl 

17b 
Ma 17.12.2018, 10.15.15-13 

Vejledning for studerende med Dirk Michel-Schertges som eksaminator Dirk Michel-Schertges 

17c 
Ma 17.12.2018, 10.15.15-13 

Vejledning for studerende med Lotte Hedegaard-Sørensen som eksamina-

tor 

Lotte Hedegaard-
Sørensen 
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Session 1 

 

Titel: Introduktion til modulet.  
Introduktion til begreber i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv 

 

Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 

Indhold: 

I denne introducerende session fokuseres på et indblik i forholdet mellem de begreber pædago-

gik, samfund og kultur. De immanente uløseligt relation af denne begrebsindhold bliver rede-

gjort und diskuteret i forbindelse med (velfærds)stat og institutionalisering og individualisering 

i de respektive samfundsformationer, dvs. historiske udviklingsprocesser. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

 Israel, Joachim (1974). Om menneskets of samfundets natur i Israel Joachim: Sociolo-
gisk Grundbog. København: Gyldendalske Boghandel, s. 21-67. * 

 Durkheim, Emil (2000). Om den sociale arbejdsdeling. København. Hans Reitzel, s. 67-

73; s. 175-194; 260-276. * 

 

Supplerende litteratur: 

 Karabel, Jerome/Halsey, A.H. (1977). Power and Ideology in Education. New York: Oxford 

University Press 

 Münch, Richard (1994). Sociological Theory. From the 1850s to the Present. Chicago: 

Nelson Hall Publishers. 

 Weber, Max (1976). Economy and Society. An Outline of Interpretative Sociology, bd. 1 og 

2, Berkeley/ Los Angeles/ London: University of California Press. 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Forsøge at relatere begreber ”fællesskab”, ”samfund” og ”sociale arbejdsdeling” til pædagogiske 

opgaver og overvej hvordan pædagogiske praksis er i denne begge sociale formationer. 
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Session 2 
 
 
Titel: Social reproduktion og normaliseringsmagt 
 
Underviser:  

Lotte Hedegaard-Sørensen 

 

Indhold:  

Undervisningen introducerer til Pierre Bourdieus teori om social reproduktion og til begreberne 

kapital, felt og habitus. Med dette perspektiv belyses pædagogikkens relation til den samfunds-

mæssige og kulturelle kontekst. I undervisningen diskuteres, hvordan teorien kan indgå som 

kritisk, analytisk blik på skoler og institutioner i forhold til social ulighed, inklusion og eksklusi-

on. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 
Wilken, l. (2005). Habitus, kapital og felt – Bourdieus greb til en analyse af praksis. I: Esmark, 

Bagge Laustsen og Åkerstrøm Andersen. Socialkonstruktivistiske analysestrategier. Roskil-

de Universitetsforlag.  

Hedegaard-Sørensen & Penthin Grumløse (2016) Lærerfaglighed, inklusion og differentiering 

– pædagogiske lektionsstudier i praksis, (s. 75-137).  København: Forlagte Samfundslittera-

tur.* 

 

Supplerende litteratur:  
Bourdieu, P. (1997). Af praktiske grunde, omkring teorien om menneskelig handlen. Køben-

havn: Hans Reitzels Forlag-.  

Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (2006) Reproduktionen – bidrag til en teori om undervisningssy-

stemet. Hans Reitzels Forlag. 

 
Forberedelse til undervisningen:  
Teksterne som er knyttet til undervisning forventes læst  
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Session 3 
 
 
Titel: Overdragelsesarrangement 
 
Underviser:  

Oliver Kauffmann 

Frederik Pio 

 

Indhold:  

 

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

3. semester studerende til første årgang.  

Program: Velkomst ved afdelingsleder (5 min.) efterfulgt af fagligt oplæg ved Frederik Pio med 

efterfølgende spørgsmål og diskussion (45 min.). Indslag fra Alumneforeningen om deres aktivi-

teter (20 min.). Oplæg ved repræsentanter for de ældre studerende ved deres repræsentanter i 

uddannelsesnævnet (20 min.), som munder ud i spørgsmål til videre drøftelse og uformelle 

samtaler i grupper sammensat på tværs af årgangene (90 min.). Lærerne forlader scenen efter 

de studerendes oplæg, så de studerende kan tale uforstyrret sammen. Der vi blive budt på for-

friskninger undervejs. 
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Session 4 
 

 

Titel: Organisation og modernisering af den offentlige sektor 

 

Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold:  

 

Den moderne verden og modernitet kan næppe forklares uden at forstå koncepten: organisati-

on. I modernitetens udvikling og den dermed relaterede produktions- og samvær former giver 

de samfundsmæssige organisationsdimensioner forklaring over de mulige individuelle og kol-

lektive frihedsgrader. Organisationslogikken, magtforhold og den instrumentelle fornuft er rela-

teret til den neo-konservative og neo-liberale tankegang og giver derfor indblik i udviklingen af 

den modernisering af den offentlige sektor. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Adorno, Theodor W./Becker, Helmut (1983). Education for Autonomy, in: Telos 56, s. 

103-110 * 

 Hjort, Katrin (2005). Professionalisering i den offentlige sektor. Roskilde: Roskilde Uni-

versitetsforlag, (særlig s. 7-24) * 

 Jensen, Knud & Niels Rosendal Jensen (2007). Modernisering af den offentlige sektor. 

København, Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, s. 33-76 * 

 Michel-Schertges, Dirk/Jensen, Knud (2010). Transforming of Educational Institutions 

after GATS – Consequences in Social Relations as Corporation, Competition and State 

Regulation, i: Journal for Critical Education Policy Studies, vol.8. no.2, pp. 311-328 * 

 

Supplerende litteratur:  

 Esping-Andersen, G. (1990). The Three Political Economies of the Welfare State, in: Three 

Worlds of Welfare Capitalism.  New Jersey: Princeton University Press, s. 9-34  

 Marx, Karl (1970). Kooperation (Kapitel 11) i Marx, Karl: Kapitalen, 1 bog 2,    København: 
Rhodos, s. 482-498. (http://www.marxister.dk/vis.php?id=441&forf=1) (sidste tilgang 
28.05.2018) 

 Karl Marx (1859). Critique of Political Economy. Part I THE COMMODITY; 
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01.htm 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Teksterne læses, og der reflekteres over jeres erfaringer mht. til tidligere arbejdsforhold og or-

ganisation og/eller arbejdsstrukturering. Der skal sætteste de tekster som er knyttet til under-

visning ind i et perspektiv.  

 

http://www.marxister.dk/vis.php?id=441&forf=1
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/ch01.htm
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Session 4a 

 

 

Titel:  

Workshop om akademisk praksis og akademisk læsning  

 

Underviser:  

Helle Hvass, Lisbeth Ramsdal Carlsen, Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold: 

 læsevaner,  

 udfordringer ved læsning af forskellige typer akademiske tekster: lærebog, videnskabelig 
artikel mm.  

 øvelser i førlæsning,  

 forskellige former for læsning: intensiv, selektiv, skimmende mm. 

 behandling af tekster efter læsning  
 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012) Den Gode Opgave – Håndbog i opgave-

skrivning på videregående uddannelser Frederiksberg: Samfundslitteratur. (anskaffes) 

 Becker Jensen, Leif (2004) Fra Patos til Logos – Videnskabsretorik for begyndere. Fre-

deriksberg: Roskilde Universitetsforlag. 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Det forventes at læse Rienecker & Stray Jørgensen og være opmærksom på om fx: kendetegn 

ved den gode opgave (kapitel 1), problemformulering (kapitel 4), kilders funktion i opgaver (ka-

pitel 7) og opgavens argumentation (kapitel 11). Vær også opmærksom på Leif Becker Jensens 

seks påstande om videnskab og forskning. 

Som forberedelse til undervisningsgangen lægges en eksemplarisk eksamensopgave i modulet 

på BB. Læs opgaven så du er forberedt på at arbejde med dens problemformulering, struktur, 

kildehåndtering og argumentation. 
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Session 5  

 
 

Titel: Teori og praksis til Kritisk Teori – Fremmedgørelse, emancipation og (ud)dannelse 

 
Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 

Indhold:  
Kritisk teori er på engang teori og praksis baseret på de teoretiske metodologier der kan føres 

tilbage til Karl Marx og Sigmund Freud. Derfor vil der i denne session blive rettet fokus mod de 

essentielle teoretiske forudsætninger som kendetegner Karl Marx’ arbejder. Karl Marx teoreti-

ske grundlæggende antagelser vil blive analyseret og perspektiveret i lyset af dannelse/Bildung 

og emancipation. Denne koncept vil blive præsenteret og diskuteret på baggrund af den dialekti-

ske materialisme og relateret til begreberne udbytning og fremmedgørelse. I forlængelse heraf 

vil ”Frankfurterskolen” blive introduceret og relateret til Marx tankebygning. 

 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Horkheimer, Max (2015). Traditionel og kritisk teori, i: Ebbensen, Leif (red.) Klassisk kritisk 

teori. Braband: Folraget-Reflect, s. 7-52 * 

 Israel, Joachim (1969). Fremmedgørelse: fra Marx til moderne sociologi: en makrosociolo-

gisk analyse. København: Bibliotek Rodos * 

 Marx, Karl (1845). Teser om Feuerbach. In: http://www.marxists.org/dansk/marx/45-

feuer.htm(last access: 15.04.2013)* 

 Michel, Dirk (2008). Uddannelse som potentiel frigørelse: Til dialektikken hos Theodor W. 

Adorno og Heinz-Joachim Heydorn, i: Nørholm, M./Jensen, K. og N. Rosendal (red.): 

Studier af pædagogisk praksis. Pædagogisk sociologi IV. København: Danmarks Pæda-

gogiske Universitetsforlag, s. 161-186. * 

 
Supplerende litteratur: 

 Engels, Friedrich (1973/1876). Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske, i: Karl 

Marx and Friedrich Engels: Udvalgte Skrifter, bind 2, København, Forlaget Tiden. 

http://www.marxists.org/dansk/marx/1876/arbej.htm (last access: 15.04.2013) 

 Giddens, Anthony (1990). Nation State and Violence. Cambridge: Polity Press. 

 Harvey, David (2010). A companion to Marx’s Capital. London/New York: Verso. 

 Horkheimer, Max (1947). Eclipse of Reason. London/New York: Continuum (especially 

chapter 1: Means and Ends, page 3-39) 

 Marcuse, Herbert (1970) Eros og civilisation. København: Gyldendals Uglebøger. 

 Marxistisk Internet Archive: se Dansk Afdeling 
http://www.marxists.org/dansk/index.htm  
(last access: 15.04.2013) 
 

Forberedelse til undervisningen: 

1) Læs “Teser om Feuerbach” (Marx 1845), marker de 3 vigtigste sætninger og diskutere dem 

med dine medstuderende.  

2)  Læs artiklen “Traditional and Critical Theory” (Horkheimer 1937) og overvej hvordan 

Horkheimers hoved antagelser star i relation med Marxs Feuerbach teser.  

3)  Marker i “Traditional and Critical Theory” (Horkheimer 1937) de 3 vigtigste sætninger og 
overvej hvilken af denne 3 sætninger er de vigtigste or hvorfor. 

http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/dansk/marx/1876/arbej.htm
http://www.marxists.org/dansk/index.htm
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4) Session 5a 
 
 

Titel: Første introduktion til opgaver og problemformulering 

 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold:  

En introduktion til opgaver på PSK-modulet. Det handler om at være klare over videnskabelige 

skriveprocessen og hvordan man kan arbejde med vanskeligheder i pågældende proces. 

 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Studieordning for PSK-modulet 

 Opgaver fra tidligere studerende 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Opgaverne læses, og de studerende analyserer problemformulering og opgavernes opbygning 

Studerende skal overvej hvilken emne deres opgave skal handle om og forsøg at finde en forelø-
big ”problemformulering”. 
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Session 6 

 

 

Titel: Globalisering og udviklingen af neoliberalisme 

 

Underviser:  

Lotte Hedegaard-Sørensen 

 

Indhold: 

Undervisningen introducerer til globalisering og neoliberalisme og til indflydelsen heraf på pæ-

dagogisk arbejde. Undervisningen belyser centrale teser i Baumans teori om globalisering og til 

aktuelle forståelser af neoliberale politikformer og måden, de kan forstås i forhold til at sætte 

betingelser for lærere og pædagoger. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Pettersson, D., Popkewiz, T. & Lindblad, S. (2017) In the grey-zone: large-scale assess-

ment-based activities betwixt and between policy, reseach and practice. Nordic journal 

of Educational Policy, 3: 1 (29-41). * 

 Hedegaard-Sørensen & Penthin Grumløse (2018) Exclusion: The downside of neo-liberal 

School Policies. International Journal of Inclusive Education. In press. * 

 Ensig, T.T. & Johnstone, C.J. (2015) Is there something rotten in the state of Denmark? 

The Paradoxial policies of inclusive education – lessons from Denmark. Journal of In-

clusive Education. 19:5 (469-486)  

 

Supplerende litteratur: 

 Bauman, Z. (2004) Waisted lives – Modernerty and its Outcasts. Polity Press. 

 Hedegaard-Sørensen & Penthin Grumløse (2018) Lærernes faglige blik på eleverne i klas-

sen og det fraværende blik på børn. I: Glintborg, Hedegaard-Sørensen & Kirkebæk 

(red.).Professionelle blikke på den anden – når fortællinger forandrer identiteter. Fry-

denlund Academic.  

 

Forberedelse til undervisningen:  
Teksterne forventes læst  
 

 
Session 6a  

 

 

Titel: Midtvejsevaluering 

 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 
Indhold: 
Opsummering om modulets forløbet danner grundlag for en midtvejsevaluering som er gen-
nemført med de studerende. Denne evaluering er første del af evalueringsprocessen. Slutevalue-
ring finder stil i session 14. 
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Session 7 

 

 

Titel: Samfundets Individer - om dannelse, civilisering og sanselig orientering 

 

Underviser: 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. Vi gennemgår, hvad 

opgøret med fænomenologien, dualismen og bindestregssociologien får af konsekvenser for nye-

re forskning i det sociologiske og antropologiske felt (Wulf og Nagbøl). Det drejer sig om forhol-

det teori/praksis i undersøgelser vedrørende menneskers socialisering, civilisering, og individu-

alisering i moderne og senmoderen samfund. 

 

 

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. 449-483 I: The civilizing Process. Blackwell. Cornwell 

U.K. * 

 Gebauer, G & Wulf, C. (1998): Kroppens Sprog. Spil, ritualer, gestik s. 7 – 86. Gyldendal.* 

 

 

Supplerende litteratur::    

 Nagbøl, S. (1999): Om idræt, sociologi og historie i oplevelsessamfundet, Idrætshisto-

risk År- bog, s. 157-194.*  

 Nagbøl, S. (2003): Sociologi og pædagogik som forskningsfelt og praksisorienteret 

videnskab. I: Pædagogisk sociologi (red. Inge Bryderup), Danmarks Pædagogiske 

Universitets Forlag. s. 119-145. 

 Nagbøl, S. (2014): Tiden med Elias, Dansk Pædagogisk Tidskrift, Nr. 2 s. 22 – 33. 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 
Teksterne skal læses og hovedargumenter skal identificeres og diskuteres. Derudover skal man læse 

om Elias i et eller flere oplagsværker. 
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Session 8 

 

 

Titel: Norbert Elias processociologi og pædagogisk sociologisk forskningspraksis 

 

Underviser:  

Søren Nagbøl 

 

Sessionen vil på baggrund af Marx økonomikritik og Freuds psykoanalyse give en introduktion 

til civilisationsteori, magtteori og figurationssociologi. Vi tematiserer disse ansatser som forar-

bejder til en sociologisk centralteori. Vi påpeger de pædagogisk sociologiske og videnssociologi-

ske strømninger som processociologien har iværksat.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Marx, K (1888): Teser om Feuerbach, i: http://www.marxists.org/dansk/marx/45-

feuer.htm(last access: 15.04.2013) 

 Nagbøl, S. (2012): Norbert Elias and the Frankfurter Traditions, Campio Anno II, Nu-

mero 4/ December 2012. s. 99-107. * 

 Nagbøl, S. (1999): Om idræt, sociologi og historie i oplevelsessamfundet, Idrætshistorisk 

Årbog, s. 157-194.* 

 

 
Supplerende litteratur:: 

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

Reitzels forlag, kap. om Anthony Giddens. 

 Giddens, A. (1994): Modernitetens konsekvenser. Hans Reitzels Forlag, Kbh., s. 38-51. 

 Gilliam, L & Gulløv, E (2012): Civilisering: Et perspektiv på opdragelse, omgangsformer 

og distinktioner s.17– 37: I Civiliserede institutioner. Om idealer og distinktioner, Århus 

Universitetsforlag, Århus.* 

 Nagbøl, S. (2005): Minoriteter, etnicitet og civilisering i en global verden, i Matrix, Nor-

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

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs og gennemarbejd de ovenævnte tekster og forbered jer på følgende spørgsmål. 

- Hvad er det for en vending der ligger i Marx Feuerbach teser fra tanke/ ide til praksis 
- Hvilke konsekvenser har det for vores opfattelse af forholdet mellem samfund, pædagogik 

og socialisering. 
- Hvad mener Elias, der er sociologiens genstandsområde og hvorledes forholder i jer til 

denne opfattelse. 
- Hvad er det centrale i Comtes opfattelse af sociologiens funktion 
- Hvad er kendetegnende for begrebet figuration 
- Hvori ligger den afgørende forskel imellem det etnocentriske menneskebillede og forestil-

lingen om en figuration af interdependente mennesker 
- Hvorledes kan spillemodellerne bruges til at forstå det samfund vi lever i nu om dage 

 
 

http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
http://www.marxists.org/dansk/marx/45-feuer.htm
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Titel: Kulturanalyse og oplevelsesanalyse 

 

Underviser:  

Søren Nagbøl 

 

Indhold:  

Introducere de studerende om arbejdet og de erfaringer og den viden som jeg har været med til 

at udvikle i det kropsantropologiske eksperimenterende netværk (IAAC). Der er foretaget un-

dersøgelser af forskellige sociale iscenesættelser på tværs af fag og landegrænser. I den for for-

bindelse er der opstået interessante koblinger mellem teori, praksis, og kommunikation af vi-

den. Det er i den sammenhæng at oplevelsesanalysen er blevet implementeret.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Ehn, B & Löfgren, O. (2006): Kultur-analyser s.6 – 69., Klim Århus. * 

 Nagbøl, S. (in print): Psykoanalyse, oplevelsesanalyse og neuroscience 47 sider. * 

 

Supplerende litteratur:: 

 Dietrich, Knut & Henning Eichberg 1993 (Hrsg.): Körpersprache – Über Identität und 

Konflikt. Frankfurt/Main: Afra. 

 Dietrich, Knut 2002 (ed.): Socialisation and the Social Change in Movement Culture and 

Sport. Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen. 

 Dietrich, Knut, Horst Ehni, Henning Eichberg & Søren Nagbøl 2013: Erkunden und Spie-

len – lehren, fördern, lassen. Kindliches Bewegen pädagogisch verstehen. Hohengeh-

ren: Schneider. 

 Nagbøl, Søren 1994: "Helgoland on Amager." In: International Review for the Sociology 

of Sport, 29, 1: 85-98. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs de to tekster der er grundteksterne i sessionen Löfgren og Nagbøl. Gør jer overvejelser om, 

hvorledes I kan bruge Kulturannalyser og oplevelsesanalyser i forbindelse med små casestudier 

– eller det tema I ønsker at arbejde med på Generel pædagogik. Der er i øvrigt nummer 10 af 

Cursiv, hvor Nagbøl har skrevet en artikel Om børns civilisering og socialisering i hverdagen. 
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Titel: Uddannelse og sociologisk perspektiv I:  

Paulo Freire og Basil Bernstein: Sprog, sociale ulighed og emancipation 

 

Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 

Indhold: 

Paulo Freires emancipatorisk-pædagogiske tilgang som er nødvendigt er relateret til ” De under-

tryktes pædagogik” og de samfundsmæssige forhold i Sydamerika redegøres i relation til sted og 

tid og perspektiveret til den nuværende globaliserende (verdens-) samfundsforhold. I afgræns-

ning til Freires samfundsmæssigt-teoretiske rammen præsenteres Basil Bernstein som lige som 

Freire forstå sprog som en af de vigtigste forudsætninger mht. en emancipatoriske pædagogik, 

dvs. at forstå sprogs funktion for at stabilisere den samfundsmæssige status quo og klassefor-

hold. 

 
Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Beckett, Kelvin Stewart (2013). Paulo Freire and the Concept of Education, Educational Phi-
losophy and Theory, 45:1, 49-62, (http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2012.715385) * 

 Freire, Paulo (1973). De undertryktes pædagogik. København: Ejlers. 

 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) * 

 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) 

 Bernstein, Basil (1977). Class and Pedagogies: Visible and Invisible, in: Jerome Karabel and 

A.H. Halsey: Power and Ideology in Education. New York: Oxford University Press, pp. 511-

534. * 

 Bernstein, Basil (2003). Education, symbolic control, and social practices, in: Basil Bernstein: 

Class, Codes and Control, Vol. IV: The Structuring of Pedagogic Discourse. London and New 

York: Routledge, pp. 114-142 * 

 

Supplerende litteratur: 

 Illich, Ivan (1973). Det omvendte samfund. Fællesskab og ansvar. København: Hans Reitzel. 

 Bernstein, Basil (2003). A socio-linguistic approach to socialization: with some reference to 

educability, in: Basil Bernstein: Class, Codes and Control, Vol. I: Theoretical Studies towards 

a Sociology of Language. London and New York: Routledge, pp. 111-131. 

 Bernstein, Basil (2003). Social Class. Language and socialization, in: Basil Bernstein: Class, 

Codes and Control, Vol. I: Theoretical Studies towards a Sociology of Language. London and 

New York: Routledge, pp. 132-146. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs de kapitler som er trykket i kompendiet af Freires ”De undertryktes pædagogik” og ”Visible 

and Invisible” (Bernstein 1977) og relatere begge to sprogrelaterede teoretiske tilgange til social 

ulighed i de hver især samfundsmæssige kontekster. Hvordan kan de to forskelige teorier hjælp 

at forstå uddannelsesproblematikker i den nuværende Denmark? 

 

 

 

 

 

 

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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Titel: Eksamen: hvordan? 

 

Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 
 

Indhold: 

Det skal tages udgangspunkt i åben spørgsmål vedr. eksaminationsformen og –processen. Det 

gælder om de formale krav men især er det rum for indholdsmæssige og faglige feedback mht. 

skriveprocessen. 

 

 

 

 

 

 



 18 af 23 

Session 11 

 

 

Titel: Kulturbegreb og pædagogikken  

 

Underviser: Carsten Fogh Nielsen 

 

Indhold: 

Kultur er et ”hyper-komplekst begreb” med en mangfoldighed af forskellige betydninger. Dette 

skaber en række problemer for det pædagogiske arbejde, hvor en lang række forskellige kultur-

begreber mødes og strides. Er pædagogik f.eks. en kulturskabende, en kulturformidlende, eller 

en kulturforandrende praksis, eller er den måske alle tre ting på en gang? Er pædagogik blot 

udtryk for en bestemt kulturs normer og værdier, eller går pædagogiske normer på tværs af kul-

turer? Hvad er pædagogikkens rolle i samfund, hvor forskellige kulturer mødes og skal sameksi-

stere? Sessionen introducerer til en række af kulturbegrebets mange betydninger, og søger at 

indkredse de specifikke pædagogiske implikationer af at tænke og tale om kultur på forskellige 

måder. 

  

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Bundsgaard, Helle (2006) ’Et antropologisk blik på kultur’. I Tosprogede børn i det dan-

ske samfund, red. Martha Sif Karrebæk, København: Hans Reitzel, s. 131-151. * 

 Fink, Hans (2012a) ‘Et hyperkomplekst begreb’. I Filosofiske udspil, Aarhus: Forlaget Phi-

losophia, s. 31-45 * 

 Hall, Stuart (1997) ‘The Centrality of Culture’. I Media and Cultural Regulation. London: 

Sage, s. 208-236. 

 Hauge, Hans (20o3) ’Kultur, et erstatningsbegreb – kulturbegrebets historie’. I: Kultur og 

pædagogik, red. Benedicta Pécseli, København: Hans Reitzels Forlag, s. 255-271. * 

 Matthiesen, Noomi Christine Linde (2014) ‘Den lammende kultur-essentialisme‘ i Gjaller-

horn 18, s. 98-107. * 

 

Supplerende litteratur:: 

 Fink, Hans (2012b) ’ Om menneskers natur og plads i naturen’, i Filosofiske Udspil, s. 9-

29 leverer en analyse af naturbegrebet, der både supplerer og giver en god kontrast til ana-

lysen af kulturbegrebet i Fink 2012a.  

 Collin, Finn (2003) ’Socialkonstruktivisme i humaniora’ i Køppe (ed.) et.al. Humanistisk 

videnskabsteori, DR: Multimedie (kapitel 10) er en introduktion til socialkonstruktivis-

men, som supplerer Finks, Halls og Hauges analyser af kultur. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Om teksterne: Fink 2001a og Hauge 2003 giver en bred indføring i kulturbegrebets historie og 

mangetydighed. Hall (1997) udvikler en (i bred forstand) socialkonstruktivistisk tilgang til kul-

turbegrebet, som fremhæver hvordan kulturer former vores fælles opfattelser af verden. Bunds-

gaard (2006) og Matthiesen (2014) viser relevansen af et hhv. antropologisk og diskurspsykolo-

gisk kulturbegreb i forhold til konkrete pædagogiske problemstillinger.  

Din læsning: Prøv at besvare følgende spørgsmål, gerne efter diskussion i din læsegruppe: 

- Hvori består forskellen på et essentialistisk og et ikke-essentialistisk kulturbegreb 

- Har det betydning for den pædagogiske praksis, om man opererer med en essentialistisk 

eller et ikke-essentialistisk kulturforståelse? Hvis ja, hvilken? 

- Har du selv oplevet situationer, hvor kultur (kulturligheder, kulturforskelle, forskellen på 

kultur og natur) har spillet en rolle? 
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Titel: Uddannelse og sociologisk perspektiv II: 

Politisk økonomi af udannelsessektor 

 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

Indhold:  

En introduktion til fundamentale begreber og en indsigt over samfundsmæssig-teoretiske kon-

notationer til den politiske økonomi af uddannelsessektor, som er – fx – udgangspunkt for 

statslige reformbestræbelser. På den ene side, kan uddannelse samfundsmæssigt forstås som 

grundlægende redskab for statens økonomi pga tildeling af arbejdsevne og derfra resulterende 

skat. På den anden side, er præcis denne uddannelsespolitik grundlægende for stabilisering af 

samfundsmæssige status quo og sociale ulighed.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen:  

 Hansen, Erik Jørgen (2015). Social mobilitet. Drøm, realitet, illusion. København: Hans 

Reitzels Forlag 

 Masuch, Michael (1974). Uddannelsessektorens politiske økonom. Lærearbejdet og løn-

arbejdet i kapitalismen. København: Rhodos. Kapitel 1+2 * 

 Mathiesen, Anders (2000). Uddannelsernes sociologi. København: Christian Ejlers’ For-

lag. 

 

Supplerende litteratur:   

 Hansen, Erik Jørgen (2003). Uddannelsessystemerne i sociologisk perspektiv. Køben-

havn: Hans Reitzels Forlag. 

 Marx, Karl (1982). Capital. A Critique of Political Economy. Vol. I. London: Penguin 

Books. 

 Mill, John Stuart (2009 [1885]). Principles of Political Economy. Edited by J. Laurence 

Laughlin. In Project Gutenberg eBook. Retrieved from: 

http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-

pdf.pdf?session_id=468789e4b86dd4e8d1ca88d21cea48d1e88ee4cb 

 Pedersen, Ove K. (2011). Konkurrence staten. København: Hans Reitzels Forlag. 

 Smith, Adam (1982 [1776]). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na-

tions. 2 vols. Andrew S. Skinner, R.H. Campbell and W.B. Todd (eds.) Indianapolis: Li-

berty Classics. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Læs den tekst i kompendiet og markere de tre markanteste sætninger og overvejer hvorfor disse 

steder er vigtigt for at forstå forfatterens hovedargumenter. Disse tekststeder skal være ud-

gangspunkt for diskussion i plenum. Derudover skal overvejes som danske samfund står i sam-

me situation i dag og (hvis ikke) hvad har ændret sig. 

 

 

http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf?session_id=468789e4b86dd4e8d1ca88d21cea48d1e88ee4cb
http://www.gutenberg.org/files/30107/30107-pdf.pdf?session_id=468789e4b86dd4e8d1ca88d21cea48d1e88ee4cb
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Titel:  

Uddannelse og sociologisk perspektiv III: 

Oplysning som disciplinering 

 

Underviser:  

Dirk Michel-Schertges 

 

Indhold:  

Diskursteorien er en måde for at forklare hvordan magtforhold internaliseres og accepteres. 

Foucault redegøre historiske udviklingen hvordan voldmæssige styringssystemer åbenbar for-

svinder i samfundet men i virkeligheden er stadigvæk og ”under overfladen” virker og bestem-

mer endnu effektiver som før in historien. Disciplinering, normalitet og magtforhold diskuteres 

og kritisk reflekteret i samfundsmæssige og pædagogiske/(ud)dannelse kontekster.  

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Besley, Tina A.C. (2009). Governmentality of Youth: Beyond Cultural Studies, pp. 165-201 

i: Peters, Michael A. et. al: Governmentality Studies in education. Rotter-

dam/Boston/Taipei: Sense Publishers. 

 Ball, Stephen J. (2009). Learning, Subjectivity and the Totally Pedagogised Society, pp. 

201-216 i: Peters, Michael A. et. al: Governmentality Studies in education. Rotter-

dam/Boston/Taipei: Sense Publishers. 

 Foucault, M. (2002). “Midlerne til en god afretning” og “Panoptismen”, s. 186-246 i: 

Overvågning og straf. Fængslets fødsel. København: Det lille Forlag.*  

 Lemke, Thomas (2000) Foucault, Governmentality, and Critique. Paper presented at the 
Rethinking Marxism Conference, University of Amherst (MA), September 21-24, pp.17.* 
 

 

 

Forberedelse til undervisningen: 

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

 

 

 

 

Kvantitativ evaluering af undervisningen gennemføres 
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Titel: Forberedelse til den skriftlige eksamensopgave / akademisk skrivning  

 

Undervisere: Helle Hvass (& Karen Bjerg Petersen) 

 

Akademisk skrivning: 

Formål: Formålet med denne mødegang er, at deltagerne får introduktion til akademisk skriv-

ning. Deltagerne opbygger viden om arbejdet med akademisk skrivning både mht. generelle 

krav for en akademisk tekst, og mht. specifikke krav til den konkrete akademiske opgave, som 

de skal i gang med at skrive. 

 

Indhold: Der er fokus på den videnskabelige undersøgelsesproces og dens udfordringer, skrive-

proces, kvalitetskriterier for akademiske opgaver og struktur. Workshoppen veksler mellem op-

læg fra underviser, fælles diskussioner, sidemandssnakke og individuelt arbejde. 

 

Litteratur knyttet til undervisningen: 

 Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter (2012) Den Gode Opgave – Håndbog i opgave-

skrivning på videregående uddannelser Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

 Becker Jensen, Leif (2004) Fra Patos til Logos – Videnskabsretorik for begyndere. Fre-

deriksberg: Roskilde Universitetsforlag. 

 

Forberedelse til undervisningen: 

Vær opmærksom på, hvordan Rienecker & Stray Jørgensen skriver om fx: kendetegn ved den 

gode opgave (kapitel 1), problemformulering (kapitel 4), kilders funktion i opgaver (kapitel 7) og 

opgavens argumentation (kapitel 11). Vær også opmærksom på Leif Becker Jensens seks på-

stande om videnskab og forskning. 

Som forberedelse til undervisningsgangen lægges en eksemplarisk eksamensopgave i modulet 

på BB. Læs opgaven så du er forberedt på at arbejde med dens problemformulering, struktur, 

kildehåndtering og argumentation. 
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Titel: Slutevaluering  

 

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

Indholdet i slutevalueringen er, at de studerende i samarbejde med underviserne laver den an-

den del af modulets evaluering og afslutte dermed evaluering. Det gælder både formelle og ind-

holdsmæssige kritik som skal forbedre samarbejde mellem studerende og underviserne. 

Den kvantitative evalueringsresultater bliver diskuteret og suppleret med en kvalitative evalue-

ring mellem underviser og studerende. 

Opsamling på modulet – kvalitativ evaluering af modulet - Forberedelse til den skriftlige eksa-

mensopgave 

 

 

 

 

Session 16a  

 

 

Titel: Vejledning for studerende med Søren Nagbøl som eksaminator.  

Underviser: Søren Nagbøl 

 

De studerende skal have fremsendt problemformulering, indledning og udkast til 

disposition senest d. 30. nov. 2018 til Søren.  

 

 

 

 

Session 16b  

 

 

Titel: Vejledning for studerende med Dirk Michel-Schertges som eksaminator.  

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

De studerende skal have fremsendt problemformulering, indledning og udkast til 

disposition senest d. 30. nov. 2018 til Dirk.  

 

 

Session 16c  

 

 

Titel: Vejledning for studerende med Lotte Hedegaard-Sørensen som eksaminator.  

Underviser: Lotte Hedegaard-Sørensen 

 

De studerende skal have fremsendt problemformulering, indledning og udkast til 

disposition senest d. 30. nov. 2018 til Lotte.  
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Titel: Vejledning for studerende med Søren Nagbøl som eksaminator.  

Underviser: Søren Nagbøl 

 

 

 

 

 

 

Session 17b 

 

 

Titel: Vejledning for studerende med Dirk Michel-Schertges som eksaminator.  

Underviser: Dirk Michel-Schertges 

 

 

 

 

Session 17c  

 

 

Titel: Vejledning for studerende med Lotte Hedegaard-Sørensen som eksaminator.  

Underviser: Lotte Hedegaard-Sørensen 

 

 

 


