
DPU TVISTERNE 
VIDENSKABSTEORETISKE TVISTER EFTERÅRET 2020 
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 ellevte gang. 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. 
 
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: 
https://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/kalender/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
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Torsdag d. 22. oktober kl. 15-17 i D174 på DPU, Emdrup 
Hvad bør de studerende vide om pædagogik- og 
uddannelseshistorie? 
For næsten 150 år siden stillede Nietzsche radikalt 
spørgsmålstegn ved historiens nytte. Hvad svarer DPUs 
forskere i dag? Hvad og hvem gør historie godt for? 
 
Jens Erik Kristensen 
Thomas Clausen 
Ning de Coninck-Smith 

 
Tilmelding 
for maks. 30 

 

Mandag d. 23. november kl. 15-17 i D174 på DPU, Emdrup 
Hvad strides der aktuelt om inden for trivsels- og 
stressforskningen? 
Hvordan defineres trivsel og stress, og hvad ved ’vi’ om 
stress inden for uddannelsessystemet? Hvem rammes af 
stress og hvorfor? Er stressforskningen en del af 
problemet? 
 
Anne Maj Nielsen 
Lars Geer Hammershøj 
Claus Holm 

 
Tilmelding 
for maks. 30 

 

Tirsdag d. 1. december kl. 15-17 i A220 Festsalen på DPU, 
Emdrup 
Økologi uden menneske og natur? 
I ’antropocæn’ konkurrerer mennesket med naturkræfter 
som erosion, vulkanisme og pladetektonik om at forme 
Jordens fremtid. Bruno Latour tilbyder et program for 
styrkelse af økologien i politikken. Tilsyneladende er  
Latours pris, at menneske og natur sendes til 
kompostering. Kan det redde Jorden? 
 
Sune Frølund 
Oliver Kauffmann 
Jonas Andreasen Lysgaard 

 
 

Tilmelding 

 

Torsdag d.17. december kl. 15-17 i D174 på DPU, Emdrup 
Hvad ’nytter’ universitetsledelse? 
Teoretiske, praktiske og erfaringsbaserede perspektiver til 
debat. 

Pia Bramming 
Dion Rüsselbæk Hansen (SDU) 
Ida Winther 

Tilmelding 
for maks. 30 

 

 

https://edu.medarbejdere.au.dk/aktuelt/kalender/
mailto:stla@edu.au.dk
http://edu.au.dk/om-dpu/organisation/afdeling-for-uddannelsesvidenskab/
http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/samtidsdiagnostik/
http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/samtidsdiagnostik/
mailto:stla@edu.au.dk
http://edu.au.dk/om-dpu/organisation/afdeling-for-uddannelsesvidenskab/
http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/samtidsdiagnostik/
http://edu.au.dk/forskning/forskningsenheder/samtidsdiagnostik/
https://events.au.dk/Tvister2E2020
https://events.au.dk/tvister3E2020
https://events.au.dk/Tvister1E2020
https://events.au.dk/Tvister4E2020
https://events.au.dk/Tvister2E2020
https://events.au.dk/tvister3E2020
https://events.au.dk/Tvister1E2020
https://events.au.dk/Tvister4E2020

