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UNDERVISNINGSPLAN 

  

Uddannelse: Kandidatuddannelsen i Pædagogisk Antropologi 

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

ber 

ECTS: 15 ECTS 

Semester + år: E2018 

Undervisningssted: Emdrup 

  

 

 

Modulansvarlig og e-mailadresse   

Dil Bach dil@edu.au.dk  

 

Øvrige undervisere og e-mailadresser 

Cathrine Hasse, caha@edu.au.dk 

Jakob Krause-Jensen, jakj@edu.au.dk  

Karen Ida Dannesboe, kida@edu.au.dk 

Nana Clemensen: nacl@edu.au.dk 

 

Undervisningstidspunkt (jf. kursuskatalog) 

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

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

få oplysninger om lokaler. På AU er det ’akademiske kvarter’ genindført, dvs. selv om der 

står 9.00 i lokaleoversigten, så påbegyndes ny undervisning klokken kvart over (hvis andet 

ikke er aftalt). Af bookningsmæssige årsager kan det også være at der står at undervisningen 

varer længere i timeplanen end der gør i vores undervisningsplan. her er det undervisnings-

planen der gælder.  

 

 

Mål og indhold (jf. gældende studieordning) 

Se kursuskatalog: http://kursuskatalog.au.dk/da/course/78956/Centrale-paedagogisk-an-

tropologiske-teorier-og-begreber 

 

Prøveform/eksamen 

Der henvises til gældende studieordning:  

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

Ordning&dokOrdningId=13147&sprog=da 

mailto:dil@edu.au.dk
mailto:caha@edu.au.dk
mailto:jakj@edu.au.dk
mailto:mmr@cc.au.dk
mailto:nacl@edu.au.dk
http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx
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Evaluering 

Der gennemføres undervisningsevaluering den næstsidste og sidste undervisningsgang. 

 

Litteratur 

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

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

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

logi. Tilgange og begreber, Hans Reitzels Forlag 2017. Der vil også være en semesterhylde på 

begge campusser, hvor I kan finde de bøger, vi ikke må kopiere fra (jf. regler fra Copy Dan).   

 

Ud over den litteratur der uploades på BB, bedes man anskaffe:  

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

Ida W. Winther. København: Hans Reitzels forlag. 

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

Frederiksberg: Samfundslitteratur.  

 

Derudover anbefales: 

• Kirsten Hastrup (2003): Ind i verden. København: Hans Reitzels Forlag 

• Hylland Eriksen, Thomas (2007): Små steder – store spørgsmål. Innføring i Socialantropo-

logi. Oslo: Universitetsforlaget AS.  

  

Disse to bøger bruges ikke umiddelbart direkte i undervisningen, men er glimrende  

introduktion og sommerferielæsning. 

 

 

Mål  

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

og diskuterer centrale pædagogisk antropologiske teorier og begreber. Modulet giver indblik 

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

aktuelle faglige begrebsudvikling og aktuelle pædagogisk antropologiske problemstillinger. 

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

viden i en pædagogisk antropologisk sammenhæng er. Disse spørgsmål samt begreberne og 

teorierne bringes i spil i forhold til etnografiske eksempler. 

 

Undervisningsformer  

Modulet strækker sig over 6 uger (fra uge 36-41), hvor I de fleste uger har to lange dage på 

campus (mandag og tirsdag). Der ud over vil der være opgaver, I skal løse i jeres studiegrup-

per, ikke mindst i uge 40, hvor I skal gennemføre et kort ’feltarbejde’, og hvor alle dage er 

inkluderet. I uge 41 har I både undervisning, skal færdiggøre en synopsis og fremlægge jeres 

projekt, så her skal i være på campus både mandag, torsdag og fredag.  

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

Der vil være et mix at forelæsning, holdundervisning, gruppearbejde og workshops. 
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Eksamen 

Gennem forløbet skal I udarbejde to ’analysepapirer’, hvor af den ene er individuel (max 2 

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

gruppe, I kommer i. I skal desuden udarbejde en (gruppe)synopsis (3-4 sider), som fremlæg-

ges på en workshop i slutningen af kurset (torsdag og fredag i uge 41). På baggrund af oven-

stående vurderer underviserne om den enkelte studerende har ’bestået’ eller ’ikke bestået’ 

modul 1. Indholdet af de to analysepapirer såvel som gruppeøvelsen indgår i den samlede 

vurdering. 
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Uge 36 
 

Mandag d. 3/9 kl. 9.15-14.00  

    

Underviser: Dil   

 

Indhold: Introduktion til faget og pædagogisk antropologiske problemstillinger  

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

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

strere spændingsforholdet mellem: ’at ville vise verden’ (andre kulturer) som den virkelig 

’er’ - og erkendelsen af, at viden konstrueres og er magt. Vi taler også om, hvad et problem 

er, når man arbejder pædagogisk antropologisk, og hvad de studerende kan arbejde med af 

problemstillinger i forløbet.   

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

falinger samt praktisk information vedrørende studieforløb og eksamensform. 

 

Litteratur:  

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

pologi – tilgange og begreber. København: Hans Reitzels Forlag, s.7-22. 

    Gulløv, Eva og John (2013): Pædagogisk antropologi. Menneske og kultur.  

     I:Håndbog til pædagoguddannelsen. Red Stig Brostrøm og Jakob/Ane  

     Ankerstjerne. København: Hans Reitzels Forlag, s. 369-379. 

 Emmett, I. and Morgan, D. H. J. (1982): Max Gluckman and the Manchester Shop-

floor Ethnographies, in R. Frankenberg (ed.) Custom and Conflict in British Society. 

Manchester: Manchester University Press, pp.140-165.  

 

 

Tirsdag d. 4/9 kl. 9.15-16.00   

 

Undervisere: Nana + Stine (13-16) 

 

Indhold: Kultur- og feltbegrebet 

Kultur- og feltbegreberne introduceres. Kulturbegrebet er et nøglebegreb i antropologien, 

men det har været udsat for væsentlig kritik og nødvendig gentænkning. Dette har også på-

virket, hvordan vi kan forstå feltbegrebet. Herefter skal de studerende vælge en felt og et 

problem, hvorefter studiegrupper nedsættes.  

 Eftermiddagen er et skrivelaboratorium, hvor der introduceres til akademisk skrivning. 

 

Litteratur: 

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

of Man (udsnit). I: Levinson, Bradley A. U. et al 8eds.) Schooling the Symbolic Animal. 
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Social and Cultural Dimensions of Education. Lanham, Boulder, New York & Oxford: 

Rowman & Littlefield Publishers, INC., pp. 25-30. 

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

bejde: antropologers arbejdsmark eller faglig slagmark? Norsk Antropologisk Tids-

krift, vol.3, s.111-123. 

 Gupta, Akhil & Ferguson, James (1997): Discipline and Practice: The Field as Site, 

Method and Location in Anthropology. I: Gupta, Akhil & Ferguson, James (eds) An-

thropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. Berkeley. Univer-

sity of California Press, s. 1-46. 

 

 Clemensen, Nana & Holm, Lars (2017): At lære sig ”de kloge damer”s sprog. Stude-

rendes perspektiver på akademisk skrivning. Dansk Universitetspædagogisk Tids-

skrift, 12 (23), s. 37-51.  

 

 

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

 

 

Uge 37  
 

Mandag d. 10/9 kl. 9:15-14 

 

Underviser: Dil  

 

Indhold: Hvad er teori og empiri?  

Forholdet mellem teori og empiri udfoldes. Vi tager udgangspunkt i Turners klassiske teori 

om overgangsritualer. Herefter diskuterer vi, hvordan denne teori sættes i dialog med em-

piri i to konkrete analyser.  

  De studerende introduceres til første analysepapir 

 

Litteratur: 

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

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

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

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

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

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

32:3, 266-285. 

 Hastrup, K. (1998) Teoretisk Tænkning i Humanistisk Videnskab. København: Dan-

marks Lærerhøjskole, s.1-20. 
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 Film vises: Juarke. Boys made men in Mboum Society. Af Mohamadou Saliou. 2010 

(52. min). 

 

Tirsdag d. 11/9 kl. 9.15.-14 

 

Underviser: Karen Ida 

 

Indhold: Viden og etik  

Vha. filmen Through These Eyes, af Charles Laird, 2004 (55 min) vender vi tilbage til Netsi-

lik eskimoerne og spørgsmålet om, hvordan viden konstrueres, som vi indledte kurset med. 

Vi diskuterer, hvad der kendetegner antropologisk viden(skab), og hvad forholdet er mel-

lem viden og etik. Mere konkret drøfter vi, hvilken form for viden kan man få i det kom-

mende ’feltarbejde’? Der introduceres til deltager-observation og etnografiske interviews. 

 

Litteratur: 

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

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

denskabsteori i antropologi og kulturanalyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur, s. 

15-62. 

 Hastrup, Kirsten (2009): Det etiske felt i antropologien. I Mellem mennesker – en 

grundbog i antropologisk forskningsetik. København: Hans Reitzel Forlag, s.9-29.  

 

 

 

Onsdag d.12/9 kl.9.15-12 

 

Underviser: Nana 

 

Indhold: Skriveworkshop 

Skrivelaboratoriet fortsætter. De studerende arbejder med første analysepapir i skrivework-

shop.  

 

 

 

Individuelt analysepapir skal uploades til underviser og studiegruppe senest torsdag kl.12.00 

(max. 2 sider) 
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Uge38    

 

Mandag d. 17/9 kl.9.15-14.00 

 

Underviser:  Dil 

 

Indhold: Teorier om magt  

Der introduceres til forskellige grundlæggende sociologiske teorier om magt.  

 

 

Litteratur: 

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

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

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

sider Relations. In: The Established and the outsiders. London, Thousand Oaks, New 

Delhi: SAGE publications, s.xv-lii 

 Foucault, M. (1982). The subject and power. Critical inquiry 8(4), pp. 777-795  

 Weber, M. (1997 [1947]). I. The basis of Legitimacy  and II. Legal Authority With a 

Bureaucratic Administrative Staff. The Theory of Social and Economic Organization. 

New York, N.Y., The Free Press, pp. 329-336. 

 Weber, M. (1969). Types of Authority. In: Sociological theory : a book of readings. 

Coser C. and B. Rosenberg. Illinois: Waveland, pp. 120-125. 

 

 

Supplerende litteratur: 

     Bach, Dil (2017). Civilisering. Omgangsformer og omgangsnormer. I: Pædagogisk  

               antropologi – tilgange og begreber. København: Hans Reitzels Forlag, s.57-70. 

 

 

 

Tirsdag d. d. 18/9 kl. 9.15- 14.00.  

 

Underviser: Karen Ida 

 

Indhold: Teorier om Institutioner. Institutioner såsom skole og familie er centrale institu-

tioner i etnografiske studier af pædagogiske forhold. Denne undervisningsgang beskæftiger 

vi os med centrale problematikker omkring hverdagslivets institutioner og bevægelser heri-

mellem. I temaet præsenteres forskellige perspektiver på institutioner, der giver indsigt i, 

hvorledes institutioner skabes gennem menneskelige interaktioner og historiske processer. 
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Afsnit af David MacDougalls film Doon school vises – (om ’at se en institution’). 

 

 

Litteratur: 

 Berger Peter, og Luckmann (1966): Institutionalisering. I: Den samfundsskabte virke-

lighed - En videnssociologisk afhandling. København: Lindhardt og Ringhof. s. 65-

111. 

 Foucault, Michel (2003/1975) Disciplin. I: Overvågning og straf. Fængslets fødsel. 

Frederiksberg: Det lille forlag, s. 151-200. 

 Gulløv, Eva (2003): Institutionslogikker som forskningsobjekt. I: Pædagogisk antro-

pologi – refleksioner over feltbaseret viden. Red. Ulla Ambrosius Madsen. København: 

Hans Reitzels Forlag, s. 53-75. 

 

Supplerende litteratur: 

 Dannesboe, Karen Ida (2013): Den grænseløse skole? Forhandling af nærvær og fra-

vær af skole i familien. Barn, 4, s 45-60. 

 Gulløv, E. (2017). Institution – formaliserede fællesskaber. I: Gulløv, Nielsen & 

Winther (red.) Pædagogisk antropologi. Tilgange og begreber. København: Hans 

Reitzels forlag. s.41-56 

 

I får skriftlig feedback på jeres analysepapir retur senest torsdag kl.21 

 

 

Fredag d. 21/9 kl.9.15-12 

 

Underviser: Nana 

 

Indhold: Akademisk skrivning 

Skrivelaboratoriet fortsætter. Vi arbejder med peer-feedback (man skal læse sin gruppe-

medlemmers opgaver) og underviser-feedback. 
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Uge 39 
 

Mandag d. 24/9 kl.9.15-14.00 

 

Underviser: Jakob 

 

Indhold:  Interaktion 

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

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

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

ciale situationer. 

 Desuden introduceres der til projektbeskrivelse (andet ’analysepapir’). 

 

Litteratur: 

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

Eving Goffman. Social samhandling og mikrosociologi. København: Hans Reitzels For-

lag, s.194-218. 

 Goffman, Erving (2004/1967). Om Ansigtsarbejde. I: Jakobsen, M.H. & Kristiansen S. 

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

Forlag, s.39-75. 

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

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

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

 

 Hastrup, Rubow & Tjørnhøj-Thomsen (2011). Kap.3 Projektdesign. Kap.25 Den kul-

turanalytiske cirkel. I: Kulturanalyse. Kort fortalt. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 

s.33-47 og 241-263. 

 

Tirsdag d. 25/9 kl. 9.15-14.00  

 

Underviser: Dil 

 

Indhold: Udveksling og reciprocitet 

Der introduceres til klassiske teorier om forskellige udvekslingsformer, vare- og gaveøko-

nomi, og vi diskuterer et eksempel på disse teoriers anvendelse i analysen af aktuelle fæno-

mener. 

 

Litteratur:  

 Lévi-Strauss, Claude ([1949] eng. trans. 1969) The Principle of Reciprocity, kapitel 5. I: 

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

 Mauss, Marcel (2001 [1924]) Gaveudvekslingens form og logik i arkaiske samfund. I: 

Gaven. København: Spektrum, s.13-64. 
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 Jørgensen, Clara R. (2005) Forklædte penge. En diskussion af brugerbetaling i en gratis 

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

 Film vises: ”Onka’s Big Moka”. 

 

 

Uge 40 
 

Mandag 1/10 9.15-14 

 

Undervisere: Dil og Karen Ida 

 

Indhold: Projektbeskrivelse. Kollektiv, gruppevis vejledning (respons på projektbeskri-

velse). 

 

 

Tirsdag 2/10 9.15-14 

 

Underviser: Cathrine 

 

Indhold: Antropologi og læringsteori 

Målet er at introducere de studerende for et perspektiv på relationen mellem læring og kul-

tur i antropologien. Temaet for denne undervisningsgang er at se på forskellige måder an-

tropologer har forbundet kultur og læring med et par eksempler fra USA og Liberia. Under-

visningen vil rejse spørgsmål om læring som et globalt eller lokalt fænomen og diskutere 

læring i forhold til kultur. David Lancy og Dorethy Holland’s feltarbejder præsenteres og 

diskuteres som eksempler på læring i et hverdagsperspektiv.  

Som forberedelse til undervisningen skal de studerende ud over at læse teksterne formu-

lere (enkeltvis eller i grupper) et spørgsmål til en af teksterne.  

 

 

Litteratur:  

 Lancy, D. F. (1980) Becoming a Blacksmith in Gbarngasuakwelle. Anthropology and 

Education Quarterly. 11(4), pp. 266-274. 

 Holland, D. and Cole, M. (1995) Between Discourse and Schema: reformulating a cul-

tural-historical approach to culture and mind. Anthropology and Education Quar-

terly, Vol 26 (4), pp. 475-490. 

 Holland, Dorothy (1992) How Cultural Systems Become  Desire: a Case Study of 

American Romance, in R. D’Andrade and C. Strauss (eds.)  Human Motives and Cul-

tural Models.  Cambridge: Cambridge University Press, pp.61-89.  

 

 I resten af uge 40 laves feltarbejde, dvs. onsdag, torsdag og fredag. 
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Uge 41  
Mandag 8/10 9.15-14 

 

Undervisere: Karen Ida og Dil 

 

Indhold: Introduktion til synopsis og bearbejdning af empiri (kollektiv vejledning) 

 

 

Tirsdag 9/10 

Synopsis færdiggøres og uploades senest onsdag kl.12.00 

 

 

 

Torsdag 11/10 9.15-15 

Undervisere: Dil og Nana 

 

Indhold: Fælles fremlæggelser og diskussioner. Påbegynde evaluering 

 

 

Fredag 12/10 9.15-15 

Underviser: Dil og Nana 

 

Indhold: Fælles fremlæggelser og diskussioner. Færdiggøre evaluering 


