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Hver taler får 20 minutter til at lægge fra land. 
Derefter holdes der en lille pause med forfriskninger, 
hvorefter der er fri debat i panelet og med salen. 
 
Arrangementerne bakkes op af DPU’s ledelse og er 
gratis. Tilmelding er nødvendig af hensyn til 
forplejning og lokale. Læs mere om de fire 
arrangementer nedenfor og find link til tilmelding 
her: http://edu.au.dk/aktuelt/arrangementer/  
  
 

 
 
Med venlig hilsen,  
 
Initiativtager og mødeleder,  
Steen Nepper Larsen, lektor v. DPU stla@edu.au.dk 
Tilknyttet afdeling for Uddannelsesvidenskab & 
http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/
samtidsdiagnostik/  &  www.gnosis.au.dk  
 

Et behov for at styrke instituttets livskraft og idégrundlag presser sig stadigvæk på. Derfor smækkes dørene atter 
op på vid gab for en salon for åbne videnskabsteoretiske tvister og ventilering af forskellige videnskabelige 
erkendelser på tværs af hele DPU. 
Fire nye seancer byder sig til for sjette semester i træk. Anliggendet for seancerne er af oplysende karakter, men 
også et forsøg på at (gen)rejse en DPU-offentlighed. Forskellige forskere får på skift mulighed for at præsentere 
deres distinkte måder at tænke på for de studerende og de kolleger, der af egen fri drift kommer til møderne. I 
fuld offentlighed får vi - fagligt og kollegialt – mulighed for at spørge kritisk og nysgerrigt til hinandens 
tankeformer og tviste forskningstraditioner, undersøgelsesmetoder og formidlingsvaner.  
Disse videnskabsteoretiske drøftelser og tanketilbud må i særlig grad interessere de søgende og nysgerrige 
studerende, men også forskere, undervisere og denne gang enkelte gæster udefra, fra DPU’s fagmiljøer.  
 

Onsdag d. 8. marts kl. 15-17 i D165 på DPU, Emdrup 

Lille vejleder - hvis er du?  
Vejledningen reduceres og målrettes de særlige: nu står den på 
kollektiv vejledning og karrierelæring. Kan vejledningen 
undværes? Kan karriere læres? Hvorfor kan og skal nogle unge 
ledes på vej - men andre ikke? Og hvad er forholdet mellem 
undervisere, lærere og vejledere i den ligning? 

Peter Plant                                                                                                                                               
Rie Thomsen                                                                                                               
Lisbeth Højdal, konsulent og underviser 
 

Torsdag d.23. marts kl. 15-17 i D174 på DPU, Emdrup 

Læringsmålstyring -  en nødvendighed eller et overgreb? 
Hvad er læringsmålstyret undervisning? Hvor kommer 
fænomenet og begrebet fra? Kan og skal læring overhovedet 
styres af mål, og giver det mening at tale om synlig læring? 
Hvilke konsekvenser har målstyringsparadigmet for undervisning 
og læring – fra grundskole til universitet? 

Jens Rasmussen                                                                                                                            
Sven-Erik Holgersen                                                   
Keld Skovmand, forsker på University College Lillebaelt 
 

Onsdag d. 19. april kl. 15-17 i D165 på DPU, Emdrup 

Eksisterer der grænser for ’det pædagogiske’? 
Antiradikalisering, antimobning, sundhedspolitik, 
bevægelsesfremme, etik på de sociale medier, præ-samleje-
samtykke-erklæringer, aldringsforebyggelse… De pædagogiske 
interventionsmuligheder er utallige, nærmest selvknopskydende. 

Line Lerche Mørck 
Monica Carlsson 
Tine Fristrup 
 

Onsdag d. 17. maj kl. 15-17 i D174 på DPU, Emdrup 

Nye former for ulighed i uddannelsessystemet? 
Hvad er sammenhængene mellem ulighed, faglighed, social 
baggrund og demokratisk deltagelse – og hvordan kan vi 
forskningsmetodisk belyse disse sammenhænge? Kan ulighed 
bekæmpes med uddannelse? Giver det mening at tale om 
både ’klassiske’ og nye former for ulighed i uddannelse?  

Hans Dorf 
Kirsten Elisa Petersen 
Christian Christrup Kjeldsen 
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