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Undervisningsplan for  

Master i socialpædagogik 

Modul 2 
 
 
 
Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder 
Det er målet i dette modul, at de studerende udvikler viden om socialpædagogiske 
arbejdsområder og problemstillinger, herunder politiske og institutionelle målsætninger, 
socialpædagogiske og socialpsykologiske samspil og relationer. Desuden skal de 
studerende erhverve sig indblik i forskningsmetoder, herunder etiske problemstillinger 
vedrørende diagnoser, stigmatisering, brugerinddragelse, afinstitutionalisering og den 
professionelles rolle. 
 
 
 
4. – 5. februar 2008 Socialpædagogiske arbejdsområder og 
problemstillinger, herunder politiske og institutionelle målsætninger 
 
Mandag den 4. februar 2008:  
Kl. 10:00-12:30 
Lektor Katrin Hjort: Moderniseringen af den offentlige sektor og konsekvenserne 
heraf for arbejdet med mennesker 
  
Moderniseringen af den offentlige sektor er karakteriseret ved centralisering og 
decentralisering samt ændrede styringsformer. Samtidig spiller evalueringer og 
kvalitetsstandarder en afgørende betydning for fastsættelser af målsætninger og 
resultatkrav til organisationer. Endvidere ses ændringer i forholdet mellem det 
offentlige og brugerne. Hvad er konsekvenserne af disse ændringer for organisationerne 
og for arbejde med mennesker i disse? 
  
Litteratur: 
Katrin Hjort (2005). Professionaliseringen af den offentlige sektor. Roskilde: Roskilde 
Universitetsforlag. kapitel 4, s. 71-87. 



Artikel I: Hjort, Katrin (2008). Demokratiseringen af den offentlige sektor. Roskilde: 
Roskilde Universitetsforlag (IN PRINT) (i vedlagte udgave benævnt som 
”velfærdsstat”).  
 
Kl. 13:30-16:00 
Søren Langager: Socialpædagogiske interventionsformer  
Via koblinger mellem tendenser i socialpædagogikken og forskellige måder at tænke i 
socialpædagogisk intervention og ’den gode socialpædagogik’ i de senere årtier pejles 
grundlæggende interventionsformer i krydsfelterne mellem lokalmiljø og institution, 
familie og individ, forebyggelse og behandling, specialundervisning og 
socialpædagogik med mere. 
 
Litteratur:  
Langager, S. (2004). At være sammen og at stå sammen – og hvad det kræver at arbejde 
med ungdomsgrupper. I: Andersen, F. & Henriksen, K. G., Den lærende pædagog. 
Pædagogiske kompetencer i praksis (21 sider). 
Langager, S. (1994). Omsorgsbetingelser i socialpædagogisk arbejde. I: Social Kritik nr. 
20 (9 sider). 
Langager, S. (1992): Undervisning, socialpædagogik og terapi. I: Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift nr. 5/92 (18 sider) 
 
 
 
Tirsdag den 5. februar 2008: 
Kl. 9:00-11:30 
Birgit Kirkebæk: Etik, moral og det ”gode liv” med særligt fokus på voksne 
udviklingshæmmede og mennesker med andre funktionsnedsættelser 
 
Med udgangspunkt i tekster af K.E. Løgstrup, Axel Honneth og Zygmunt Bauman, i 
handicaphistoriske tekster om behandlingen af udviklingshæmmede i Danmark og i 
erfaringerne fra optagelsen af forhold på institutionen Strandvænget februar 2007 søges 
etiske dilemmaer i socialpædagogisk praksis indkredset. Ser vi eksempelvis på en 
påstand som den, at alle har sprog (hvilket tydeligt ikke var de ansattes opfattelse på 
Strandvænget) kan det perspektiveres, hvis sprog der var gældende i den aktuelle 
situation. Påstanden om, at alle har sprog er filosofisk blevet udfordret gennem 
overvejelser over det menneskelige, pædagogisk gennem overvejelser om tilpasning og 
dannelse og historisk gennem skiftende grænsesættelser mellem ”dem” og ”os”. Hvad 
sker der, når vi bevæger os fra en hierarkisk opfattelse af den enkeltes værdi mod en 
opfattelse af ligeværd? Hvilke etiske argumenter kan understøtte nødvendigheden af at 
tænke relationelt frem for essentielt, kommunikativt frem for diagnostisk? 
 
Litteratur: 
Kirkebæk, B. (2007). Uduelig og ubrugelig: åndssvageasylet Karens Minde 1880-1987, 
s. 14-55. 
 
Sekundær litteratur: 
Andersen, Svend: Løgstrup. Forlaget Anis, København 2005 
Andersen, Lars, Duedahl, Poul, Kallestrup, Luise N. (red.): De måske udstødte. 
Historiens marginale eksistenser. Aalborg Universitetsforlag 2005. 



Bauman, Zygmunt: Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Hans Reitzels Forlag , 
København 2002. 
Bauman, Zygmunt: Forspildte liv. Hans Reitzels Forlag , København 2005. 
Honneth, Axel: Kamp om anerkendelse. Hans Reitzels Forlag , Gylling 2006. 
Kirkebæk, Birgit: Normaliseringens periode. Dansk åndssvageforsorg 1940-1970 med 
særligt fokus på forsorgschef N.E. Bank-Mikkelsen og udviklingen af Statens 
Åndssvageforsorg 1959-1970. Forlaget SocPol, Holte 2001. 
Kirkebæk, Birgit: Uduelig og ubrugelig. Åndssvageasylet Karens Minde 1880-1987. 
Forlaget SocPol, Holte 2007. 
Reindal, Solveig Magnus: Funksjonshemming, kroppen og subjektet. Noen 
grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk. Fagbokforlaget, Bergen 2007  
 
Kl. 12:30-15:00 
Kasper Kofod: Profession, organisation og ledelse  
 
De socialpædagogiske institutioner danner i mange tilfælde rammen om hele liv, og det 
gælder derfor om at skabe så gode rammer som muligt for at beboerne kan leve så 
anstændige liv som muligt omstændighederne taget i betragtning. Samtidig er det 
institutioner, som er befolket med professionelle. Begge disse forhold er med til at stille 
særlige krav til organisering og ledelse af disse institutioner. Det analyseres hvilke krav 
og forventninger, der stilles til organisering og ledelse af disse institutioner  
 
Litteratur:  
Kofod, K. K. (2005). På sporet af ledelse – ledelse i spor. En analyse af ledelse i 
socialpædagogiske institutioner. Unpublished ph.d., Danmarks Pædagogiske 
Universitet, København. 
 
 
 
 
4.-7. marts 2008 (masterugen) Teori og praksis – tendenser i 
socialpædagogikken 
 
Tirsdag den 4. marts 2008:  
Kl. 10:00-12:30 
Søren Langager: Socialpædagogiske praksissonderinger  
 
Med afsæt i feltstudier af de sociale og pædagogiske indsatser, som udføres af 
socialpædagogiske miljøer som Vilde Læreprocesser, Københavnerteamet, Gadepulsen, 
Sjakket, AFUK m.fl., sonderes dette socialpædagogiske praksisfelt og hvilke metodiske 
tilgange, der ser ud til at være bærende i udviklingen af socialpædagogiske indsatser 
med særlig fokus på marginaliserede børn og unge. 
 
Litteratur:  
Langager, S., A. Højmark og Spæt Henriksen (2007). På Livet Løs – et læringsmiljø for 
outsiderunge. DPU (’Afslutning’ – side 126-134 (9 sider)) 
Langager, S. (2007). Socialpædagogik på gadeplanet – ’Vilde’ socialarbejdere og 
pædagogiske netværkskulturer. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 3/07 (8 sider) 



Langager, S. (2003). Problemer i skolen – etniske unge og pædagogisk konfliktløsning. 
I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2/03 
Langager, S. (2002). Det var så lidt… - marginaliserede unge og Vilde Læreprocesser. 
I: Tidsskriftet Vera nr. 21 (15 sider). 
 
 
Kl. 13:30-16.00 
Hans-Uwe Otto: Serving citizens – sustaining civil society as social work issue 
(seminar) 
 
Onsdag den 5. marts 2008: 
Kl. 9:00-11:30 
Inge M. Bryderup: Relationspædagogik, miljøterapeutisk pædagogik mv. inden for 
børne- og ungeområdet – baggrund og konsekvenser 
 
Aktuel forskning tilsiger, at de aktuelle metodiske tilgange inden for børne- og 
ungeområdet er præget af relationspædagogiske og miljøterapeutiske tilgange samt at 
der er store forskelle i opfattelsen af det metodiske indhold. Her spørges til baggrunden 
for disse ’trends’ og til hvilke syn på børn, familie mv., som disse tilgange 
repræsenterer.  
 
Litteratur:  
Bryderup, I. M. et al. (2001). Specialundervisning på anbringelsessteder og i 
dagbehandlingstilbud (s. 51-78 samt bilag 5 og 6). 
Bryderup, I. M. et al. (2002). Specialundervisning på anbringelsessteder og i 
dagbehandlingstilbud – en undersøgelse af pædagogiske processer og 
samarbejdsformer (s. 85-113 og s. 265-293). 
Bryderup, I. M. og Andsager, G. (2006) Skolegang for anbragte børn og unge (s. 225- 
298). 
 
 
 
Kl. 12:30-15:00 
Niels Rosendal Jensen: Pædagogik i forhold til unge med særlige behov 
 
Et længerevarende forskningsprojekt med henblik på at udrede de/den særlige 
socialpædagogiske metode i ”second chance”-skoler gennemgås for en vurdering af 
forholdet mellem ydre rammer, målgrupper, pædagogisk sted, pædagogiske metoder og 
resultater. I forlængelse heraf knyttes an til en drøftelse af ”nyere” opgaver i 
socialpædagogikken – uddannelses- og beskæftigelsesgaranti samt arbejdet med 
dokumentation.  
 
Litteratur:  
Jensen, N. R., & Gudmundsson, G. (2005). Pædagogik for unge med særlige behov. 
København: Danmarks Pædagogiske Universitets forlag. Resume (s. 7-12) og kap.3 
”Hvem er de unge som bruger DHI-netværket?” (s. 51-79) og kap 5 ”Overgangen til 
arbejdsmarkedet” (s. 145-162). 
 
 



Torsdag den 6. marts 2008: 
Kl. 9:00-11:30 
Janne Hedegaard Hansen: Nyere socialpolitiske tendenser og deres konsekvenser for 
det socialpædagogiske arbejde med voksne socialt udsatte grupper 
Socialpolitisk er der sket en forskydning fra en fordelingspolitisk problem- og 
løsningsforståelse op gennem 1960’erne og 1970’erne til en aktiveringspolitisk 
problem- og løsningsforståelse fra 1980’erne og fremefter. Det har betydet nogle 
radikale ændringer i forståelsen af forholdet mellem ret og pligt, frihed og lighed samt 
solidaritet og ansvar, som grundlaget for at løse sociale problemer. Hvilke konsekvenser 
det har for de politisk formulerede mål for det socialpædagogiske arbejde på 
voksenområdet, og hvordan det har sat sig igennem i konkrete praksisser, vil være 
temaet for undervisningen. Undervisningen vil tage afsæt i nyere socialpolitisk 
forskning samt egen forskning i socialpædagogik på voksenområdet. 
 
Litteratur:  
Villadsen, K (2004). Postmodernistisk socialt arbejde. I: Det sociale arbejdes 
genealogi. Hans Reitzels Forlag (s. 232-249). 
Torfing, J. (2004). Diskursiv konsensus i aktiveringspolitikken. I: Det stille sporskifte i 
velfærdsstaten – En diskursteoretisk beslutningsprocesanalyse. Aarhus 
universitetsforlag (s. 169-249). 
  
 
 
Kl. 12:30-15:00 
Christian Stenbak Larsen: ’Spisesituationen’ som socialpædagogisk ’case’ – 
måltidets pædagogik og socialpsykologiske betydning 
 
Fredag den 7. marts 2008: 
Kl. 9:00-15:00 
Jacob Kornbeck: Europæisk socialpædagogik – komparative temaer og værktøjer 
(seminar) 
Kl. 12:30-15:00 
Jacob Kornbeck: Europæisk socialpædagogik – komparative temaer og værktøjer 
(seminar fortsat) 
 

Seminaret er derfor bygget op omkring en række "komparative temaer og værktøjer". 
Dertil er knyttet en ambition om formidling af to typer kompetencer. Gennemgang af 
"komparative temaer" sigter specielt på at formidle en erkendelses-kompetence. 
Deltagerne opfordres til at se på materiale, der ellers ikke indgår i uddannelsen, og 
gennem arbejdet med det udenlandske stof er der mulighed for at revidere egne 
opfattelser af dansk teori og praksis. Arbejdet med "komparative værktøjer" sigter 
derimod på formidling af en specifik analytisk kompetence, således at deltagerne 
bagefter selv kan igangsætte egne komparative analyser. 

For at opnå en interessant arbejdsform er det vigtigt, at flest mulige emner præsenteres 
af deltagerne selv. Der kan være tale om kortere eller længere fremlæggelser ved en 
eller flere personer. Deltagerne opfordres til at vælge et emne, der evt. efterfølgende kan 
behandles i et skriftligt arbejde efter aftale. En fremlæggelse kan tage afsæt i en eller 
tekster fra det pågældende tema, ligesom der kan inddrages andre tekster efter eget valg.  



Forslag til præsentationer sendes til: jacob.kornbeck@ec.europa.eu 

Litteratur: 
Kornbeck, J. (2007): Socialpædagogikkens pædagogiske dimension i Danmark og 
Europa. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift, årg. 2007, nr. 3, s. 58-65 

Kornbeck, J. (2005): A Fresh Start for Convergence Theory? Ideas for comparing 
change in social work education across the EU. In: Portularia. Revista de Trabajo Social 
(Universidad de Huelva), vol. 5, no. 1, pp. 29-44 

Lorenz, W. (2001): Social Work in Europe – portrait of a diverse group. I: Hessle, S. 
(red.) (2001): International Standard Setting of Higher Social Work Education.  
Stockholm: Stockholm University, Department of Social Work (Stockholm Studies of 
Social Work, Vol. 17), s. 9-24 

Kompendiet indeholder principielt kun tekster på dansk eller engelsk. De eneste 
undtagelser er tre tekster på tysk (International Federation of Social Workers, 2001; 
Kornbeck, 2004; Thiersch, 2004). I forlængelse af målet om at formidle praktiske 
kompetencer, der er relevante i relation til komparative analyser, er det vigtigt, at alle 
deltagere forsøger at forberede disse tekster i større eller mindre grad. Det er ikke 
nødvendigt, at alle ord og udtryk er forstået, men med brug af en ordbog bør det være 
muligt – selv for deltagere, der ikke har haft tysk – at trække de vigtigste oplysninger ud 
af de pågældende tekster. 

 

 
3.-4. april 2008 Etiske problemstillinger i socialpædagogikken 
 
Torsdag den 3. april 2008 
Kl. 10:00-12:30 
Niels Rosendal Jensen: Etiske problemstillinger i forbindelse med synet på unge 
udfra et Foucault-perspektiv 
 
 
Med udgangspunkt i artiklen ”Tid, udvikling og professionelt blik for ungdom” 
fokuseres på det særlige socialpædagogiske 'blik', eksemplificeret med Eriksons teori 
om ungdom. I forbindelse hermed rejses flere vigtige spørgsmål: Betyder 
'ungdomsteknologier', at den enkelte pædagog kan sige sig fri for ansvar? Hvilke etiske 
dilemmaer dukker op, når eksempelvis en kommune dekreterer en bestemt 
behandlingsform for en bestemt målgruppe? Er vi 'bare børn af en tidsalder', eller kan vi 
blive klogere?   
 
Litteratur:  
Jensen, N. R.(2003). Tid, udvikling og professionelt blik for ungdom. I: I. M. Bryderup 
(red.), Pædagogisk sociologi. En antologi. Danmarks Pædagogiske Universitets forlag. 
Sætersdal, B. og Heggen. K. (2003). I den bedste hensigt? Ondskab i 
behandlingssamfundet. København: Gads Forlag. 
 
 
Kl. 13:30-16:00 
Frank Bylov: ’Marginaliseringens kulturelle mulighedsbetingelser’ 



 
Forelæsningen er et forsøg på at rekonstruere de sociale marginaliserings-processer i 
kulturteoretiske (overvejende antropologiske) begrebssæt.  Man kan kalde det for 
’spillet om anderledesheden’:  I enhver forsamling af mennesker vil der være et 
uendeligt antal af ’forskelle’ til stede.  De fleste er harmløse og nogen af dem endog 
underholdende.  Men der er også ’forskelle der gør en forskel’ – der betyder at 
’forskellighed’ nu bliver til ’anderledeshed’.  De interessante spørgsmål kan da være:  
Hvordan kan vi vide, hvem af os der er ’anderledes’ og ikke blot ’forskellige’?  Hvem 
udpeger dem? Hvordan kan de få tilskrevet ’mer-betydninger’ og hvilke eventuelle 
’sanktioneringer’ kan de udløse? 
 
Forelæsningen består af 3 ’kapitler’: 
 
1. Den kulturelle kodificering af fællesskaber.  (Ulf Hannerz). 
2. Den kulturelle orden & kategorisering.  (Douglas). 
3. Den kulturelle forurening & dens sanktioneringer.  (Douglas, Bauman, Cohen). 
 
Litteratur: 
Bauman, Zygmnut (1995): Postmodern Etik.  Kapitel 6, ’Sociala Rum’, p. 181-230. 
Göteborg, Daidalos. 
 
Sekundær litteratur: 
Hannerz, Ulf (1992): Cultural complexity. 
New York, Columbia University Press. 
 
Douglas, Mary (1997): Rent og urent – en analyse av forestillinger omkring urenhet og 
tabu.  Oslo, Pax. 
 
Bauman, Zygmunt (1994): Modernitet og Holocaust. 
Kbh., Reitzel. 
 
Cohen, Stanley (2001): States of Denial. 
Cambridge, Polity Press. 
 
Becker, Howard (1963): Outsiders.  Studies in the Sociology of Deviance. 
New York, Free Press of Glencoe.  Den findes nu også på dansk.   
 
Gerholm, Lena & Gerholm, Thomas (red)(1993): Ondskans etnografi. 
Stockholm, Carlssons. 
 
 
Fredag den 4. april 2008 
Kl. 9:00-11:30 
Jens Erik Kristensen: Forebyggelsestanken i social- og sundhedspædagogisk regi 
 
Forelæsningen vil belyse forebyggelsestankens idéhistorie og aktuelle former med 
særligt henblik på de parallelle forhold og 
forskydninger mellem behandling, forebyggelse og sundheds-/socialfremme på det 
sundheds- og socialpædagogiske felt. Forebyggelse har siden det 19. århundrede været 



en del af den moderne socialhygiejne, men spørgsmålet er, hvilke former en aktuel 
socialhygiejne vil antage i lyset af nye sociale marginaliseringsformer og patologier i 
'developmentalismens tidsalder' (hvis parole synes at være, at det menneske (den 
medarbejder, det barn, klient etc.), der ikke er under udvikling er under afvikling!)  
 
Litteratur:  
Schmidt, L-H./Kristensen, J.E (1986/2004): Lys, luft og renlighed - den moderne 
socialhygiejnes fødsel, Akademisk Forlag, Kbh. Kapitlerne 1, 4, 5, 6 og 8. 
Schmidt, L-H./Kristensen, J.E (1988). Den forebyggende tanke, i: Social Kritik nr. 1, 
1988. 
 
 
Kl. 12:30-15:00 
Jens Erik Kristensen: Det sociale spørgsmål og socialpædagogik i et socialanalytisk 
perspektiv  
 
Socialpædagogikken opstod i kølvandet på 'det sociale spørgsmål' i det 19. århundrede, 
der på sin side har en længere forhistorie, som den franske sociolog Robert Castel har 
vist i sit historiske studie af 'det sociale spørgsmåls metamorfoser' fra 1300-tallet til i 
dag. I et socialanalytisk perspektiv er al pædagogik grundlæggende social-pædagogik 
og derfor at forstå som et svar på 'det sociale spørgsmål'. Forelæsningen vil redegøre for 
hvordan og præsentere et lille stykke socialanalytisk samtidsdiagnose af det sociale 
spørgsmåls aktuelle former. 
 
Litteratur:  
Schmidt, L.-H. (1999). Socialpædagogikkens genkomst. I: Schmidt: Diagnosis III. 
København: Danmarks Pædagogiske Institut. 
Hermann, S. & Kristensen, J. E. (2003). Kompetenceudviklingens nye sociale 
spørgsmål – det sociale som investeringsobjekt, i: Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 4, 
2003. 
 
 
24.-25. april 2008 Den socialpædagogiske professions aktuelle 
udvikling 
 
Torsdag den 24. april 2008 
Kl. 10:00-12:30 
Inge M. Bryderup: Socialpædagogisk metodeudvikling og den socialpædagogiske 
professions udvikling 
 
Her tages udgangspunkt i, hvad aktuelle og historiske metodiske forståelser og tilgange 
betyder for professionens ’sammenhængskraft’ og udvikling inden for børne- og 
ungeområdet. Hvad er betydningen af, at begreber og metoder ikke er klart definerede, 
men opfattes forskelligt på forskellige institutioner? Hvad betyder det for professionens 
fortsatte udvikling, at aktuel forskning viser, at relationspædagogik og kognitiv 
miljøterapi synes at være de mest anvendte metoder i socialpædagogisk arbejde med 
børn og unge? Hvorledes påvirker den aktuelle socialpolitiske udvikling vedr. 
målrationalitet og kontraktliggørelse professionens fortsatte udvikling?  
 



Litteratur:  
Bryderup I. M. (red.) (2005). Socialpædagogisk arbejde med børn og unge. 
Socialpædagogernes Landsforbund (s. 277-291). 
Bryderup, I. M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Århus: 
Klim (kapitel 1 og 13). 
 
Kl. 13:30-16:00 
Katrin Hjort: Er professionalisering et tveægget sværd? 
 
Som udgangspunkt præsenteres forskellige definitioner på professioner – de klassiske 
professionsskeptiske og professionsoptimistiske med inspiration fra henholdsvis Max 
Weber og Talcott Parsons og de moderne inspireret af organisationsteorien (Senge, 
Klaudi Klausen) – for at kunne diskutere, hvad valget af professionsforståelse betyder 
for vurderingen af, hvorvidt der faktisk finder professionalisering eller det modsatte 
deprofessionalisering sted generelt blandt ”relationsarbejderne” eller de såkaldte semi-
professionelle i den offentlige sektor i Danmark i dag.  
Der vil specielt blive fokuseret på spørgsmålet om professionalisering og videnskabelse. 
Hvilken form for vidensudvikling finder sted i forbindelse med de aktuelle 
professionaliseringsbestræbelser? Hvilke nye styringsvidenskaber er under udvikling, 
hvorfor og hvordan? På hvilken måde kan man tale om erfarings- og videnstab blandt 
de professionelle i forbindelse med de aktuelle moderniseringsprocesser i 
velfærdsstaterne? 
 
Litteratur:  
Hjort, K. (2005).”Professio” I: Professionaliseringen i den offentlige sektor. 
Samfundslitteratur. 
 
Hjort, K. (2006). Diskursen om kompetenceudvikling. Nordisk Pædagogisk Tidsskrift 
(in print). 
 
Fredag den 25. april 2008 
Kl. 9:00-11:30 
Niels Rosendal Jensen: Den socialpædagogiske professions grundlag og 
grunduddannelsen 
 
Det er stort set utænkeligt at forestille sig socialpædagogik uden en tilsvarende 
licensgivende MVU.  Denne uddannelse former vidtgående de studerendes syn på 
professionen og dens grundlag. Derefter er det hensigten at nærme sig en forståelse af, 
hvordan grunduddannelsen bidrager til udviklingen af professionen. 
Baggrundsmaterialerne vil dels bestå af lov og bekendtgørelse om uddannelsen af 
pædagoger og dels af en systematisk oversigt over de temaer, der arbejdes med i faget 
pædagogik på landets seminarier. Ud fra disse 'ideelle' intentioner er det herefter ideen 
at følge, hvordan ideen omsættes til praksis på uddannelsesstederne/seminarierne. 
Emnets bevægelse er kort sagt: at identificere ideen bag uddannelsen – se hvordan den 
forvaltes i et centralt fag (pædagogik) – og endelig at se nærmere på praktiseringen af 
ideen.  
 
Litteratur:  
Jensen, N.R. (2006). Grundbog i socialpædagogik. Viborg: Forlaget PUC, kapitel 6 



(siderne 321-380) 
Wackerhausen, B. og S. (1993) ”Tavs viden og pædagogik”. I: Dansk Pædagogisk 
Tidsskrift nr. 4/1993: Tema: Lærerprofessionalisme (s. 190-201). 
Callewart, S. (2001). ”På vej mod en generel teori om professionel viden”. I: K. A. 
Petersen (ed.), Erhverv og uddannelse. Akademisk Forlag. 
 
 
 
Kl. 12:30-15:00 
Frank Ebsen: Politik og praksis i forskning i socialt arbejde/socialpædagogik  
 
Forskning i socialt arbejde/socialpædagogik eksemplificeret ved henholdsvis tendenser i 
den ’statsdirigerede forskning’ og konkrete projekter omkring marginaliserede unge. 
 


