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Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring 
 
Målet med dette første modul omhandler viden om socialpædagogikkens samfundsmæssige og teo-
retiske forudsætninger. De studerende bliver herigennem i stand til at reflektere over og kritisk vur-
dere anvendelse af forskning og anden teoretisk viden på området. Der vil blive arbejdet med teorier 
og begrebsdannelser i forhold til målgrupper og socialpædagogik, herunder diskussioner af begreber 
som risikogrupper, socialt udsatte/udstødte, social arv, normalisering, integration og inklusion. Der 
vil ligeledes blive arbejdet med videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til flere forskellige 
typer af teoriudvikling og empirisk forskning. 
 
Kompetencemål: 
Efter gennemført modul kan den studerende på et videnskabeligt grundlag, forstået som et kritisk, 
systematisk, teoretisk og empirisk funderet grundlag: 

• demonstrere overblik over og indsigt i socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske 
forudsætninger 

• analysere aktuelle og historiske forhold vedrørende socialpædagogik med udgangspunkt i 
teori og andre former for viden om samfundsmæssige ændringer, herunder socialpolitiske 
forandringer 

• diskutere relevante problemstillinger inden for det socialpædagogiske område 
• vurdere teori om socialpædagogiske problemstillinger i videnskabsteoretisk perspektiv 
• formulere relevante problemstillinger inden for det socialpædagogiske område. 

 
 
 
Modulansvarlig: Inge M. Bryderup (bryderup@dpu.dk) 
 
Faglig koordinator: Inge M. Bryderup 
 
Undervisere modul 1: Inge M. Bryderup 

Tine Fristrup 
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Birgit Kirkebæk 
Kasper Kofod 
Ove  Korsgaard 
Søren Langager 
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BEMÆRK 
Foredrag: afholdes enten for alle masterstuderende (2. og 3. september samt 5. og 6. november) 
eller for både studerende på master i special- og socialpædagogik 
Forelæsninger: alene studerende på master i socialpædagogik.  
Kompendiet indeholder litteratur for både fælles foredrag for masterstuderende i social- og special-
pædagogik. Beskrivelser af indhold og litteratur til foredrag for alle masterstuderende findes i et 
særskilt kompendium. 
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Introduktion – Socialpædagogikkens samfundsmæssige forankring 
 
Onsdag d. 2. september 2009 
 
Formiddag kl. 10.00-10.30 
Studieleder Monica Carlsen byder velkommen 
 
Kl. 10.30-12.30 
Foredrag: Pædagogik og læring i et historisk og demokratisk perspektiv v/Ove Korsgaard 
 
Beskrivelser af indhold og litteratur til foredrag for alle masterstuderende findes i et særskilt kom-
pendium. 
 
Fælles frokost kl. 12.30-13.30 
 
Eftermiddag kl. 13.30-16.00 
Forelæsning: 
Introduktion til masteruddannelsen i Socialpædagogik 
Lektor Inge M. Bryderup: Socialpædagogikkens samfundsmæssige forankring og historie  
 
En tematisering af socialpædagogikkens skiftende historiske samfundsmæssige funktioner med ho-
vedvægten lagt på børn- og ungeområdet. Der vil i forelæsningen være to gennemgående temaer, 
som er henholdsvis statens rolle og de private/velgørenhedens initiativer/ansvar samt figu-
rer/diskurser i den historisk skiftende socialpædagogik. Disse tendenser vil der blive givet forskelli-
ge sociologiske forklaringer på. 
 
Litteratur: 

• Bryderup, I. M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Klim (især 
kap. 1 og 13).  

 
 
 
Torsdag d. 3. september 2009 
 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: Pædagogik og læring i et filosofisk og dannelsesteoretisk perspektiv v/ Karsten 
Schnack 
 
Beskrivelser af indhold og litteratur til foredrag for alle masterstuderende findes i et særskilt kom-
pendium. 
 
Fælles frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Niels Rosendal Jensen: Samfund, stat, magt og demokrati – perspektiver for det social-
pædagogiske område  
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Følgende tre temaer; (re)moralisering, og demoralisering, individualisering og fællesskab samt 
standardisering og afstandardisering vil blive belyst i forhold til det socialpædagogiske område. Der 
vil tværgående trækkes elementer frem fra Foucaults Overvågning og straf, Viljen til viden etc., der 
understreger governmentaliteten. 
 
Litteratur:  

• Foucault, M. (1975/2002). Overvågning og straf: fængslets fødsel. Frederiksberg: DET 
lille FORLAG (kapitel 3). 

• Foucault, M. (1976/2002). Viljen til viden: Seksualitetens historie 1. Frederiksberg: DET 
lille FORLAG (kapitel V). 

 
Kl. 15.00-16.00 
Introduktion til e-learning  
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Teoretiske forankringer og centrale begreber inden for det socialpædagogiske 
område 
 
Mandag d. 28. september 2009 
 
Formiddag kl. 10.00-12.30 
Foredrag: 
Lektor Inge M. Bryderup: Modernitetsteorier og individualisering – konsekvenser af aktuelle 
samfundsmæssige udviklingstendenser for special- og socialpædagogikken 
I disse årtier tales om en stigende individualisering, der både giver sig udtryk i ændrede betingelser 
for alle individer, i aktuelle socialpolitiske udviklingstendenser og i den pædagogiske tænkning og 
metodeudvikling. Men hvad betyder individualisering, og hvilke samfundsmæssige udviklingsten-
denser understøtter en sådan udvikling? Er der tale om samme typer af individualisering i de sam-
fundsmæssige og i de socialpolitiske tendenser. Og hvordan kan konsekvenser af denne udvikling 
iagttages i den pædagogiske tænkning og metodeudvikling? Det er temaerne i dette foredrag, der 
belyses med teorier både fra den klassiske sociologi og fra modernitetsteorier. 
 
Litteratur: 

• Bryderup, I. M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Klim (kap. 
13).  

• Bryderup, I. M. (2003). ”Pædagogisk Sociologi – forholdet mellem individ og samfund” I: 
I. M. Bryderup (red.). Pædagogisk Sociologi. København: Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet. 

• Bryderup, I. M. (2009) Ungdomskriminalitet, socialpolitik og socialpædagogik – biografiske 
interview med unge om straf og behandling. Aarhus Universitetsforlag. IN PRINT. (Kapitel 
8). 

 
Frokost kl. 12.30-13.30 
 
Eftermiddag kl. 13.30-16.00 
Forelæsning: 
Lektor Niels Rosendal Jensen: Sociale problemer og velfærdsstatsteorier  
Hovedvægten lægges på at belyse forskellige konstruktioner, som sociale problemer får i forskellige 
samfund og perioder. Den videnskabelige forståelse af sociale problemer bliver især relateret til 
forskellige samfundsstrukturer i USA og de nordiske lande. Det diskuteres, hvordan den nordiske 
velfærdsstat har formet forståelsen af sociale problemer, og hvordan aktuelle velfærdsreformer og 
udviklingen i den videnskabelige forståelse af sociale problemer hænger sammen. 
 
Litteratur: 

• Madsen, B. (2005). Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. 
Hans Reitzels Forlag (kapitel 6).  

• Jensen, Niels Rosendal. Om arbejde, uddannelse og emancipation. 1. Udkast, Arbejdspapir. 
NSU-møde, DPU, marts 2006. 

 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 
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• Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Cambridge: Polity 
Press. 

• Järvinen, M., Larsen, J.E., Mortensen, N. (eds.) (2002). Det magtfulde møde mellem system 
og klient. Århus: Aarhus Universitetsforlag. 

• Järvinen, M. og Mik-Meyer, N. (eds.) (2003). At skabe en klient: institutionelle identiteter i 
socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag. 

 
 
 
Tirsdag d. 29. september 2009 
 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: 
Lektor Jesper Holst: Social- og specialpædagogik set i lyset af den sociale kontrols udvikling 
Den sociale kontrol ændrer former. Fra den synlige disciplinerende kontrol rettet mod definerede 
afvigergrupper til de mere usynlige selvteknologier rettet mod bredt definerede risikogrupper.  
Sigtet med undervisningen er, at de studerende får indsigt i teorier og analyser af social- og special-
pædagogikkens udvikling i et socialt kontrolperspektiv.  
Der vil i undervisningen blive arbejdet med forståelser og analyser af de måder, hvorpå samfun-
det/staten har forsøgt, og aktuelt forsøger, at intervenere i forhold til mennesker, der opfattes som 
truede eller truende. Det centrale indhold bliver således udviklingen af social- og specialpædago-
gikkens målgrupper og interventionsformer.     
 
Litteratur: 

• Cohen, S. (1997) Den sociale kontrols nye former. København. Hans Reitzels Forlag (kapi-
tel 1).     

• Foucault, M (2005). Sindssygdom og psykologi. København. Hans Reitzels Forlag 
• Villadsen, K. (2004). Postmodernistisk socialt arbejde. Kap. 12 i Det social arbejdes genea-

logi. København. Hans Reitzels Forlag. (s. 232 – 249).  
 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Mik-Meyer,N. & Villadsen K. (2007) Magtens former. København. Hans Reitzels Forlag.   
 
Frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Tine Fristrup: Sociale træf i socialpædagogikken  
Undervisningen sætter fokus på det socialanalytiske perspektivs kategoriale konstruktioner fx ”ge-
menhed”, ”interpretation”, ”sociale træf”, ”forholdsforhold”, for således at præsentere en forståelse 
af det sociale som ”endnu-ikke-u-enighed” dvs. gemenhed. Hvad sker der, når vi begynder at sætte 
ord på det, vi selvfølgeligt går rundt og gør i de institutionelle pædagogiske arenaer? Hvordan hånd-
terer vi den uenighed, der opstår i kølvandet på det sociales artikulation som kultur? I et konkret bo- 
og beskæftigelsestilbud for voksne med diagnosen autisme afstemmes forskellige perspektiver på 
”hvad der er bedst for beboeren”. Hvordan kommer de forskellige perspektiver til udtryk, og hvor-
dan afstemmes uenighederne blandt feltets deltagere? Hvad sker der, når strukturen tager over, og 
personerne ikke må gøre en forskel? Hvordan hænger de forskellige perspektiver sammen med for-
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ståelser af ”handicap” igennem tiden? Hvad sker der, når ”den psyko-medicinske model” udfordres 
af ”et relationelt perspektiv” på handicap?  
  
Litteratur: 

• Schmidt, Lars-Henrik (1997). Ridderen af den gode sag. VERA nr. 1, oktober 1997, I den 
gode sags tjeneste.  

• Kirkebæk. Birgit (1997). Om at diagnosticere i den gode sags tjeneste. VERA nr. 1, oktober 
1997, I den gode sags tjeneste.  

• Fristrup, Tine (2004). Specialpædagogikkens sociale forhold. I: Egelund, Niels (red.) Speci-
alpædagogiske praksis: Indspil og udspil. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.  
 

 
Onsdag d. 30. september 2009 
 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: 
Lektor Søren Langager: Social- og specialpædagogik i en samtidsdiagnostisk optik  
Via koblinger mellem aktuelle tendenser i social- og uddannelsespolitik og forskellige måder at 
tænke i social- og specialpædagogisk intervention gennem det seneste årti, pejles grundlæggende 
interventionsformer i krydsfelterne mellem lokalmiljø og institution, familie og individ, forebyggel-
se og behandling med mere. 
 
Litteratur: 

• Langager, S. (2003): Efter integrationen. I: (Red.), L. K.: Skolen i samfundet (2. Udg. s. 276-
283). Værløse: Billesø & Baltzer. 

• Langager, S. (2003): Problemer i skolen. Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, 2003, s. 24-
33. 

• Langager, S. (2004): At være sammen og at stå sammen - og hvad det kræver at arbejde med 
ungdomsgrupper. I: Flemming Andersen og Klaus G. Henriksen: Den lærende pædagog (s. 
111-131). København: Alinea. 

 
Frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Inge M. Bryderup: Social arv, chanceulighed, social mobilitet, diagnoser mv. – forskelli-
ge forståelser af sociale problemer  
I disse årtier anvendes begreber om social arv og diagnoser i stigende grad til at beskrive socialpæ-
dagogikkens målgrupper. Socialpædagogikkens samfundsmæssige funktion og opgaver beskrives 
ofte med begreber om social kontrol, normalisering og integration. Samme tendenser har de senere 
år været diskuteret inden for pædagogikken med begreber om inklusion, insertion og eksklusion. 
Nogle af disse begreber skriver sig tilbage til den klassiske sociologi, andre har rødder i læringsteo-
rier. Det kan i disse årtier være relevant at diskutere, om disse begreber stadig er anvendelige til at 
forstå socialpædagogikkens samfundsmæssige opgaver, eller om de ændrede samfundsmæssige 
udviklingstendenser omkring individualisering, refleksivitet mv. stiller krav om udvikling af nye 
tilgange. 
 
Litteratur: 
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• Bryderup, I. M. (2003). Pædagogisk Sociologi – forholdet mellem individ og samfund. I: 
I. M. Bryderup (red.), Pædagogisk Sociologi. København: Danmarks Pædagogiske Univer-
sitet (se litteratur til tidligere undervisning i kompendiet). 

• Bryderup, I. M. (2005). Børnelove og socialpædagogik gennem hundrede år. Klim (især ka-
pitlerne 6, 9 og 12).  

 
 
Torsdag d. 1. oktober 2009 
 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: 
Lektor Jesper Holst: Normalitet og afvigelse 
På den ene side hævdes det, at normalitetsforestillinger har mistet mening og betydning i det plura-
listiske senmoderne samfund, og på den anden side oplever vi, at stadig flere børn og unge normali-
tetsbedømmes og diagnosticeres fordi deres adfærd ikke er i overensstemmelse med gældende nor-
mer og standarder. Sigtet med undervisningen er, at de studerende får indsigt i teorier og forståelser 
af forholdet mellem menneskelig normalitet og hermed i normalitetsbegrebets historiske, kulturelle 
og videnskabsteoretiske forankring.    
Undervisningen vil tematisere historiske og moderne normalitetsopfattelser samt måder, hvorpå 
menneskelig normalitet bestemmes eller forhandles og videnskabsteoretiske tilgange til forskning i 
normalitet og afvigelse.      
 
Litteratur: 

• Holst, J. (2007) Det normale og det afvigende. I: Østergaard Andersen, P. ; Ellegaard, T. & 
Muchensky L.J. (red.) Klassisk og moderne pædagogisk teori. København. Hans Reitzels 
Forlag. (s. 301 – 323) 

• Langager, Søren ( 2008) Inklusionens paradokser – Normalitetsopbrud, normaliseringspoli-
tik og diagnosens privilegier. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3 (s. 6 – 13)  

• Mik-Meyer, N. & Villadsen, K (2007) Magtens former: Sociologiske perspektiver på statens 
møde med borgeren. Kap. 7. Risikoteori: Normalitet, afvigelse og nyliberalisme. Køben-
havn. Hans Reitzels Forlag (s. 146 – 169)    

 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Morken, Ivar (2008) Normalitet og afvigelse. København. Akademisk Forlag 
 
Frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Janne Hedegaard Hansen: Sociale problemer, socialt udstødte og socialpolitik  
At forstå socialpolitik og sociale problemer i et konstruktivistisk perspektiv betyder en afvisning af 
objektivismens essentialistiske forståelse af sociale problemer og forestillingen om, at sociale pro-
blemer kan identificeres empirisk, til en analyse af de processer, definitioner og kategorier, hvor 
igennem specifikke individtyper og adfærdsformer konstrueres som problematiske for såvel indivi-
det som for fællesskabet. 
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Litteratur: 
• Dreyer Hansen, A. og Sehested, K. (2003). Konstruktive bidrag, Roskilde Universitets For-

lag (s. 7-21). 
• Wenneberg, S. B. (2002). Socialkonstruktivisme – positioner, problemer og perspektiver. 

Samfundslitteratur (s. 55-67). 
• Winther Jørgensen, M. og Phillips, L. (1999). Diskursanalyse som teori og metode. Roskilde 

Universitets Forlag (s. 9-33). 
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Forskellige forståelser af sociale problemer 
 
Fredag d. 23. oktober 2009 
 
Formiddag kl. 10.00-12.30 
Foredrag: 
Professor Birgit Kirkebæk: Etik, menneskesyn og perspektiver på specialpædagogik 
Undervisningen tager udgangspunkt i tekster af Løgstrup, Zygmunt Bauman og Axel Honneth. 
Hvad er det for temaer, de tre personer kredser om, og hvad kan de temaer udfordre os på etisk og 
grundsynsmæssigt, når det drejer sig om specialpædagogikkens udvikling og aktuelle forståelses-
ramme? Løgstrups etiske fordring, Baumans overvejelser over moderniteten og Honneths forståelse 
af anerkendelse som en udvikling i tre stadier sætter på hver deres måde fokus på behandlingen af 
mennesker, der på givne historiske tidspunkter defineres som anderledes. Hvordan ser disse tilgange 
ud i en tid, hvor der tales mere om evidens end om etik? 
 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Andersen, Svend (2005): Løgstrup, Forlaget Anis, København 
• Bauman, Zygmunt (1995): Postmodern etik, Daidalos, Göteborg  
• Honneth Axel (2006): Kamp om anerkendelse. Hans Reitzels Forlag,  
• GyllingNilholm, Claes (2007) Perspektiv på specialpedagogik. Studentlitteratur, Sverige 
• Social Kritik: Temanummer om evidens: Nr. 102, 2005.  

 
Frokost kl. 12.30-13.30 
 
Eftermiddag kl. 13.30-16.00 
Forelæsning: 
Uddannelseskonsulent Ditte Sørensen: Handicapkonvention og socialpolitik – magt, afinstitu-
tionalisering mv.  
Med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention belyses problemstillinger og udfordringer i den so-
cialpædagogiske indsats for voksne mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 
(mennesker med udviklingshæmninger). Der sættes særligt fokus på begreber 
som selvbestemmelse, omsorg, magt, institutionalisering/afinstitutionalisering, og disse perspekti-
veres i lyset af kommunalreformen, hvor kommunerne har fået det fulde myndighedsansvar for den 
sociale indsats i forhold til voksne mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.  
  
Litteratur: 

• FN’s handicapkonvention (dec. 2006). Convention on the Rights of Persons with Disabili-
ties, United Nations, General Assembly, www.handicap.dk 

• Andersen, Jonna og Sørensen, Ditte (2006). Boligen som ramme for livet. I: Social Kritik, 
Tidsskrift for social analyse & debat, nr. 107 – december 2006. 

 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Sørensen, Ditte (2005). Omsorgskonstruktioner – socialpædagogik og mennesker med mul-
tiple udviklingshæmninger, Systime Academic, Århus (kapitlerne 2 og 12).  

• Madsen, B. (2005). Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. 
Hans Reitzels Forlag. (kapitel 6).  
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• Sørensen, Ditte (2006). Normaliseringsprincippet og socialpædagogik. I: Handicaphistorisk 
Tidsskrift nr. 16, Normaliseringsideologien, 50 år efter dens fremsættelse. Dansk psykolo-
gisk forlag.  

• Sørensen, Ditte. (2006). Essay, Udfordringerne til den socialpædagogiske indsats for men-
nesker med multiple udviklingshæmninger, Socialpædagogernes Landsforbund, København, 
www.sl.dk/publikationer. 

 
 
Lørdag d. 24. oktober 2009 
 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: 
Lektor Janne Hedegaard Hansen: Individ og fællesskab – om inklusion og eksklusion 
Der kan være mange forskellige måder at praktisere special- og socialpædagogik på, men uanset 
hvilken måde pædagogikken praktiseres på, vil den bevirke specifikke inklusions- og eksklusions-
processer. Således vil nogle former for adfærd og visse typer af individer enten inkluderes eller eks-
kluderes i et givent pædagogisk fællesskab. Oplægget vil komme med nogle teoretiske bud på, 
hvordan disse mekanismer sætter sig igennem, og hvilke kategoriseringer og subjektiveringer, de 
fører med sig. 
 
Litteratur: 

• Hansen, Janne Hedegaard (2006): Individ og fællesskab – om inklusion og eksklusion. I: 
Pedersen og Schou (red.) (2006): Samfundet i pædagogisk arbejde, Akademisk Forlag  

• Hansen, Janne Hedegaard (2008): Inklusionens begrænsede grænseløshed, Dansk Pædago-
gisk Tidsskrift no. 4 

• Morken, Ivar (2008): Normalitet og afvigelse, Akademisk Forlag 
 
Frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Jesper Holst: Handicapforståelser og socialpædagogik  
Sigtet med undervisningen er, at de studerende for indsigt i forskellige forståelser af mennesker 
med handicap. Forståelser, der har haft afgørende indflydelse på den handicappolitiske debat, såvel 
som på handicapforskningen samt på de socialpædagogiske normaliserings-, inklusions- og empo-
werment visioner. 
Hvordan skal vi forstå et handicap? Er det en mangel eller defekt hos individet? Er det noget der 
opstår i mødet mellem individet og dets omgivelser? Er det en social konstruktion, der kun eksiste-
rer i kraft af de diskurser, kategorier og professioner, der har udviklet sig i det moderne samfund? 
Eller er det betegnelsen for en gruppe samfundsmæssigt undertrykte mennesker? 
Det er aktuelle teorier og forståelser, der på forskellig måde tager stilling til disse spørgsmål, der vil 
blive præsenteret og diskuteret i denne undervisning sammen med de forskellige forståelsers histo-
riske baggrund og deres betydning for det socialpædagogiske praksisfelt.   
 
Litteratur: 

• Shakespeare, T & Watson, N. (2002) The Social model of disability: an outdated ideology? 
Research in Social Science and Disability. Vol. 2 (s. 9 – 28) Artiklen kan hentes på nettet: 
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http://www.leeds.ac.uk/disability-
studies/archiveuk/Shakespeare/social%20model%20of%20disability.pdf   

• Oliver, M. (2004) The Social Model in Action: if I had a hammer. Kapitel 2 i Barnes. C & 
Mercer, G. (ed.) Implementing the Social Model of Disability. Leeds: The Disability Press 
(s. 18 – 31) Artiklen kan hentes på nettet: http://www.leeds.ac.uk/disability-
studies/archiveuk/Barnes/implementing%20the%20social%20model%20-
%20chapter%202.pdf      

• Söder, M. (2000) Relativism, konstruktivism och praktisk nytta I handikapforskningen. Art. 
i Froestad, J.; Solvang, P. & Söder, M. (red) Funktionshemning, politick og samfunn. Oslo: 
Gyldendal Akademisk. (s. 34 – 50) 

• FN konventionen om rettigheder for mennesker med handicap. Kan hentes på nettet: 
http://www.handicap.dk/politik/rettigheder/fn-konventionen/konventionspiloterne/A-
Handicapkonventionen.DOC  (se under Ditte Sørensens litteratur)  

 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Jensen, B. B. (2009) Handicap som krydsfelt. Aarhus: Videnscenter for Bevægelseshandi-
cap.   
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Teori og praksis 
 
Torsdag d. 5. november 2009 
Formiddag kl. 10.00-12.30 
Foredrag: Videnskabsteori i et pædagogisk og læringsteoretisk perspektiv v/Kirsten Hyldgaard 
 
Beskrivelser af indhold og litteratur til forelæsninger for alle masterstuderende findes i et særskilt 
kompendium. 
 
Frokost kl. 12.30-13.30 
 
Eftermiddag kl. 13.30-16.00 
Forelæsning: 
ErhvervsPhD-studerende Anna Kathrine Frørup: Om vidensformer og vidensperspektiver i 
socialpædagogisk arbejde  
Moderniserings- og professionaliseringsbestræbelserne inden for den offentlige sektor har blandt 
andet medvirket til et øget fokus på viden og udforskning. Bestræbelsen er at opnå viden om det 
arbejde, der udøves inden for den sociale sektor. Undervisningen kaster lys på de vidensformer, der 
afspejler sig inden for det socialpædagogiske arbejdsområde, ligesom der vil fokuseres på, hvordan 
forskellige perspektiver på viden kan anskueliggøre forskellige kundskabsambitioner.  
 
Litteratur: 

• Briggs, Alexa (2008) Metaphors and Meaning – converting Tacit knowledge into Explicit 
Knowledge in a non-profit Organization. Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller (s. 1-18) 

• Garbrielsen, Tone Saugstad (2000) Pædagogik mellem talesprogs- og skriftsprogskultur. 
Working Papers nr. 2, Network for Non-scholastic Learning (NNL), Aarhus Universitet  

• Hüttemann, Matthias & Sommerfeld, Peter (2008) Relating Science and Practice in Social 
Work – A critical and constructive Review of the concept of Evidence-based Practice. In: 
Bryderup, I. M. (ed.) Evidence Based and Knowledge based Social Work. Aarhus Universi-
tetsforlag.  

• Hjort, Katrin (2005) Professionalisering i den offentlige sektor. Roskilde Universitetsforlag 
(s. 71-84) 

• Johannessen, Kjell S. (1988) Tankar om tyst kunskap. I: Florin, Magnus, Göranzon, Bo & 
Sällström, Pehr (red.) (1988) Dialoger: Tyst kunskap (6) 88, 13-29 

• Mullen, Edward J., Bellamy, Jennifer L. & Bledsoe, Sarah E. (2008) Limits of Evidence in 
Evidence-based Policy and Practice. In: Bryderup, I. M. (ed.) Evidence Based and Knowl-
edge based Social Work. Aarhus Universitetsforlag 

• Wackerhausen, Birgitte og Wackerhausen, Steen (2000) Tavs viden, pædagogik og praksis. 
Working Papers nr. 5, Network for Non-scholastic Learning (NNL), Aarhus Universitet  

 
 
Sekundær litteratur (dvs. ikke i kompendiet): 

• Fuglsang, Lars & Olsen, Poul Bitsch (red)(2004) Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne 
– på tværs af fagkulturer og paradigmer. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag 

• Launsø, Laila & Rieper, Olaf (2005) Forskning om og med mennesker – forskningstyper og 
forskningsmetoder i samfundsforskning. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.   
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• Schön, Donald A. (2004) Den reflekterende praktiker – hvordan professionelle tænker, når 
de arbejder. Århus: Klim 

 
 
Fredag d. 6. november 2009 
Formiddag kl. 9.00-11.30 
Foredrag: Akademisk skrivning og skriftlighed i et filosofisk perspektiv v/Anne-Marie Eggert 
Olsen 
 
Beskrivelser af indhold og litteratur til foredrag for alle masterstuderende findes i et særskilt kom-
pendium. 
 
Frokost kl. 11.30-12.30 
 
Eftermiddag kl. 12.30-15.00 
Forelæsning: 
Lektor Kasper Kofod: Individualisering og privatisering – velfærdsinstitutioner i det moderne 
samfund  
Det socialpædagogiske område rammes i disse år af den usikkerhed, som følger med, når der stilles 
spørgsmålstegn ved det kendte og ved normer for socialt samvær. Det er tendenser, som også de 
socialpædagogiske institutioners ledere og medarbejdere skal håndtere. Disse fænomener kommer 
blandt andet overordnet til udtryk gennem tre tendenser, nemlig den omsiggribende individualise-
ring, privatiseringen både af sektorens institutioner og af de sociale problemer, som følger med in-
dividualiseringen, og endelig af den nye ghettoisering, som vi er vidner til i disse år. Der sættes i 
forelæsningen fokus på nedbrydning af modernitetens solide institutioner og velfærdsstatens fald, 
sikkerhedens privatisering – individet spændt ud mellem frihed og sikkerhed, og den nye ghettoise-
ring. 
 
Litteratur: 

• Bauman, Z. (2001). Uses of Poverty. I: The Individualized Society. Cambridge: Polity Press 
(s. 114-122). 

• Bauman, Z. (2002). Bundlinjen: Ghettoen. I: Fællesskab: En søgen efter tryghed i en usikker 
verden. København: Hans Reitzels Forlag (kapitel 8). 

• Bauman, Z. (2002). Velfærdsstatens storhed og fald. I: Arbejde, forbrugerisme og de nye 
fattige. København: Hans Reitzels Forlag (kapitel 3). 

• Bauman, Z. (1999). In Search of Public Space. I: In Search of Politics. California: Stanford 
University Press (s. 9-57). 

 
Kl. 15.00-16.00 
Projektopgaver, problemformulering og undersøgelsesdesign/ ved Inge M. Bryderup  
 


