
LURF-KURSUS den 23.-24 november 2017 

 

Sted: Trinity hotel og konferencecenter, Fredericia: Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 

www.trinity.dk    

De stærke fællesskaber. Fællesskabsdannelse og vedligeholdelse.  

Hvad konstituerer fællesskaber og hvad truer dem? Hvordan etableres og fastholdes 

en velfungerende offentlighed? Hvilken betydning har den teknologiske udvikling for 

fællesskabet og almendannelsen? Hvad indebærer demokratisk dannelse i en digital 

tidsalder? Og hvilke medborgerskabsidealer bør efterstræbes i det 21. århundrede? 

Det er nogle af de spørgsmål, vi skal drøfte på årets kursus. 

 

Torsdag den 23. november 

12.00-13.00: Ankomst og frokost 

13.00-14.30: Oplæg ved lektor ph.d. Anne Marie Pahuus: Etisk dømmekraft og 

politisk offentlighed ud fra Hannah Arendt og K.E. Løgstrup  

To af det 20. århundredes store fænomenologiske tænkere, Hannah Arendt og K.E. 

Løgstrup, forbandt på hver deres måde det etisk-politiske møde mellem mennesker 

til dét at blive til som menneske. Med et liv i offentlighed og fællesskab, i samtale og 

udveksling kommer både handleevne, forestillingsevne og tænkeevne, hvis man skal 

tro de to filosoffer. I foredraget ser vi på, hvilke former for menneskelig aktivitet i 

handling og tænkning, som kan siges at afgøre forholdet mellem godt og ondt. 

Foredraget har sit primære fokus på Arendts tænkning, men trækker linjen til 

ligheder og forskelle mellem Arendt og Løgstrup. 

14.30-15.00: Kaffe/the og kage 

15.00-16.15: Oplæg ved lektor ph.d. Rikke Toft Nørgaard: Digital citizenship og 

digital dannelse 

Oplægget giver en begrebslig forståelsesramme for og konkrete praksiseksempler 

på, hvordan man kan tænke og arbejde med teknologier på måder, der inviterer til 

og fremmer refleksivt medborgerskab, kritisk dannelse og teknologisk 

forestillingskraft inden for det humanistiske felt. Traditionelt tænker vi, at robotter, 

http://www.trinity.dk/


programmering og digital fabrikation er naturligt hjemmehørende i det 

naturvidenskabelige fagfelt, mens medieproduktion og -konsumption hører til i det 

humanistiske fagfelt. Teknologibrug inden for det humanistiske fagfelt er noget vi 

bruger til at opsøge og konsumere viden med eller kommunikere igennem. Derved 

opstår en fare for, at vores forståelse af og omgang med teknologier indsnævres og 

opsplittes, hvor naturvidenskabelige diskurser og tankeformer bliver eneherskende 

og dagsordensættende, når det kommer til emner som digital dannelse, 

computational thinking, teknologisk samfundsværdi og medborgerskab. Vi er 

således i fare for, at vores forståelse af ovenstående bliver forarmet og vi dermed 

står til at miste evnen til kritisk-kreativt og refleksiv humanistisk tænkning og praksis 

med teknologier. Dette forsøger oplægget at råde bod på ved at give en række 

eksempler på, hvordan digitalt medborgerskab og teknologisk forestillingskraft kan 

gentænkes og reformuleres ved at arbejde kritisk-kreativt og humanistisk med nye 

teknologier. Oplægget præsenterer således udviklede og afprøvede formater for 

digitalt medborgskab og teknologiske forestillingskraft i form af workshopforløbene 

’den teknologisk fremtidsø’, ’playing the refugee crisis’ og ’roboteventyr’ og design 

patterns for hybride participatoriske læringsfællesskaber ud over klasseværelset. 

16.30-18.00: Interne drøftelser blandt kolleger  

18.00: Middag 

20.00: Generalforsamling i LURF 

 

Fredag den 24. november 

9.00-10.30: Oplæg ved lektor, ph.d. Katrine Frøkjær Baunvig: Fællesskab og 

sammenhængskraft - N.F.S. Grundtvig og Émile Durkheim om religion, kultur og 

fysiske forsamlinger 

Det lange 19. århundrede bugner af refleksioner over, hvad der holder en gruppe 

mennesker sammen i et fællesskab. Nye akademiske vidensfelter som antropologi 

og sociologi opstår med det formål at stille skarpt på de skjulte mekanismer. Dette 

skyldes ikke mindst den komplekse historiske udvikling, der placerer den franske 

revolution som en milepæl og som giver sig til kende under overskrifter som 

‘individualisering’, ’nationalisering' og ‘sekularisering’. Politikere, teologer, og 

(førstegenerations-)samfundsforskere er således få udpluk fra den store gruppe af 

mennesker, som over hele Europa - og i det vi kalder den vestlige verden generelt - 



påtager sig den arbejdsopgave at overveje, hvad der skaber balance i sociale 

fællesskaber under forandring. Émile Durkheim gør det i Frankrig. N.F.S. Grundtvig 

gør det i Danmark. I foredraget skal vi se, hvorledes Grundtvig og Durkheim fra hver 

sin indfaldsvinkel snubler ind i den erkendelse, at regelmæssige fysiske forsamlinger 

er det stof, som store kollektive enheder er gjort af. Ligesom vi skal høre det 

underliggende, men enslydende omkvæd i de to forskelligartede forfatterskaber: at 

ritualer, ‘effervescens' og fællessang er det nødvendige sociale bindevæv i 

moderniteten. Endelig skal vi besøge den aktuelle og eksperimentelt orienterede 

kognitionsforskning, der slet og ret giver Grundtvig og Durkheim ret! 

10.45-12.00: Interne drøftelser – betydning for AD/KLM? 

12.00: Hjemrejse med sandwich, vand og frugt to go 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRAKTISKE FORHOLD 

 

Kurset afholdes: Trinity hotel og konferencecenter, Fredericia: Gl. Færgevej 30, 7000 

Fredericia; www.trinity.dk    

Start: Torsdag den 23. november 2017 kl. 12.00 - Slut fredag den 24. november kl. 

12.00  

Bemærk tilmeldingsfrist: Mandag den 9. oktober. Tilmeldingen er økonomisk 

bindende.   

Tilmelding til: MPJ@UCN.DK (Lektor Marlene Printz Jellesen, læreruddannelsen 

Aalborg, UCN)   

Ved tilmelding bedes oplyst:   

· Navn,   

· Institution inkl. EAN nummer (betaling sker forud for kursus, så dette er vigtigt for 

vores kasserer).  

Pris for fuldt kursus i enkeltværelse: I alt: pr. person: 3098,00 kr.  

Prisen dækker: Oplæg, overnatning i enkeltværelse inkl. morgenmad. Frokostbuffet, 

toretters middag, oste- og pølsebord om torsdag aften, forfriskninger (vand, te, kaffe, 

frugt, kage mv.). Sandwich med vand og frugt den 24. november.  

Øvrige drikkevarer afregnes individuelt.  

Senest kl. 9.00 er der check out  

http://www.trinity.dk/

