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Mål og indhold  
Se gældende studieordning: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/ 
 
Prøveform/eksamen 
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Eksamensdatoer: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/dato/ 
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fredag d. 23. november kl. 12.  
 
Vejledning og feedback  
På modul 1 afleverer de studerende en øvelsesopgave som de får kollektiv og individuel feedback på, 
af deres laboratorieholdsunderviser, såfremt de afleverer opgaven rettidigt.  
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næstsidste undervisningsgang besvarer de studerende individuelt spørgeskemaet, og på sidste un-
dervisningsgang drøftes resultatet med de studerende på holdet.  
 
Litteratur  
Følgende bøger anvendes i forbindelse med modul 1:  
 
Karpatschof, B., & Katzenelson, B. (Red.). (2011). Klassisk og moderne psykologisk teori (2. udg.). 
København: Hans Reitzel. (der anvendes 5 kapitler i fagets pensum)  
 
Nielsen, K., & Tanggaard, L. (2018). Pædagogisk psykologi: En grundbog. 2. udg. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.  
 
Hyldgaard, K. (2006). Videnskabsteori: En grundbog til de pædagogiske fag. Frederiksberg: Ros-
kilde Universitetsforlag. (120 s) 
  
Endvidere benytter flere forelæsere kapitler fra: Miller, P. H. (2011). Theories of Developmental Psy-
chology (5th ed.). New York: Worth. 
  
Zeuthen, K. E. (2009). Kærlighed og overlevelse: Barneseksualitet og seksuelle traumer. Køben-
havn: Akademisk. (60 s.) 
  
Til hver forelæsning er knyttet en såkaldt londonmodel, med beskrivelse af forelæsningens indhold 
og hvordan den studerende bør forberede sig. De tekster som det er vanskeligt at skaffe er at finde på 
blackboard (BB) inden for reglerne om copydan på området. Resten af litteraturen skal de studeren-
de selv søge via biblioteket. Der er tilknyttet 2.389 normalsiders litteratur til modulet fordelt ud på 
semestret og gennemsnitligt ca. 100 sider pr forelæsning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studieordninger/
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Session 1 
Titel: Introduktion til fagets teorier  
Forelæser: Simon Nørby 
 
 
Indhold: 
Formålet med sessionen er at der opnås forståelse for indhold og målsætning med Modul 1. At der 
opnås et indledende kendskab til væsentlige spørgsmål man arbejder med inden for den pædagogi-
ske psykologi. At der opnås et skitseagtigt overblik over forskellige pædagogisk psykologiske teoriret-
ninger (som bliver præsenteret i løbet af efterårssemestret).  
Formål og struktur for Modul 1 vil blive præsenteret og væsentlige problematikker inden for pædago-
gisk psykologi vil blive nævnt. Væsentlige karakteristika ved hovedretninger / teorier, herunder psy-
kodynamisk, behavioristisk, humanistisk, kognitiv, kulturhistorisk og poststrukturalistisk psykologi 
skildres helt overordnet.  
  
Litteratur: 

o Institut for Uddannelse og Pædagogik (2017): Studieordningen for pædagogisk psykologi. 
København: Institut for Uddannelse og Pædagogik. Tilgængelig på BB og på DPUs hjemme-
side. 

o Institut for Uddannelse og Pædagogik (2018): Undervisningsplan for Modul 1. København: 
Institut for Uddannelse og Pædagogik. Tilgængelig på BB. 

o Nielsen, K. & Tanggaard, L. (2018). Pædagogisk psykologi – En grundbog (kap. 1-4, s. 9-
160). København: Samfundslitteratur.  (I alt: 120 ns). Må selv skaffes. 

 
I alt 128 ns. 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Den til undervisningen knyttede litteratur læses: Nielsen og Tanggaard (2018) er en introducerende 
tekst. Dens styrke er at den er på dansk og at den er en af de eneste brede indføringer i faget, som 
præsenterer mange af de teorier I møder i løbet af efteråret. Den er dog samtidig forholdsvis over-
ordnet i sin tilgang og beskæftiger sig ikke med de psykodynamiske og postmoderne teorier, som 
også er på pensum. Ud over at læse Nielsen og Tanggaard anbefales det at prøve at få et helt overord-
net overblik over efterårets forelæsninger ved at læse indholdsbeskrivelserne for de forskellige fore-
læsninger.   
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Session 2 
Titel: Videnskabsteori I – Introduktion til teorier om læring, udvikling og tilblivelse 
Forelæser: Ditte Winther-Lindqvist 
 
 
Indhold:  
Formålet med forelæsningen er at introducere til det videnskabelige felt af udviklings- og læringsteo-
rier som de studerende vil møde på modul 1. Forelæsningen rammesætter læsning af teorier, ved at 
tilbyde nogle værktøjer til at læse udviklingsteorier med. Herunder er det et mål at de studerende 
spores ind på den type af spørgsmål det er relevant at rejse til teorierne på modul 1: 
  
1) Hvilke menneskesyn afspejles i teorierne?  
2) Hvilke forestillinger om proces, forandring og forløb præsenterer teorierne?  
3) Hvilke måder kontekstualiseres subjektet på og hvordan forstås kontekst?  
 
Millers tekst introducerer til det udviklingsteoretiske felt og opstiller centrale kriterier for teorier om 
udvikling og tilblivelse, herunder også menneskesyn, miljø/arv, og kvantitet/kvalitet i udviklingsfæ-
nomener. Teksterne af Hammerlin/Larsen og af Høyer er rammesættende for hvordan teoretiske 
modeller kan forstås ud fra det menneske- og videnskabssyn teorierne repræsenterer. Schousboes 
artikel (2000), præsenterer typiske indvendinger over for udviklingspsykologiens klassiske stadiete-
orier og kritikken problematiseres. I Schousboe (2002) præsenteres en illustrativ model som beskri-
ver forskellige forløbsperspektiver (eksemplificeret i forhold til legens udvikling) men det generelle 
budskab er, at teorier om udvikling/læring bl.a. divergerer i forhold til teoriernes syn på forløbspro-
cesser. Læringsbegrebet præsenteres ikke med en bestemt tekst, men det understreges, at læring kan 
forstås bredt og snævert og i forhold til forskellige grader af kontekstualisering, forløbsperspektiver 
og kompleksitetsniveauer, på samme måde som udviklingsbegrebet.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Miller, P. H. (2011). Introduction. In Theories of Developmental Psychology (5th ed., pp. 1-25). New 
York: Worth. (25 sider).  
 
Schousboe, I. (2000). Udviklingspsykologi og børn i virkeligheden. I: L. Reimer, I. Schousboe & P. 
Thorborg (Red.), I nærheden: En antologi om børneperspektiver (s. 151-171). København: Hans 
Reitzel. (20 sider). Ligger på BB  
 
Schousboe, I. (2002). Et livsforløbsperspektiv på leg. Psyke & Logos, 23(2), 395-412. Tema: legen og 
det legende. (17 sider). Findes på biblioteket som e-ressource http://ojs.statsbiblioteket.dk.ez.stats-
biblioteket.dk:2048/index.php/psyke/article/view/8596  
 
Hammerlin, Y., & Larsen, E. (1999). Menneskesyn i teorier om mennesket. Århus: Klim. s. 22-47 (25 
s.).  
 
Høyer, K. (2011). Hvad er teori, og hvordan forholder teori sig til metode. I: Forskningsmetoder i fol-
kesundhedsvidenskab af Signild Vallgårda/Lene Koch. Munksgaard Danmark pp. 17-41 (24 s.). Til-
gængelig på BB  
 
I alt 111 ns 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs teksterne i ovenstående rækkefølge. 
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Session 3 
Titel: Psykodynamik I – klassisk psykoanalyse (det ubevidste, driftslæren og det seksuelle) 
Forelæser: Kirsten Hyldgaard 
 
 
Indhold:  
Denne undervisningsgang skal bidrage til at give den studerende viden om, hvad psykoanalysens be-
greb om det ubevidste består i: hvad det er, hvordan det er, og hvordan man kan opnå viden om det. 
Undervisningsgangen skal endvidere bidrage til viden om psykoanalysens driftslære, hvorfor der ta-
les om drifter snarere end om instinkter, og om begrebet seksualitet, hvad det er, og hvordan det er. 
Bearbejdningen af disse klassiske problemstillinger skal danne grundlag for en tilegnelse af aktuelle 
arbejder omkring spørgsmålet om seksuelle krænkelser af børn, og hvorledes disse kan analyseres og 
behandles.  
Hvad refererer begrebet det ubevidste til? Er det blot en beskrivelse af dét i det sjælelige eller men-
tale, der ikke er bevidst, og hvorfor taler man om psykodynamik? Hvori består det dynamiske? Ud 
over begrebet det ubevidste var den infantile seksualitet et grundlag for den psykoanalytiske teori. 
Freuds tese var, at seksualdriften ikke var medfødt, men opstod i tilknytning til selvopretholdelses-
driften. Jean Laplanches psykoanalytiske teori om forførelse er en teori om den asymmetri, der er 
mellem barn og voksen på det seksuelle område. Den voksne har et seksuelt ubevidste, det har bar-
net ikke som udgangspunkt, hvorfor det seksuelle netop kommer udefra, fra den voksne til barnet. 
Den voksne fører for og barnet må lade sig forføre. Mens de grader af forførelse, der er på barnets 
udviklingsmæssige præmisser med Laplanches ord er humaniserende, udelukker den perverse forfø-
relse barnets deltagelse i meningsdannelsen. K. Zeuthens arbejde viser, hvorledes Laplanches teori 
om forførelse, det seksuelle og oversættelse kan bruges i forståelsen af infantil seksualitet og i arbej-
det med seksuelle overgreb og seksuelle traumer hos børn.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Freud, S. (1994). Bemærkninger om begrebet det ubevidste. I: Metapsykologi 1. København: Hans 
Reitzel. (s.7). Ligger på BB  
 
Freud, S. (1994). Det ubevidste. I: Metapsykologi 1. København: Hans Reitzel (30 sider) 
  
Zeuthen, K. (2009). Feltet. I: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer (s. 
11-37). København: Akademisk Forlag.  
 
Zeuthen, K. (2009). Subjektet. I: Kærlighed og overlevelse. Barneseksualitet og seksuelle traumer 
(s. 39-62). København: Akademisk Forlag. (i alt 60 sider, 40 ns)  
 
Hyldgaard (2006). Det ubevidste, det førbevidste og bevidstheden. Psykoanalyse og pædagogik. I: 
Videnskabsteori. En grundbog til de pædagogiske fag (s. 215-248). Frederiksberg: Roskilde Univer-
sitetsforlag. (33 sider)  
 
Gammelgaard, J.(2011). Psykoanalyse. I: B. Karpatschof & B. Katzenelson (Red.), Klassisk og mo-
derne psykologisk teori (2.udg., s. 155-170). København: Hans Reitzel. Kapitel 9 (15 ns) Ligger på BB  
 
I alt 125 sider.  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Litteratur knyttet til undervisningen forudsættes læst. 
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Session 4 
Titel: Psykodynamik II - fra psykoanalyse til tilknytningsteori 
Forelæser: Ditte Winther-Lindqvist 
 
 
Indhold:  
Målet med forelæsningen er at formidle tilknytningsteoriens grundantagelser, som de adskiller sig 
fra den klassisk psykoanalytiske udviklingsforestilling, og udgør en egen teoritradition indenfor det 
psykodynamiske teorilandskab. 
Tilknytningsteoriens hovedtanker og begreber, herunder: tilknytning, tilknytningsmønstre, arbejds-
modeller og sikker base præsenteres. Bowlby’s teori og Ainsworths operationalisering af tilknyt-
ningsmønstrene gennem eksperimentet om ”fremmedsituationen” udlægges. Begrebet om en ”sikker 
base” introduceres som grundlæggende for læring, trivsel og udvikling. Endelig afrundes med ek-
sempler på hvordan tilknytningsteori tilbyder en forståelsesramme der kan anvendes indenfor en 
lang række pædagogisk psykologiske praksisfelter og genstandsområder: herunder arbejdspladsen 
(individuelle og gruppedynamikker) såvel som i forhold til voksnes parforhold og familieliv.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Miller, P. (2011). Freuds psychoanalytic theory, in Theories of developmental psychology, p. 107-144 
(I grundbog) (37 s.) 
 
Schousboe, I. (2011). Tilknytning. I: B. Karpatschof, & B. Katzenelson (Red.), Klassisk og moderne  
psykologisk teori (2. udg., s. 541-562). København: Hans Reitzel. Kapitel 27 (21 s.) 
 
Bowlby, J. (1998). Conceptual framework. In Attachment and Loss (vol. 3., pp. 38-41). London: 
Pimlico. (4 pages) Ligger på BB  
 
Bowlby, J. (2008). Tilknytningens rolle i personlighedsudviklingen. I: En sikker base: Tilknytnings-
teoriens kliniske anvendelser (s. 133-152). Frederiksberg: Det lille Forlag. 20 s /14ns. Ligger på BB  
 
Ainsworth, M. D. (1982). Attachment: Retrospect and prospect. In C. Parkes & J. Stevenson-Hinde 
(Eds), The place of attachment in human behavior (pp. 3-27). London: Tavistock. (24 pages)  
 
Yip, J., Ehrhardt, K, Black, H., Walker, D. (2018). Attachment theory at work: a review and direc-
tions for future research, in J. Organ Behav, 2018, 39: 185-198 (13 s). 
https://onlinelibrary-wiley-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/doi/epdf/10.1002/job.2204 
 
 
I alt:  113 ns  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs den til undervisningen knyttede litteratur i listede rækkefølge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://onlinelibrary-wiley-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048/doi/epdf/10.1002/job.2204
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Session 5 
Titel: Psykodynamik III - Nyere psykodynamiske teorier - selvet og relationer  
Forelæser: Grethe Kragh-Müller 
 
 
Indhold: 
Den samfundsmæssige udvikling fra det industrielle samfund til videnssamfundet har medført æn-
dringer og videreudvikling inden for de psykodynamiske teorier. Fra et fokus på jeg-udvikling (ud-
vikling af ego’et) er fokus i de nyere teorier selvets udvikling i den gensidige relation.  
Med denne udvikling som udgangspunkt vil forelæsningen sætte fokus på tre nyere psykodynamisk 
forankrede teorier: Den amerikanske psykolog D. Sterns teori om udvikling af selvet i spædbarnets 
interpersonelle relationer. Den norske psykolog A. Løvlie Schibbyes dialektiske relationsteori om sel-
vets udvikling i den anerkendende relation og endelig den engelske professor i psykoanalyse P. Fona-
gys teori om udvikling af selv-regulering, en teori der tager udgangspunkt i tilknytningsteori og nyere 
hjerneforskning. De tre teorier vil blive præsenteret og diskuteret, set i sammenhæng med den histo-
riske udvikling, metateoretiske betragtninger, samt teoretiske og praktiske implikationer. 
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Bae, B. & Waastad, J.E (1999): Erkjennelse og anerkjennelse – en introduksjon. I: Erkjennelse og 
anerkjennelse: Perspektiv på relationer. Oslo: Universitetsforlaget. 12 sider. 
 
Fonagy, P. and Target, M., 2006: Tidlig indsats og udviklingen af selvregulering. I:  Sørensen, J.H., 
2006: Fonagy, Schore, Stern. Hans Reitzels Forlag, s. 186 – 207. 21 sider. 
 
Kragh-Müller, G., 2007: Relationer, anerkendelse og underkendelse. I: Ritchie, T.: Relationer i psy-
kologien. Billesø og Baltzer, s. 58 – 89. 31 sider 
 
Løvlie Schibbye, A., 2002): En dialektisk relasjonsforståelse, Oslo Universitetsforlaget, s. 11-52. 

 
Stern, D. (2000). Fornemmelsen af et subjektivt selv: II. Affektiv afstemning. I: Spædbarnets  
interpersonelle verden: Et psykoanalytisk og udviklingspsykologisk perspektiv (3. udg., s. 187-211). 
København: Hans Reitzel. s. 187-211= s. 24  
 
i alt 132 ns 

 
Forberedelse (læsevejledning): 
Det forventes, at de studerende forbereder sig ved at læse ovennævnte litteratur og reflekterer de be-
lyste teorier i forhold til de traditionelle psykoanalytiske teorier og tilknytningsteorien. Hvilke for-
hold sætter de forskellige teorier fokus på, hvad er de metateoretiske udgangspunkter, og hvilken be-
tydning får dette for anvendelsen af teorierne i praksis. 
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Session 6 
Titel: Behaviorisme og social læringsteori  
Forelæser: Louise Bøttcher  
 
 
Indhold:  
Formålet er at den studerende opnår forståelse for de centrale begreber og rækkevidden af den læ-
ringsforståelse, som findes inden for henholdsvis behaviorismen og Banduras sociale læringsteori. At 
den studerende opnår en grundlæggende evne til at forstå hvilke vinkler og aspekter af et sagsområ-
de eller problemkompleks behaviorisme og social læringsteori er egnet til at belyse.  
Der anlægges indledningsvist et historisk perspektiv på klassisk og radikal behaviorisme som teore-
tisk nyskabelse. Centrale begreber inden for den behavioristiske læringsforståelse vil blive gennem-
gået. Endvidere vil teoretiske videreudviklinger i form af Banduras sociale læringsteori med fokus på 
begrebet om self-efficacy blive gennemgået.  
Undervejs vil forskellige anvendelser af behaviorismen i nutidig pædagogisk psykologiske interventi-
oner blive inddraget som eksempler på at tankegangen – trods sin alder – stadig er i brug. Forelæs-
ningen vil også inddrage de studerende i diskussioner af læringsperspektivet.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Miller, P. H. (2011) Social learning theory. In Theories of developmental psychology (5th ed., pp. 
223-264). New York: Worth Publishers. Chapter 5, s. 223-264 (41 sider).  
 
Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. In A. Bandura 
(Ed.), Self-efficacy in Changing Societies (pp. 1-46). Cambridge: Cambridge University Press. (46 
sider).  
 
Skinner, B. F. (1950). Are theories of learning necessary? Psychological Review, 57(4), 193-216. 
doi:10.1037/h0054367 (23 sider) e-ressource: http://psychclassics.yorku.ca/Skinner/Theo-
ries/  
 
Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. (1913). Psychological Review, 20(2), 
158-177. doi:10.1037/h0074428 (19 sider) e-ressource http://psychclassics.yorku.ca/Wat-
son/views.htm  
 
I alt 124 ns 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs den angivne litteratur 
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Session 7  
Titel: Humanistisk Psykologi  
Forelæser: Ditte Winther-Lindqvist  
 
 
Indhold:  
Formålet er at indføre den studerende i den humanistiske psykologis grundtanker, udvalgte teori-
dannelser, samt læringsrelaterede begreber. At den studerende bliver i stand til at genkende huma-
nistiske ideer og tanker bag moderne praksisser i pædagogisk psykologi.  
Forelæsningen vil tage udgangspunkt i den humanistiske psykologis historiske og filosofiske grund-
lag som alternativ til både behaviorisme og psykoanalyse. Herefter præsenteres retningen i dens psy-
kologiske former med fokus på udvalgte begreber og deres perspektiver på læring, undervisning og 
udvikling. Endelig diskuteres retningens samfundsmæssige konsekvenser i deres historiske såvel 
som aktuelle former, herunder idealet om autenticitet og selv-realisering, samt teknikker benyttet i 
moderne coaching.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Jacobsen, B. (2011). Humanistisk psykologi. I: B. Karpatschof & B. Katzenelson (red.) Klassisk og 
moderne psykologisk teori, s. 109-123. Hans Reitzels Forlag. (kap. 6) (14 sider)  
 
Bühler, C. (1968). The course of human life as a psychological problem. Human Development, 11(3), 
184-200. (16 sider) tilgængelig på biblioteket som e-ressource  
 
Maslow, A (1954). A theory of human motivation. In: Motivation and personality, s. 35-58. New 
York: Harper & Row, Publishers. (24 sider).  
 
Rogers, C. R., Lyon, H. C., & Tausch, R. (2014). On becoming an effective teacher: person-centred 
teaching, psychology, philosophy, and dialogues with Carl R. Rogers. Abingdon: Routledge.  
Part I. p. 3-46 og part II s. 61-76 (40 ns)  
 
I alt 94 ns  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs den til undervisningen knyttede litteratur. 
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Session 8 
Titel: Fænomenologi 
Forelæser: Anne Maj Nielsen 
 
 
Indhold: 
Formålet med forelæsningen og læsningen af pensum er at studerende tilegner sig viden om grund-
læggende fænomenologiske ideer og deres betydning og relevans for psykologien.  
Fænomenologien tager udgangspunkt i en analyse og beskrivelse af menneskets subjektive erfarings-
strukturer, og har inspireret forskellige psykologiske teorier og –skoler såvel som praksis- og be-
handlingsformer.  
I forelæsningen bliver en række grundtanker og begreber i Husserls fænomenologi og Merleau-Pon-
tys kropsfænomenologi præsenteret (bl.a. 1. persons perspektivet, inter-subjektivitet, livsverden, den 
naturlige indstilling, det præ-refleksive, epoché og reduktion, og den levede krop). Nogle af disse 
grundtankers og begrebers implikationer for centrale problemfelter og begreber i psykologien bliver 
introduceret og diskuteret (bl.a. forholdet mellem bevidsthed og hjerne, begreber om det ubevidste, 
om ’repræsentationer’, og spørgsmål om empati og muligheden for at forstå andre.  
 
Litteratur: 
Fuchs, T. (2011) The Brain – A Mediating Organ.  Journal of Consciousness Studies, 18, No. 7-8, 
2011, pp. 196-221 (25 normalsider, tilgængelig via biblioteket som e-ressource) 
 
Fuchs, T. (2011) Body Memory and the Unconscious. In Lohmar, D. & J. Brudzinska (eds) Founding 
Psychoanalysis, Phenomenological Theory of Subjectivity and the Psychoanalytical Experience. 
Dordrecht: Kluwer, pp. 66-82 (15 normalsider) 
 
Gallagher, S. (2012/online 2011) In Defense of Phenomenological Approaches to Social Cognition: 
Interacting with the Critics. Rev.Phil.Psych. (2012) 3, 187-212.  (ca. 25 (Beregnes) normal sider: til-
gængelig via biblioteket som e-ressource) 
 
Køster, A. & Winther-Lindqvist, D.W. (2017) Personal history and historical selfhood – the embod-
ied and pre-reflective dimension. In the Cambridge Handbook of Sociocultural Psychology (18 nor-
mal sider, kommer i elektronisk kompendium) 
 
Nielsen, A.M. & Laursen, P.F. (2016) Relationskompetence og klasseledelse i læreruddannelse. I: 
Skibsted, E.B. & N. C. L. Matthiessen (red) Relationskompetence i læreruddannelse og skole. Frede-
rikshavn: Dafolo, s. 43-70 (ca. normal sider, kommer i elektronisk kompendium) 
 
Zahavi, D. (2003) Fænomenologi. København: Roskilde Universitetsforlag: Del 1 Metodologiske 
grundtemaer (20 normalsider. Det anbefales at købe bogen) 
 
I alt: 129 ns 
 
Forberedelse (læsevejledning):  
I bør begynde med at læse Zahavis danske tekst som giver en grundlæggende indføring i fænomeno-
logi. Dernæst: læs de to artikler af Fuchs, gerne den om The Brain – A Mediating Organ som den 
første af de to. Dernæst: Køster & Winther-Lindqvists’ artikel og endelig Gallaghers artikel. 
Artiklen af Nielsen & Laursen er let og til illustration af nogle af de forståelser, der begrundes i de an-
dre artikler. 
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Session 9  
Titel: Videnskabsteori II – ontologiske positioner, hvilket stof er vi gjort af? 
Underviser: Kirsten Hyldgaard 
 
 
Indhold:  
Denne undervisningsgang skal bidrage til at give den studerende viden om, hvad videnskab og viden-
skabelig viden overhovedet er. Hvad er et videnskabeligt subjekt og objekt (ontologi), det vil sige 
hvad er genstandsfeltet eller empirien for de videnskabelige undersøgelser, her med særligt fokus på 
psykologiens objekt ’psyken’, og hvordan erkender og opnår vi viden om dette objekt eller genstands-
felt (epistemologi), det vil sige hvilke metodiske tilgangsvinkler er befordrende for opnåelse af viden 
om pædagogisk-psykologiske forhold. Undervisningsgangen skal endvidere bidrage til viden om, i 
hvilken forstand enhver videnskabelig teori og metodisk tilgang hviler på grundantagelser, som vi-
denskaben ikke kan legitimere med egen videnskabelig teori og metode. Disse grundantagelser er 
snarere forudsætningen for, hvad der kan komme i betragtning som empiri.  
Grundantagelser inden for det pædagogisk-psykologiske felt forudsætter først og fremmest det an-
tropologiske spørgsmål, det vil sige spørgsmålet om, hvori menneskets væren, menneskets ontologi 
består. Hvad er videnskaben psykologis objekt, kaldet psyken? Er mennesket bestemt ved psyken el-
ler ved biologien? Eller er vi først og fremmest sociale væsener og bestemt ved anonyme strukturer? 
Eller praktisk handlende og redskabsbrugende væsener? Eller er vi først og fremmest talende, sprog-
brugende væsener? En fundamental konflikt i det tyvende århundredes videnskaber kan tematiseres 
som struktur-aktørdebatten. Denne konflikt vidner om grundlæggende forskelle i, hvad der opfattes 
som videnssubjekt og ikke mindst, hvad vidensobjektet er.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Hyldgaard, K. (2006). Videnskabsteori: en grundbog til de pædagogiske fag (1. udgave ed., s. 9-38). 
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Indledning + Struktur eller aktør? (29 s.)  
 
Hyldgaard, K. (2012). Hvilket stof er vi gjort af? I: Mennesket – en introduktion til filosofisk antro-
pologi (s. 179-196). Aarhus: ViaSystime (17 s.)  
 
I alt 45 ns 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs den til undervisningen knyttede litteratur. 
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Session 10 
Titel: Kulturpsykologi I: Vygotskys kulturhistoriske teori og virksomhedsteorien 
Underviser: Louise Bøttcher 
 
 
Indhold: 
Formålet er at den studerende opnår en basal forståelse for de grundlæggende teorier og begreber 
inden for den kulturhistoriske skole. At den studerende opnår en grundlæggende evne til at forstå 
hvilke vinkler og aspekter af et sagsområde eller problemkompleks det kulturhistoriske psykologiske 
perspektiv belyser.  
 Der anlægges indledningsvist et historisk perspektiv på den kulturhistoriske skole og dens perspek-
tiv på psykologien og området placeres i relation til beslægtede områder såsom behavioristisk læ-
ringsteori og Piagets læringsforståelse. Derefter skildres og diskuteres basale tankegange og teorier 
inden for den kulturhistoriske psykologi fra grundlæggeren Vygotsky og videre til virksomhedsteo-
rien ved Leontjev. Hedegaard (2008) fungerer for det første som sekundærlitteratur, der præsente-
rer flere centrale begreber fra Vygotskys udviklingsforståelse (Udviklingens sociale situation, udvik-
lingskriser). Men kapitlet skal også læses som primærlitteratur, hvor Hedegaard samler og syntetise-
rer centrale tanker fra mange forskellige tænkere i den kulturhistoriske tradition til en egen helheds-
forståelse af udvikling.  
 
Litteratur: 
Hedegaard, M. 2008. A cultural-historical theory of children’s development. I Hedegaard & Fleer: 
Studying children: A cultural-historical approach. New York: Open University Press. Kap 2, 20 s. 
 
Leontjev. 2002. Afsnit fra kapitlet ”Virksomhedsproblemet i psykologien”. Fra: Virksomhed, be-
vidsthed, personlighed, s 61-82, 86-93. Hans Reitzels forlag, Ligger på BB, 27 s. 
 
Chaiklin, S. 2011. Kulturhistorisk psykologi. Klassisk og moderne psykologisk teori. s. 319-347. Kø-
benhavn: Hans Reitzels forlag. 28 s.  
 
Vygotsky, Lev. 1994: The problem of the cultural development of the child. Rene Van der Veer & 
Jaan Valsiner (red). The Vygotsky Reader. Oxford & Cambridge: Blackwell Publishers. S. 57-72. 15 s. 
Ligger på BB. 
 
I alt 90 ns 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Den studerende læser den til undervisningen knyttede litteratur. Teksten af Leontjev er forholdsvis 
kringlet og som en læsevejledning kan den studerende koncentrere sig om begreberne ’virksomhed’, 
’motiv’, ’interiorisering’, ’handling’ og ’operation’. 
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Session 11  
Titel: Kulturpsykologi II: Kritisk Psykologi  
Underviser: Kristine Bagge Kousholt 
 
 
Indhold: 
Det er målet, at de studerende opnår indsigt i grundtanken og centrale begreber indenfor Kritisk 
Psykologi/subjektvidenskab, samt opnår indblik i retningens historiske udvikling og videnskabsteo-
retiske placering. Derudover er det målet, at de studerendes får et første indblik i de analytiske po-
tentialer af udvalgte begreber og tilgange til pædagogiske psykologiske problemstillinger som ligger i 
tråd hermed. 
Undervisningen giver en indføring i grundbegreber inden for Kritisk Psykologi. I undervisningen vil 
der trækkes tråde til videnskabsteori, vidensbegreb og forskningsmetodologi. Der lægges vægt på at 
fremlægge en forståelse af mennesker som deltagere i social praksis. Centrale begreber og analytiske 
perspektiver vil blive illustreret gennem eksempler fra test- og evalueringsforskning.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Dreier, O. (1979). Indledning. I: O. Dreier (red.), Den kritiske psykologi, Rhodos: København, 7-26. 
19 sider.  Online:  
http://psychology.ku.dk/Academic_staff/emeriti/ole_dreier/downloads/Ole_Dreier_-__Den_kri-
tiske_psykologi.pdf 
 
Holzkamp, K. (2005). Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik. Nordiske Udkast, 2(33), 5-
34. (med Indledning af Pernille Hviid og Torben Bechmann Jensen). S. 3-4. 31 sider. Tilgængelig via 
biblioteket som e-ressource 
 
Dreier, O. (2006). Imod abstraktionen af struktur. Nordiske Udkast 34(1): 3-13. 10 sider. Tilgængelig 
via biblioteket som e-ressource 
 
Schraube, E (2015). Why Theory Matters: Analytical Strategies of Critical Psychology. Estudos de 
Psico-logia, Special Issue on Critical Psychology. 10 sider. Online: http://www.scielo.br/sci-
elo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2015000300533&lng=en&nrm=iso  
 
Dreier, O. (1999b). Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster. In K. Nielsen & 
S. Kvale (Eds.), Mesterlære - Læring som social praksis (pp. 76-99). København: Hans Reitzels For-
lag. På BB  
 
Kousholt, K. (2016). Evalueringer som mulige engagementer i fælles læreprocesser. Nordiske Ud-
kast, 43(1), s. 49-71. Tilgængelig via biblioteket som e-ressource 
 
I alt 105 ns 
 
Forberedelse: 
Litteraturen læses i den anførte rækkefølge. De første to tekster er overordnede introduktioner til ud-
viklingen inden for den kritiske psykologi. Den tredje tekst er en diskussion – og videreudvikling af 
strukturbegrebet. I den fjerde tekst diskuteres nødvendigheden af en teoretisk tilgang til analyser, og 
der introduceres til kritisk psykologiske analytiske strategier. Den næstsidste tekst introducerer til 
det kritisk psykologiske læringsbegreb, og den sidste tekst er et eksempel på anvendelse af kritisk 
psykologi til at skabe viden om empiriske felter.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://psychology.ku.dk/Academic_staff/emeriti/ole_dreier/downloads/Ole_Dreier_-__Den_kritiske_psykologi.pdf
http://psychology.ku.dk/Academic_staff/emeriti/ole_dreier/downloads/Ole_Dreier_-__Den_kritiske_psykologi.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2015000300533&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-166X2015000300533&lng=en&nrm=iso
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Session 12  
Titel: Kulturpsykologi III  
Forelæser: Louise Bøttcher  
 
 
Indhold:  
Formålet er at den studerende opnår forståelse for de nyere teorier og begreber indenfor teorier med 
rødder i den kulturhistoriske tradition. At den studerende opnår evne til at sammenligne og disku-
tere forskelle og ligheder mellem forskellige teorier inden for det kulturhistoriske perspektiv.  
Tre nyere teoridannelser inden for den kulturhistoriske skole vil blive gennemgået, med vægt på at 
identificere deres dialektisk-materielle rødder, samtidig med at de med udvikling af nye begreber sø-
ger at videreudvikle det kulturpsykologiske blik for hvordan udviklings- og læreprocesser blandt så-
vel børn som voksne er situerede i sociale og kulturelle fællesskaber.  
Forelæsningen vil blive indledt med en gennemgang af Lave og Wengers teoretiske perspektiv om 
situeret læring. Her vil blandt andet begreberne om legitim perifer deltagelse som betingelse for læ-
ring blive gennemgået. Dernæst vil emnet være Engeströms model for læring i fællesskaber, herun-
der begrebet ekspansiv læring.  
Som det tredje perspektiv vil Bronfenbrenner’s teori blive gennemgået, med vægt på den omgivende 
kulturs betydning for individets udvikling, samspillet mellem arv og miljø samt betydningen af tid og 
tidsperioder.  
Undervejs vil de studerende blive budt med til at reflektere over ligheder og forskelle i de præsente-
rede perspektiver.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (2006). The bioecological model of human development. In W. 
Damon, R. M. Lerner, D. Kuhn, R. S. Siegler, N. Eisenberg, I. E. Sigel, & K. A. Renninger (Eds.), 
Handbook of child psychology (Vol. 1, 6th. ed.), Hoboken: Wiley. 35 s/45 ns.  
 
Engeström, Y. (2001). Expansive Learning at Work: Toward an activity theoretical reconceptualiza-
tion. Journal of Education and Work, 14(1), 133-156. doi:10.1080/13639080020028747 24 sider. 
Tilgængelig via biblioteket som e-ressource.  
 
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral participation. Cambridge: 
Cambridge University Press.  
Kapitel 1, 2, s. 29-58. 30 sider.  
 
I alt 99 ns  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Den studerende læser den til undervisningen knyttede litteratur. 
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Session 13 
Titel: Kognitionspsykologi I – Piagets genetiske epistemologi 
Forelæser: Helle Plauborg 
 
 
Indhold:  
I forelæsningen vil jeg indlede med at sige noget overordnet om Piagets genetiske epistemologi for 
derefter at fokusere på de begreber, der er centrale i Piagets tænkning. Forelæsningen kommer her-
efter til at beskæftige sig med stadierne i Piagets teoridannelse og hans forskningsmetoder. Jeg run-
der af med at sige noget om de pædagogiske implikationer af den genetiske epistemologi og de kritik-
ker, der gennem tiden har været rejst af teorien. Med forelæsningen sigter jeg således mod at give en 
indføring i Piagets genetiske epistemologi, herunder i erkendelsens ontogenetiske udvikling, dvs. i 
hvordan individet udvikler sig i erkendemæssig henseende fra nyfødt til voksen.  
 
Litteratur: 
Beck, S. (2015): Veje til viden. Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belys-
ning, kapitel 4: Genetisk epistemologi, s. 92-155 = 63 ns. (findes på biblioteket) 
 
Piaget, J. (1972): Psykologi og erkendelsesteori, s. 7-22 = 15 ns (lægges på BB) 
 
Piaget, J. (1972): The Principles of Genetic Epistemology, s. 19-51 = 32 ns (lægges på BB) 
 
I alt 110 ns.  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Som forberedelse til forelæsningen vil jeg bede jer læse de nævnte tekster. Det er ikke afgørende, 
hvilken rækkefølge I læser dem i, men jeg ville selv foretrække at læse dem i ovenstående rækkefølge. 
Det skyldes, at den første tekst introducerer til Piagets tænkning og dermed kan være en lettere til-
gængelig indgang til Piagets egne tekster.  
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Session 14 
Titel: Kognitionspsykologi II: Baggrund og fokus  
Underviser: Simon Nørby 
 
 
Indhold: 
Formålet er at de studerende opnår en basal forståelse for kognitionspsykologi og de teorier, der 
præger dette område og en grundlæggende evne til at forstå et sagsområde eller problemkompleks i 
et kognitionspsykologisk perspektiv.  
  
Der anlægges indledningsvist et historisk perspektiv på kognitionspsykologi og området placeres i 
relation til beslægtede områder såsom behaviorisme. Derefter skildres og diskuteres basale tanke-
gange og teorier indenfor den moderne kognitionspsykologi.   
 
Litteratur:  
o Frensch, P.A. (2001). Cognitive psychology: Overview. International Encyclopedia of the So-

cial and Behavioral Sciences, Volume 3 (2147-2154). New York, NY: Elsevier. (6 ns.). Tilgæn-
gelig via biblioteket som e-ressource. 

o Miller, G.A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity 
for processing information. Psychological Review, 63, 81–97. (25 ns). Tilgængelig via bibliote-
ket som e-ressource. 

o Miller, G.A. (2003). The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in Cognitive Sci-
ences, 7(3), 141-144. (6 ns). Tilgængelig via biblioteket som e-ressource. 

o Nordfang, M. & Nørby, S. (2017). Introduktion (kap. 1: s. 13-68). København: Samfundslittera-
tur. (55 ns.). Må selv skaffes.  

o Vauclair, J., & Perret, P. (2003). The cognitive revolution in Europe: taking the developmental 
perspective seriously. Trends in Cognitive Sciences, 7(3), 284-285. (4 ns). Tilgængelig via bib-
lioteket som e-ressource. 

 
I alt 96 ns.  
 

Forberedelse til undervisningen:  
Den til undervisningen knyttede litteratur læses. Det anbefales at læse teksterne i følgende række-
følge: 1. Nordfang & Nørby (2017), 2. French (2001), 3. Miller (2003), 4. Vauclair & Perret (2003) 
og 5. Miller (1956). Tekst 1 til 4 introducerer kognitionspsykologi som område. Tekst 5 er en af de 
mest citerede artikler indenfor kognitionspsykologi, såvel som psykologi generelt (og som har haft 
stor betydning for forståelse af korttidshukommelse).   
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Session 15 
Titel: Kognitionspsykologi III: Hukommelse og læring 
Underviser: Simon Nørby 
 
 
Indhold: 
Formålet er at der opnås en forståelse for teorier indenfor et kognitionspsykologisk delområde, nem-
lig hukommelse. Hukommelse er centralt i forhold til læring og pædagogisk psykologi: Hvis man 
ikke husker noget af det man har studeret, er det svært at tale om læring.  
  
Denne forelæsning fortsætter, hvor den forrige sluttede. Væsentlige teorier og emner der berøres er 
kort- og langtidshukommelse, forskellige hukommelsessystemer, faktorer af betydning for læring og 
langtidshukommelse, samt falsk hukommelse. 
 
Litteratur:  

o Baddeley, A.D. (2002). The psychology of memory. I: A.D. Baddeley, M.D. Kopelman & B.A. 
Wilson (eds.) The handbook of memory disorders. (pp. 3-15). New York: J. Wiley & Sons. (20 
ns). Tilgængelig på BB.   

o Bjork, E. L., & Bjork, R. A. (2011). Making things hard on yourself, but in a good way: Creating 
desirable difficulties to enhance learning. I: M. A. Gernsbacher, R. W. Pew, L. M. Hough, & J. 
R. Pomerantz (Eds.) Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental contri-
butions to society. (pp. 56-64). New York: Worth Publishers. (12 ns) Tilgængelig på BB.   

o Eysenck, M. (2012). Kap. 4: Short-term and working memory. Kap. 5: Learning and long-term 
memory. I: Eysenck, M., Fundamentals of cognition (p. 118-179). New York: Psychology Press. 
(61 ns). Må selv skaffes. 

o Lindsay, D.S., Hagen, L., Read, J.D., Wade, K.A., & Garry, M. (2004). True Photographs and 
False Memories. Psychological Science, 15(3), 149-154. (10 ns). Tilgængelig via biblioteket som 
e-ressource.  

o Roediger, H.L., & Karpicke, J.D. (2006). Test-Enhanced Learning: Taking Memory Tests Im-
proves Long-Term Retention. Psychological Science, 17 (3), 249-255. (12 ns). Tilgængelig via 
biblioteket som e-ressource. 

 
I alt 115 ns  

 
 Forberedelse til undervisningen:  
Det anbefales at læse teksterne i følgende rækkefølge: 1. Eysenck (2012): Chap. 4 & 5, 2. Baddeley 
(2002), 3. Bjork & Bjork (2011), 4. Lindsay et al. (2004), 5. Roediger & Karpicke (2006). De første 3 
tekster introducerer hukommelse og læring. De sidste 2 artikler er konkrete studier, der undersøger 
aspekter vedrørende henholdsvis falsk hukommelse og en faktor af betydning for læring, nemlig test-
ning. De sidste to artikler giver dels viden om hukommelse og læring, men kan også læses som ek-
sempler på typiske forskningsartikler indenfor kognitionspsykologien, dvs. er eksempler på den ek-
sperimentelle metode, der er fremherskende indenfor feltet.   
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Session 16  
Titel: Neuropsykologi, del I: Introduktion  
Underviser: Simon Nørby 
 
  
Indhold: 
Formålet er at der opnås en basal forståelse for hvad neuropsykologi beskæftiger sig med, og kan 
bruges til, herunder både fordele og problematikker ved hjerneforskning. At der opnås viden om 
hjerne og hukommelse samt hjerne og emotioner.  
 
Neuropsykologi er det felt der, med udgangspunkt i studier af raske såvel som syge (typisk hjerne-
skadede) mennesker, søger at beskrive og forstå hjernen, samt forholdet mellem hjernen og psykiske 
fænomener såsom hukommelse og emotioner. Neuropsykologi er et selvstændigt felt, men også et 
felt, der i tiltagende grad bliver knyttet til kognitionspsykologi. Neuropsykologi defineres som felt og 
sammenlignes med relaterede områder som kognitionspsykologi. Derefter gives der en kort indfø-
ring i grundlæggende hjerneanatomi, og der lægges vægt på, hvilke funktioner forskellige hjerneom-
råder har. Forskning i kort- og langtidshukommelse præsenteres (i forlængelse af de kognitionspsy-
kologiske forelæsninger tidligere). Endelig præsenteres neuropsykologisk udforskning af emotioner.  
 
Litteratur:  

o Blakemore, S.J., & Frith, U. (2005). The learning brain: Lessons for education: a précis. De-
velopmental Science, 8 (6), 459–465. (ca. 8 ns). Tilgængelig via biblioteket som e-ressource. 

o Dalgleish, T. (2004). The emotional brain, Nature, 5, 582-589. (ca. 9 ns). Tilgængelig via bib-
lioteket som e-ressource. 

o Gerlach, C. et al. (2009). Neuropsykologi: Begrebernes og metodernes historie og udvikling. 
I: Klinisk neuropsykologi. A. Gade et al. (red.), (s. 2-12), København: Frydenlund. (ca. 10 ns). 
Tilgængelig på BB.   

o Squire, L. R. and Dede, A. J. O. (2015). Conscious and Unconscious Memory Systems. In E. 
Kandel, Y. Dudai, & M. Mayford (Eds.) Perspectives in Biology: Learning and Memory. Cold 
Spring Harbor Laboratory Press, 1-14. (ca. 20 ns.). Tilgængelig som pdf hvis der søges på tit-
len via google.  

o Steffesen, B. & Shilhab, T.S.S. (2007). Fra hjerneforskning til pædagogisk praksis. I: T.S.S. 
Shilhab & B. Steffensen (red.) Nervepirrende Pædagogik. (s. 13-32), København: Akademisk 
Forlag. (ca. 21 ns). Må selv skaffes. 

o   Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. Annual review of psychology, 53, 
1-25. (ca. 35 ns). Tilgængelig via biblioteket som e-ressource. 
 
I alt 102 ns. 

 
Forberedelse til undervisningen:  
Den til undervisningen knyttede litteratur læses. Det anbefales at læse teksterne i følgende række-
følge: 1. Gerlach et al. (2009), 2. Steffesen & Shilhab (2007), 3. Blakemore & Frith (2005), 4. Squire 
& Dede (2015), 5. Tulving (2002), 6. Dalgleish (2004). De første tre artikler giver en indføring i neu-
ropsykologi. De efterfølgende to artikler beskæftiger sig med hukommelse. Endelig ser den sidste ar-
tikel på emotioner. 
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Session 17 
Titel: Neuropsykologi II. Udviklingsneuropsykologi og neurokonstruktivisme. 
Underviser: Louise Bøttcher 
 
 
Indhold: 
Formålet er at den studerende opnår en basal forståelse for hvordan neurobiologiske og neuropsyko-
logiske forhold er med til at rammesætte læring og udvikling for børn og unge. Den studerende skal 
opnå forståelse af de grundlæggende begreber inden for nyere udviklingsneuropsykologi. Introdukti-
onen til nyere børneneuropsykologi skal endvidere give den studerende en grundlæggende evne til at 
forstå hvilke vinkler og aspekter af et sagsområde eller problemkompleks det udviklingsneuropsyko-
logiske perspektiv belyser. 
  
Indholdet bygger videre på teorier og begreber præsenteret i den første forelæsning om neuropsyko-
logi. Forelæsningen vil blive indledt med en kortere historisk rammesætning af fremkomsten af en 
særlig neuropsykologi om børn, men hovedvægten i forelæsningen vil ligge på de begreber, der præ-
senteres i litteraturen knyttet til undervisningsgangen og hvordan de tilsammen udgør en biologisk 
og neuropsykologisk funderet udviklings- og læringsforståelse. Et centralt omdrejningspunkt vil 
være neural plasticitet som en almindelig udviklingsmekanisme og en forståelse af hvordan såvel bi-
ologi som erfaring spiller ind på den neurale plasticitet. ADHD inddrages som et klinisk og praktisk 
eksempel på hvordan neuropsykologiske teorier kan være med til at forklare aspekter af en problem-
stilling, men også hvordan de neuropsykologiske forklaringsmodeller kan grænse op til og behøve 
supplement fra andre pædagogisk-psykologiske teorier i et praksisperspektiv. 
 
Litteratur: 
Anderson, V., Northam, E., Hendy, J., Wrennall, J. 2001. Developmental Neuropsychology. A clini-
cal approach. Kapitel 1 og 2. Hove: Psychology Press, s. 3-68. 
 
Karmiloff-Smith, A 1998. Development itself is the key to understanding developmental disorders. 
Trends in the cognitive sciences. S. 389-398. (svarer til 20 normalsider) Tilgængelig via biblioteket 
som e-ressource.  
 
Habekost, T. 2010. ADHD: En neurobiologisk forstyrrelse? Psyke & Logos, 31(2), s. 647-667 
Tilgængelig via biblioteket som e-ressource. 
 
Hansen, M. V. 2009. Hjernens modning og den kognitive udvikling. Kognition og pædagogik, 
19(72), s. 60-68. Ligger på BB. 
 
I alt 113 ns 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Teksten af Hansen er tænkt som en opvarmningstekst til Anderson og Karmiloff- Smith, der er en del 
sværere. De studerende indbydes til at komme med ønsker til ord og begreber, de gerne vil have for-
klaret i forbindelse med forelæsningen. Studerende i København bedes indsende ønsker senest 1.11, 
studerende i Århus bedes indsende ønsker senest 5.11 til Boettcher@edu.au.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Boettcher@edu.au.dk
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Session 18 
Titel: Videnskabsteori III (epistemologiske positioner) 
Forelæser: Kirsten Hyldgaard  
 
 
Indhold:  
Denne undervisningsgang skal som opfølgning på Videnskabsteori II bidrage til at give den stude-
rende viden om forholdet mellem ontologiske spørgsmål (hvad noget er, om det er, hvordan det er) 
og epistemologiske spørgsmål (givet at noget er, hvordan opnår man så viden om dette). Målet er en 
fortsat bearbejdning af, hvad videnskabelig viden overhovedet er til forskel fra andre former for vi-
den (praktisk erfaring, intuitiv viden, den form for viden, der findes i kunsten og filosofien). Under-
visningsgangen skal endvidere bidrage til viden om, hvorledes videnskabelige objekter kan være 
”konstruerede”, dvs. ikke kan siges at være uafhængigt af det videnskabelige perspektiv. Forholdet 
mellem ontologi og epistemologi skal fremstilles på baggrund af den klassiske struktur-aktørdebat, 
dvs. spørgsmålet om, hvad eller hvem, der er determinerende for forestillinger om verden, og hvad 
der forårsager handlinger i samme – er det subjektets interesser, motiver, fortolkninger i og af situa-
tionen og driftsmæssige tilbøjeligheder, eller er det anonyme strukturer, systemer, diskurser, der de-
terminerer handlinger. Klassiske positioner findes sjældent i ren form i aktuelle psykologiske posi-
tioner, så formålet er at kunne genkende og skelne disse klassiske positioner, hvor de forefindes i di-
verse blandingsformer i aktuel psykologisk forskning og tænkning.  
Forholdet mellem spørgsmålet om væren (ontologi) og videnskabelig viden (epistemologi) og struk-
tur-aktørdebatten skal anskueliggøres på baggrund af forskellen mellem en fænomenologisk/herme-
neutisk og en strukturalistisk tilgang til det empiriske objekt. Hvordan kan man overhovedet vide 
noget på videnskabelig vis om andres (eksempelvis børns) oplevelser og fortolkninger af en given si-
tuation, altså den andens 1. persons perspektiv? Hvis objektet derimod kun findes i kraft af det vi-
denskabelige perspektiv, som når man taler om strukturer og systemer, hvordan kan man så hævde, 
at der er tale om videnskabelig viden?  
 
Litteratur knyttet til undervisningen:  
Hyldgaard, K. (2006). Fænomenologi. I: Videnskabsteori – en grundbog til de pædagogiske fag (s. 
39-64). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (25 s.)  
 
Hyldgaard, K (2006). Strukturalisme. I: Videnskabsteori – en grundbog til de pædagogiske fag (s. 
65-92). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (27s)  
 
I alt 52 ns.  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Litteratur knyttet til undervisningen forudsættes læst 
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Session 19 
Titel: Eksperimentel socialpsykologi og gruppedynamik  
Forelæser: Henrik Skovlund 
  
 
Indhold:  
Formålet er at den studerende tilegner sig grundlæggende viden om klassiske socialpsykologiske ek-
sperimenter, heriblandt Milgram’s lydigheds eksperiment, Stanford Prison eksperimentet, Asc’s kon-
formitet eksperiment, Sherif’s Robbers Cave eksperiment og The Third Wave eksperimentet. Forsø-
gene vil blive fremstillet med særligt fokus på social konformitet og social kontrol. Der vil blive dis-
kuteret oprindelige og alternative begrebslige fortolkningsmuligheder og ikke mindst fordele og 
ulemper ved at anvende eksperimentelle paradigmer indenfor socialvidenskaberne.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. New York: Harper & Row. Kapi-
tel 2 (side 10) til og med kapitel 5 (side 34). http://www.shimer.edu/live/files/338-obediencemil-
grampdf. 24 sider.  
 
Haney, C., Banks, W. C., & Zimbardo, P. G. (1973). A study of prisoners and guards in a simulated 
prison. Naval research reviews, 9(1-17).  16 s.  
http://www.zimbardo.com/downloads/1973%20A%20Study%20of%20Prison-
ers%20and%20Guards,%20Naval%20Research%20Reviews.pdf  
 
Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific American, 193(5), 31-35. 
https://www.lucs.lu.se/wp-content/uploads/2015/02/Asch-1955-Opinions-and-Social-Pressure.pdf  
8 sider.  
 
Sherif, M., Harvey, O. J., White, B. J., Hood, W. R., & Sherif, C. W. (1961). Intergroup Conflict and 
Cooperation: The Robbers Cave Experiment. Norman: University of Oklahoma Book Exchange.  
Kapitel 4 til og med 6. (side 59-94 I pdf.) http://www.shimer.edu/live/files/338-obediencemilgram-
pdf . 35 sider.  
 
Jones, R. (1976). The third wave. Reprint of original short story. Retrieved from 
http://www.thewavehome.com/1976_The-Third-Wave_story.htm  
 
I alt 80 ns  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs de anførte tekster. 
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Session 20 
Titel:  Symbolsk interaktionisme 
Underviser: Niels Christian Mossfeldt Nickelsen 
 
 
Indhold:  
Symbolsk interaktionisme (også kaldet Chicagoskolen) er rundet af amerikansk pragmatisme og be-
står af lokalt orienterede regionale studier af betydningsdannelse, gensidig handling og identitet. De 
senere år er der fremkommet mange interessante studier af det materielle grundlag for ’sociale ver-
dener’ dvs. studier som inkluderer forholdet mellem mennesker og ikke-mennesker. I den forbin-
delse har nye begreber som ’infrastruktur’ og ’grænseobjekt’ slået sig fast. ’Infrastruktur’ kan siges at 
være dybt rodfæstede aspekter af samspillet mellem ’sociale verdener’. Infrastruktur (virtuel, tek-
nisk, materiel) udgøres af den unikke natur i hver sociale verden og kan ses som en slags frossen dis-
kurs, som danner forbindelser mellem sociale verdener. ’Grænseobjekter’ som fx standarder mulig-
gør samarbejde mellem sociale verdener med helt forskellige forudsætninger og interesser. Forelæs-
ningen indledes med en redegørelse for centrale klassiske begreber hos ophavsmanden, Herbert Blu-
mer. Herefter tages begreberne ’social world’ og ’arena’ op med sigte på at drøfte synlige og usynlige 
aspekter af infrastruktur og implikationerne af begrebet grænseobjekter.   
 
Litteratur: 
Blumer, H. (1969) Sociological implications of the thought of George Herbert Mead. In Symbolic In-
teractionism – Perspective and Method. University of California Press. Berkeley (pp. 61-78 = 17s.) 
 
Clarke, A. & Star, S.L. (2008) The Social Worlds Framework: A theory/Method Package. In The 
Handbook of Science and Technology Studies. Third edition (Eds. Hackett, Amsterdamska, Lynch 
and Wajcman. The MIT Press. Cambridge Massachusetts (25 s.) 
 
Levin. I. og Trost, J. (2005) Symbolsk interaktionisme – hverdagslivets samhandling. I Hverdagsli-
vet – sociologier om det upåagtede. Hans Reitzel. København (pp. 110-136 = 26 s.) 
 
Star, S.L. & Griesemer, J.R. (1989) Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Ama-
teurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39. Social Studies of Sci-
ence, 19, 3, (pp. 387-420 = 33s.) 
 
Star, S.L. (2015) Power, Technology and the Phenomenology of Conventions: On Being Allergic to 
Onions. In Bondary Objects and Beyond – working with Leigh Star (eds Bowker, Timmermans, 
Clarke and Balka). The MIT Press. Cambridge (28 p.)  
 
I alt 129 ns. 
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læs den til undervisningen knyttede litteratur. 
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Titel: Workshop om argumentation  
 
Forelæsere: Helle Hvass og Ditte Winther-Lindqvist  
 
 
Indhold:  
De studerende får indsigt i argumentationslære og argumentation i skriftlig og mundtlig akademisk 
kommunikation. De studerende trænes i metoder til at forberede og fremlægge mundtlige præsenta-
tioner, herunder eksamensoplæg og evnen til at indgå i mundtlige diskussioner til eksamen.  
 
Undervisningen er tilrettelagt som en indledende forelæsning om akademisk argumentation efter-
fulgt af workshop med træningsøvelser og oplæg. Vi arbejder i workshopdelen med 1) argumentet 
som styrende for mundtlige præsentationer, herunder den studerendes arbejde med eksamensforbe-
redelsen og 2) argumentation, struktur og sprog i mundtlige oplæg, fx det mundtlige eksamensoplæg 
og den efterfølgende diskussion med eksaminator og censor. De studerende træner fremlæggelse og 
feedback i små grupper. 
 
Forberedelse til workshoppen:  
Reflekter over hvordan den skriftlige øvelsesopgave er gået og hvad du synes var svært i processen og 
hvorfor. 
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Session 21  
Titel: Poststrukturalisme I 
Forelæser: Iram Khawaja  
 
 
Indhold:  
Formålet er at introducere de studerende for grundlæggende poststrukturalistiske perspektiver på 
læring og tilblivelse, således at de studerende kan få indblik i og forståelse for poststrukturalismens 
grundbegreber og anvendelsesmuligheder i en pædagogisk psykologisk ramme.  
Undervisningen sigter imod at give indsigt i poststrukturalismens grundtanker og –begreber med 
fokus på de spørgsmål, der har præget poststrukturalismens teoretiske udvikling inden for det pæ-
dagogisk psykologiske felt. Forelæsningen tager udgangspunkt i en gennemgang af poststrukturalis-
mens hovedopmærksomheder, hvor der rettes særligt fokus på begreberne diskurs, magt, subjektive-
ring og sandhed. De studerende bliver præsenteret for ovenstående begreber, som sættes ind i en 
pædagogisk psykologisk ramme med henblik på at lære de studerende at anvende begreberne i for-
hold til, hvordan det eksempelvis er muligt at tænke elev, skole og læring.  
 
Litteratur knyttet til undervisningen: 
Simonsen, D. G. (1996). Som et stykke vådt sæbe mellem fedtede fingre: Køn og poststrukturalistiske 
strategier. Kvinder, køn & forskning, 5(2), 29-50. 21 sider.  
 
Stormhøj, C. (2006). Poststrukturalismer: Videnskabsteori, analysestrategi, kritik. Frederiksberg: 
Samfundslitteratur. s. 13-27. 16 sider  
 
Foucault, M. (1977). Discipline and punish: The birth of the prison. London: Penguin Books. s. 170-
195. 25 sider  
 
Davies, B., Dormer, S., Gannon, S., Laws, C., Rocco, S., Taguchi, H. L., & McCann, H. (2001). Becom-
ing Schoolgirls: The ambivalent project of subjectification. Gender and Education, 13(2), 167-182. 
doi:10.1080/09540250120051187. 15 sider  
 
Fendler, L. (2001). Educating flexible souls. The construction of subjectivity through developmental-
ity and Interaction. In K. Hultqvist & G. Dahlberg (Eds.), Governing the child in the new millennium 
(pp. 119-142). New York: Routledge & Falmer. 23 sider  
 
I alt 100 ns  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Læsning af teksterne. Det anbefales at teksterne læses i nævnte rækkefølge. De to første tekster præ-
senterer poststrukturalismen som retning og giver en bred indføring til denne teoritradition. Michel 
Foucault er en af de primære repræsentanter for poststrukturalismen, og i den valgte tekst bliver der 
særligt sat fokus på forståelsen af magt og diskurs. Teksterne af Davies et al. og Fendler skal læses 
som eksempler på poststrukturalistisk inspireret forskning inden for pædagogisk psykologiske kon-
tekster.  
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Session 22 
Titel: Poststrukturalisme II –  STS og Materiel Semiotik 
Underviser: Niels Christian Mossfeldt Nickelsen 
 
 
Indhold: 
Formålet er at de studerende får en grundforståelse for science and technology studies (STS), mate-
riel semiotik og for den særlige analysestrategi, som knytter sig til aktør netværk teori dvs. Bruno 
Latours, Michel Callons og John Laws banebrydende arbejde. At de studerende får en fornemmelse 
af mulighederne i et materielt orienteret perspektiv i forhold til at studere pædagogisk psykologi og 
organisatoriske processer. 
 
Forelæsningen præsenterer indledningsvist centrale begreber (netværk, aktant, assemblage og trans-
lation) Materiel semiotiske blik på fænomener som subjektivitet, kultur og organisation tages deref-
ter op. Der henvises til en række empiriske studier. Omdrejningspunktet for forelæsningen er impli-
kationer for pædagogisk psykologi og for organisationsstudier af materiel semiotik.  
 
Litteratur: 
Abildgaard, J.S. & Nickelsen, N.C.M. (2013): Making materials matter: a contribution to a socio-
material perspective on work environment.  Nordic Journal of Working Life Studies. Vol 3 nr. 4 p 63-
84 (22 sider) 
 
Elgaard Jensen, T. (2005): Aktør netværk teori Latours, Callons og Laws materielle semiotik. I Soci-
alkonstruktivistiske Analysestrategier (red. Anders Esmark, Carsten Bagge Laustsen og Niels Åker-
strøm Andersen). Roskilde Universitetsforlag (25 sider) 
 
Langstrup, H. & Vikkelsø, S. (2014): Aktør-netværksteori og STS i Klassisk og moderne organisati-
onsteori (red. Signe Vikkelsø og Peter Kjær) Hans Reitzels Forlag (18 sider) 
 
Latour, B. (1986): The powers of association. In Power, action and Belief (ed. John Law). Routledge 
and Kegan Paul (16 sider) 
 
Law, J. (2008). Actor-network theory and material semiotics. In: Turner, Bryan S. (Ed.). The New 
Blackwell Companion to Social Theory, 3rd Edition. Oxford: Blackwell, pp. 141–158. (17 sider) 
 
I alt 98 ns 
 
Tips til forberedelse:  
Start med at læse de danske tekster, som er introducerende. Derefter Abildgaard/Nickelsen. Læs til 
sidst originalteksterne. Stil spørgsmål til teksterne og rejs dem til forelæsningen eller i diskussionen 
efter forelæsningen. 
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Session 23 
Titel: Positiv psykologi  
Underviser: Simon Nørby 
 
 
Indhold: 
Formålet er at der opnås en grundlæggende forståelse for positiv psykologi som en ny retning inden-
for psykologien, herunder de muligheder og udfordringer, der knytter sig til at være en ny retning. At 
der opnås viden om væsentlige emner, der behandles indenfor den positive psykologi. At der opnås 
en grundlæggende evne til at forstå et sagsområde eller problemkompleks i et positivt psykologisk 
perspektiv.  
  
Der anlægges indledningsvist et historisk perspektiv på positiv psykologi og området placeres i rela-
tion til humanistisk psykologi. Positiv psykologis baggrund og formålserklæring skildres og væsent-
lige emner såsom lykke og personlige ressourcer introduceres. Både potentialer i og kritik af positiv 
psykologi berøres. Den sidste del af forelæsningerne vil koncentrere sig om et emne der er centralt 
indenfor positiv psykologi, nemlig positive emotioner.  
 
Litteratur:  

o Fredrickson, B. L., & Joiner, T. (2018). Reflections on Positive Emotions and Upward Spirals. 
Perspectives on Psychological Science, 13(2), 194–199. (6 ns). Tilgængelig via biblioteket som 
e-ressource. 

o Fredrickson, B.L. & Branigan, C. (2005). Positive emotions broaden the scope of attention 
and thought–action repertoires. Cognition and Emotion, 19(3), 313-332. (28 ns). Tilgængelig 
via biblioteket som e-ressource. 

o Harmon-Jones, E., Gable, P. A., & Price, T. F. (2013). Does negative affect always narrow and 
positive affect always broaden the mind? Considering the influence of motivational intensity 
on cognitive scope. Current Directions in Psychological Science, 22(4), 301–307. (8 ns). Til-
gængelig via biblioteket som e-ressource. 

o Kesebir, P., & Diener, E. (2008). In pursuit of happiness: Empirical answers to philosophical 
questions. Perspectives on psychological science, 3 (2), 117-125. (11 ns). Tilgængelig via bibli-
oteket som e-ressource. 

o Kristjansson, K. (2012). Positive Psychology and Positive Education: Old Wine in New Bot-
tles? Educational Psychologist, 47 (2), 86–105. (30 ns). Tilgængelig via biblioteket som e-
ressource. 

o    Nørby, S. & Myszak, A. (2014). Indledning: om antologiens fokus og indhold. I: S. Nørby & A. 
Myszak, Positiv psykologi: en introduktion til videnskaben om velvære og optimale processer 
(s. 13-24). København: Hans Reitzel. (11 ns). Må selv skaffes. 

o    Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. 
American Psychologist, 55, 5-14. (13 ns). Tilgængelig via biblioteket som e-ressource. 

 
I alt ca. 107 sider. 

 
Forberedelse til undervisningen:  
Den til undervisningen knyttede litteratur læses. Det anbefales at læse teksterne i følgende række-
følge: 1. Seligman & Csikszentmihalyi (2000), 2. Nørby & Myszak (2014), 3. Kesebir & Diener 
(2008), 4. Kristjansson (2012), 5. Fredrickson & Branigan (2005), 6. Harmon-Jones m.fl. (2013), 7. 
Fredrickson & Joiner (2018). De første 4 tekster introducerer og giver et overblik over positiv psyko-
logi. De sidste 3 tekster fokuserer på positive emotioner. 
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Session 24 
Titel: Opsamling, evaluering og eksamen + panel  
Underviser: Ditte Winther-Lindqvist (+ Louise og Simon i panel)  
 
 
Indhold:  
Formålet er at give de studerende mulighed for at genopfriske centrale elementer af efterårets under-
visning samt mulighed for at rejse teoretiske spørgsmål til panelet, bestående af Modul 1’s koordina-
torer. Målet er at de studerende får et opsummerende overblik over og en metaforståelse for pædago-
gisk psykologi som teoretisk felt. Endvidere tages de første skridt til hvad de studerende videre skal 
beskæftige sig med på studiet – metode og analyse (modul 2). 
 
Væsentlige begreber og hovedstrømninger indenfor den pædagogiske psykologi repeteres og søges 
placeret i en videnskabsteoretisk ramme.  
Undervisningens indhold, form og niveau gøres til genstand for diskussion og evaluering (konstruk-
tiv kritik og ros).  
 
Praktisk information om eksamen etc. præsenteres ultrakort og forventes i øvrigt afklaret på lab-hol-
dene, mens panelet stiller sig til rådighed for faglige konceptuelle afklaringer af pensum.  
 
Litteratur:  
Ingen læsning af ny litteratur  
 
Forberedelse til undervisningen:  
Gennemse dine noter og repeter kernebegreber for de forskellige teoretiske tilgange til pædagogisk 
psykologi som de er udvalgt og præsenteret for Jer på modul 1. forbered et spørgsmål/en undren el-
ler refleksion til Ditte W-L, Louise B, og/eller Simon Nørby til brug for paneldiskussion. 
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