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Forskning, der 
forandrer hverdagen
UCC’s forskning er praksisforskning. Det er anvendelig forskning, der med teorier og metoder 
går helt tæt på professionernes daglige arbejde. Derfor er resultaterne af vores forsknings- og 
udviklingsprojekter ofte med til at skabe forandringer i hverdagen. Forskningen bidrager der-
med både til videngrundlaget i professionerne og i vores uddannelser. 

UCC’s forsknings- og udviklingsprojekter sigter mod at skabe mere og bedre velfærd og bære-
dygtig vækst. Projekterne tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproblematikker, som blandt 
andet lærere, pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter og ledere støder på i deres daglige 
praksis. Vi undersøger for eksempel inklusion, børns trivsel, fagdidaktik, datainformeret og faglig 
ledelse af daginstitutioner og skoler, utilsigtede hændelser og telepsykiatri i sundhedsvæsenet. 

I denne publikation har vi samlet en lang række af UCC’s forsknings- og udviklingsprojekter. 
Nogle projekter er igangværende, og der kan læses om udgangspunktet for projekterne og det 
kommende arbejde, mens andre er nyligt afsluttede og præsenterer et udsnit af de endelige 
resultater.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores projekter.

Martin Bayer
Forskningschef

Læs mere på ucc.dk/forskning 

http://ucc.dk/forskning
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Tester de nationale test også skoleledelsen?

PROJEKTET – KORT FORTALT

En standard for elevdygtighed

HVAD
Med inspiration fra videnskabs- og teknolo-
gistudier – Science and Technology Studies 
– undersøger dette ph.d.-projekt, hvordan 
de nationale test som et styrings- og ledel-
sesredskab ændrer eller forskyder ledelsen 
af skolen.

HVORDAN
Der udføres etnografisk inspirerede case-
studier på to skoler. Gennem observationer 
og interviews følges resultaterne fra de 
nationale test i skoleledernes arbejde før, 
under og efter testafviklingen. 

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Ph.d.-studiet er finansieret af Ph.d.-rådet 
for uddannelsesforskning og er forankret i 
UCC’s forskningsprogram Ledelse og Orga-
nisatorisk Læring og på Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi på CBS.

KONTAKT
Laura Høvsgaard Maguire
lahn@ucc.dk

”Folkeskolen skal udfordre alle 
elever, så de bliver så dygtige, de 
kan.” Men hvordan måles det, og 
hvad betyder det for, hvordan 
skolen ledes? Det undersøger et 
projekt med udgangspunkt i de 
nationale test. 

De nationale test kom for alvor på den poli-
tiske dagsorden med skolereformen i 2014. 
Samtidig bragte reformen en række sty-
ringstiltag med sig, som kræver, at skolerne 
i højere grad skal ledes med afsæt i data om 
elevernes læring og progression. Dette har 
skabt ændringer i betingelserne for ledelse 
i en folkeskole, der ikke blot er målstyret, 
men også effektstyret.

Forventningerne til folkeskolen og dermed 
også skolelederne blev konkretiseret i 
måltal, hvoraf det første lyder, at ”80 % af 
eleverne skal være gode til at læse og regne 
i de nationale test”. Men hvad betyder det at 
være god til at læse og regne? ”God” er en 
kategori, der, ligesom de andre kategorier 
i de nationale test, bliver udregnet af en 
adaptiv algoritme. 

TEST, DER TILPASSER OG RETTER SIG SELV
At testene er adaptive betyder, at de tilpas-
ser sig den enkelte elev. Algoritmen vælger 
således en sværere opgave, hvis eleven sva-
rer rigtigt, og en lettere opgave, hvis eleven 
svarer forkert. På den måde vil alle elever få 
et unikt testforløb og et testresultat, som er 
beregnet af algoritmen. 

Når dette ph.d.-projekt interesserer sig 
for den adaptive algoritme, er det, fordi 
projektet bygger på en socio-teknisk tilgang, 
hvor det sociale og det tekniske anses som 
gensidigt forbundet. Det betyder, at det 
ikke er ligegyldigt, hvordan testresultaterne 
bliver til, og hvordan de måler. Det under-

søges derfor, hvilke antagelser og værdier 
der opstår med den adaptive algoritme i 
de nationale test. Eksempelvis ligger det i 
testformen, at alle elever vil møde opgaver, 
de ikke kan svare på, og de forventes derfor 
ikke at svare rigtigt på alle opgaver. 

Udover at testen er adaptiv, er den også 
selvscorende, hvilket betyder, at lærerne 
ikke selv retter testene. Testresultaterne 
bliver sendt til en database, og dagen efter 
kan ikke blot læreren og skoleledelsen, men 
også forvaltningen se klassens resultat. 
På den måde forskydes lærerens rolle fra 
tidligere at have været en faglig bedømmer 
til nu også selv at blive bedømt på klassens 
resultater. Således er det ikke blot eleverne, 
der måles, men også lærerne og i sidste 
ende skoleledelsen og den enkelte skole, der 
bliver målt på baggrund af testresultaterne.

FØLG TESTRESULTATERNE
Spørgsmålet om, hvordan der måles, er ikke 
uden betydning, idet algoritmens logikker 
har stor indflydelse på testresultatet. De 
adaptive og selvscorende elementer i de 
nationale test kan altså ikke blot afskrives 
som ”noget teknisk”. Derfor ser projektet 
også på skoleledelsens tilgang til selve test-
afviklingen, og det undersøges, hvilke nye 
ledelsespraksisser testene medfører. 

For at forstå hvilke konsekvenser de nati-
onale test har for måden, skolen ledes på, 
følges skoleledelsens arbejde med testresul-
taterne. Hvordan vægtes testresultaterne 
på den enkelte skole, og hvordan følges der 
op på dem? Har skolen for eksempel afsat 
tid og ressourcer til at gennemgå resulta-
terne? Tilpasser skolen sig også testen, som 
den tilpasser sig eleven? Dette er spørgsmål, 
som projektet undersøger ved at være til 
stede før, under og efter testafviklingen på 
to skoler. 
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LEDELSE

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tid og tempo i velfærdsprofessionerne

HVAD
Formålet er at undersøge tidsforståelser i 
folkeskolen efter indførelsen af lov 409 og 
at samarbejde med andre forskere, der laver 
lignende undersøgelser inden for andre vel-
færdsprofessioner.

HVORDAN
Projektet bygger på flere forskellige typer un-
dersøgelser, herunder feltarbejde, interviews 
og elektroniske spørgeundersøgelser.

HVORNÅR
Projektet slutter i 2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Ledelse og Organisatorisk Læring. 
Deltagere i projektet er Pia Böwadt, Rikke 
Pedersen, Jacob Clausen og Nana Vaaben. 

PUBLIKATIONER 
Projektet har udgivet rapporten ’Hvorfor 
stopper lærerne?’ https://ucc.dk/sites/default/
files/hvorfor_stopper_laererne.pdf
Udkommer i 2018 med en antologi med kapit-
ler om både skoler, daginstitutioner, sundheds-
væsen og socialpsykiatrien.

KONTAKT
Nana Vaaben
nava@ucc.dk
4051 6018

Vi mangler tid!

Tid eller mangel på samme er 
blevet det store omdrejningspunkt 
i stort set hele den offentlige 
sektor og i særdeleshed inden for 
velfærdsprofessionerne. 

Fra alle kanter af den offentlige sektor høres 
det samme nødråb: Vi mangler tid! Særligt 
de mennesker, hvis arbejde består i at levere 
det, vi kalder velfærd, forsøger at råbe op 
om, at de har svært ved at nå de opgaver, 
som de egentlig synes, er de allervigtig-
ste i deres arbejde. Men hvad er det for 
nogle tidslogikker, der er på spil i vores 
velfærdsprofessioner, og hvorfor virker de 
på en sådan måde, at medarbejdere oplever 
at mangle tid, selvom de samtidig synes, at 
de løber hurtigere end nogensinde før? Et 
forskningsprojekt forsøger at svare på det 
spørgsmål og undersøger, hvordan kulturelt 
skabte repræsentationer af tid, såsom ure, 

klokker, kalendere, skemaer, strategipapirer 
og forløbsprogrammer, er med til at styre 
arbejdet i vores velfærdssektor. 

I projektet undersøger vi selv, hvilke tidslo-
gikker der er på spil i folkeskolen. Derudover 
har vi allieret os med samarbejdspartnere 
fra andre professioner, der undersøger for-
holdene der, så projektet også kommer til at 
kunne sige noget om daginstitutionsområ-
det, sundhedsområdet og socialpsykiatrien.

FARTPOLITIKKER
Et af de tidsobjekter, vi er særligt optagede 
af, er det, man kunne kalde fartpolitikker. En 
række politikere efterspørger helt eksplicit 
mere velfærd og produktivitet på kortere 
tid – fx accelererede patientforløb, frem-
driftsreformen og også folkeskolereformen, 
der gerne skulle føre til, at eleverne lærer 
mere og hurtigere. Inden for denne logik ses 
tid som bestående af abstrakte og tomme 

”tidsrum”, som man kan putte aktiviteter ind 
i – og jo flere, jo bedre. 

Men arbejder man inden for velfærdsprofes-
sionerne som fx sygeplejerske, lærer eller pæ-
dagog, er der også andre logikker på spil. Og 
det handler ikke bare om at få mere og mere 
travlt. Der er ganske enkelt også dele af arbej-
det, hvor man ikke er herre over tempoet.

TING TAGER DEN TID, DE TAGER
”Prøv lige at forestille dig at skulle følge en 
gammel dame på toilettet. Hun går meget, 
meget langsomt,” forklarede en sygeplejerske. 
”Og man ved jo, at det er bedst for hende, at 
hun går selv… men når klokkerne bimler og 
bamler om ørerne på én, er det meget svært 
ikke at komme til at trække hende afsted for 
at få hende til at gå lidt hurtigere.”

De velfærdsprofessionelles arbejde er 
fyldt med dilemmaer som sygeplejerskens 
ovenfor. Læreprocesser, helbredelsespro-
cesser eller modningsprocesser lader sig 
ikke nødvendigvis forcere eller accelerere, 
men tager den tid, de tager. Tænk blot på, 
hvor meget tid man kan bruge på at finde 
et tidspunkt at mødes på. Det giver heller 
ikke mening at tale om tempo i forhold til 
nærvær eller omsorg – hvem har dog lyst til 
at få passet sit barn effektivt? 

TIDSFORSTÅELSER OG 
TIDSMISFORSTÅELSER
Der er med andre ord mange forskellige 
tidsopfattelser, tidslogikker, rytmer og 
tempi på spil – ikke mindst i velfærdspro-
fessionerne. Vi er på udkig efter nogle af 
disse tidsforståelser, men ikke mindst er vi 
på udkig efter tidsmisforståelser, for taler vi 
overhovedet om det samme, når vi bruger 
ordet ”tid”? 
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LEDELSE

PROJEKTET – KORT FORTALT

Data- og vidensinformeret ledelse af læring 
og trivsel

HVAD
Projektets formål er at udforske, hvordan data 
og andre vidensressourcer ved brug af konkre-
te værktøjer kan understøtte udviklingen af 
elevernes læring og trivsel. 

HVORDAN
Projektet har dels et forskningsben, som er 
optaget af systematisk indsamling af viden om 
brug af data, dels et udviklingsben, som består 

i kompetenceudvikling af professionelle, skole-
ledelser og forvaltninger.

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Projektet er forankret i programmet Ledelse 
og Organisatorisk Læring i UCC’s videreud-
dannelse og i UCC’s forskningsprogram med 
samme titel. 

PUBLIKATIONER 
Projektets resultater forventes udgivet i bog-
form ultimo 2017.

KONTAKT
Henrik Stockfleth Olsen
hols@ucc.dk
4189 8918

Data i skolesammenhæng kan ved 
første øjekast afføde en vis skepsis. 
Men når lærere, pædagoger, ledelse 
og forvaltninger sammen går på 
opdagelse i data, dukker ny viden 
op, viser et nyt projekt.

I skolen produceres der en stor mængde 
data om elevernes læring og trivsel, og de 
har primært været brugt som udgangs-
punkt for drøftelser mellem skoleledelse, 
forvaltning og politikere. Men data kan også 
bidrage med vigtig viden i forhold til beslut-
ninger endnu tættere på elevernes læring 
og trivsel.

STYRKER BESLUTNINGSGRUNDLAGET
De professionelle – dvs. lærere og pæda-
goger – og ledelserne i skolerne udøver 
deres daglige arbejde ved at træffe hurtige 
beslutninger på baggrund af den viden, de 
har til rådighed i form af erfaringer, intuition 

og ”anekdotisk” information. Det er helt 
naturligt og rigtig hensigtsmæssigt i en 
travl og kompleks skolehverdag, der skal 
fungere. Den type viden er karakteriseret 
ved at være indsamlet usystematisk. Derfor 
tilbyder mere systematisk indsamlede data 
om elevernes læring og trivsel, om under-
visningen og om den elevcentrerede ledelse 
og organisering af skolen en helt afgørende 
vidensressource, som kan styrke beslut-
ningsgrundlaget.

AT OMSÆTTE DATA TIL HANDLING
I projektet skal skolerne opbygge kapacitet 
til at komme fra data til handling gennem 
udvikling af systematik og konkrete værktø-
jer. Med udgangspunkt i forskning og i for-
bindelse med konkret kompetenceudvikling 
af professionelle, ledere og forvaltninger 
har projektet udviklet en række lettilgæn-
gelige tænketeknologier – dvs. redskaber, 
som skolerne kan bruge i arbejdet med 
data: Datacentrifugen, Dataorganisationen, 

Dataårshjulet, Datarelevanscirklen, Data-
bruttolisten m.fl.

DATACENTRIFUGEN
En af tænketeknologierne er Datacentrifu-
gen:

Den årlige trivselsundersøgelse er netop 
gennemført. Lærerne på 7. årgang skal mødes 
med ledelsen for i fællesskab at analysere 
resultatet og beslutte relevante trivselsfrem-
mende handlinger for årgangen. Lærerne har 
gjort det fund, at 25 % af eleverne er bange 
for at markere sig i timerne og blive til grin. 
Det fund kaster de ind i Datacentrifugen. 

Første trin er at sætte fundet i forhold til ens 
egne iagttagelser – og det viser sig, at fundet 
undrer lærerne, for det er ikke det billede, de 
selv har. Trin to er at sætte fundet i forhold til 
skolens mål og indsatser – og de konstaterer, 
at 25 % er en stor gruppe, og at det derfor 
ligger langt fra skolens målsætninger om 
elevernes faglige trivsel. Endelig sættes fundet 
i forhold til den tilgængelige forskningsviden 
– og her kan den seneste forskning om unges 
trivsel bidrage med sandsynlige forklaringer 
og løsningsmodeller. 

Centrifugemetaforen skal vise, at man på de 
enkelte trin kan blive klogere og derfor må 
genbesøge tidligere trin. Modellen danner 
således afsæt for beslutninger dels om pro-
blemets alvorlighed, dels om hvad man kan 
gøre for at løse problemet.

Projektet har vist, hvordan udvikling af kom-
petencer og kultur og brug af tænketekno-
logier i skolerne har dannet grobund for en 
livgivende optagethed af, hvilken ny viden vi 
kan få ved at gå på fælles opdagelse i data.

På opdagelse i skolens data
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Forandring af skolens DNA

PROJEKTET – KORT FORTALT

Ledelse og organisering af 
transformationsprocesser og professionelle 
læringsfællesskaber

HVAD
Projektet handler om de organiserings- og 
ledelsestiltag, som anvendes til at forandre 
skolen. Herunder undersøges den komplek-
sitet af muligheder og udfordringer, som 
opstår i forandringsprocessen og i udviklin-
gen af professionelle læringsfællesskaber. 

HVORDAN
Projektet tager afsæt i en etnografisk un-
dersøgelse på en skole og består i interview 
med ledere, koordinatorer og lærere samt 
observationer. Derudover anvendes inter-
view af skoleledere fra et projekt lavet i et 
samarbejde mellem UCC og DPU.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s forsk-
ningsprogram Ledelse og Organisatorisk 
Læring og forskningsprogrammet ReForM 
ved DPU, Aarhus Universitet. 

PUBLIKATIONER 
Bjerg & Bjergkilde (2016). Ledelse gennem 
ressourcepersoner. I Pædagogik og skolele-
delse – En håndbog for skoleledere.

KONTAKT
Dorethe Bjergkilde
dobj@ucc.dk
4189 8772

Skolelederne arbejder med radikalt 
at ændre samarbejdskulturen og 
organiseringen af teams rundt om-
kring på skolerne. Hvordan leder 
og organiserer man sådan en gen-
nemgribende forandringsproces? 

På skolerne foregår der en mere eller 
mindre gennemgribende kollektiv kultur-
udvikling. Skolelederne arbejder fx med at 
fremme et øget samarbejde blandt lærerne 
bl.a. gennem udvikling af professionelle 
læringsfællesskaber. Ledelsesarbejdet 
med forandringsprocessen og samar-
bejdsprocesserne er imidlertid en svær og 
udfordrende størrelse. Et nyt ph.d.-projekt 
undersøger, hvordan denne proces udspil-
ler sig i praksis. Både hvordan ledelses- og 
organiseringstiltag anvendes, formes, 
’farves’ og ændres lokalt i mødet med med-
arbejderne, men også hvordan de er med til 
at betinge medarbejdernes nye praksis.
 
FARVEL TIL PRIVATPRAKTISERENDE 
LÆRERE
Projektet peger på, at det ikke kun handler 
om at tilrettelægge nye teamstrukturer og 
timefordelinger i skolen, men at de nye til-
tag kræver en omlægning af selve måden, 
lærerne samarbejder på, og hvordan man 
fundamentalt forstår sig selv som lærer på. 
Læreren, der før var mere privatpraktise-
rende og selvledende, skal nu planlægge, 
reflektere over, udvikle og evaluere under-
visningspraksis i tæt samarbejde med andre 
lærere i professionelle læringsfællesskaber. 
Undervisningsopgaven er blevet et fælles 
ansvar. 

Skolelederne skal stå i spidsen for foran-
dringsprocessen, og det fordrer en langt 
mere aktiv rolle af lederne. Samtidig har 
skolen fået flere formelle og uformelle 
ledelseslag i form af koordinatorer, afde-
lingsledere og vejledere, der får til opgave 
at understøtte forandringsprocessen. 

VEJE OG OMVEJE
Projektet undersøger nogle af de mange 
forskellige ledelses- og organiseringsfor-
mer, der anvendes til at forandre skolerne. 
Gennem fx affektiv ledelse har lederne fået 
en stigende opmærksomhed på at orke-
strere den rette stemning og atmosfære i 
skolen, da de både skal ’skubbe’ lærerne ud 
i nye og ukendte praksisser, samtidig med 
at de skal fastholde deres motivation. Det 
fordrer, at lederne vedvarende følger op på 
fx uro, stress, sladder, samtidig med at de 
holder engagementet og tilliden til foran-
dringsprocessen blandt lærerne oppe. 

Frustrationer fylder nemlig mærkbart i 
kulturforandringsprojektet, ikke mindst hos 
lærerne, men også hos de ressourceper-
soner og koordinatorer, som den faglige 
ledelse distribueres ud til. De mange nye 
organiserings- og udviklingstiltag, som 
lærerne ’skubbes’ ud i, kræver en varsom 
dosering og en vedvarende balance-
ring. Projektet viser, at frustrationerne 
blandt lærerne som følge af de mange 
forandringstiltag kan medføre utilsigtede 
effekter, der kan obstruere den planlagte 
implementering. Det kan kræve yderligere 
reorganiseringer og justeringer af de nye 
udviklingsinitiativer og til tider endda, at 
man må stoppe et igangværende projekt 
fuldstændigt. 

De faktorer, som er udslagsgivende for, 
at et udviklingstiltag ikke lykkes, er ikke 
entydige, men komplekse. Det kan både 
være fx for stort et arbejdspres, mang-
lende sammenhæng og opmærksomhed 
i dagligdagen, dårligt samarbejde eller en 
kombination af faktorer. Skolelederen er i 
den grad kommet på arbejde i forandringen 
af skolens DNA. 
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Skaber faglige ledere kvalitet  
i det pædagogiske arbejde?

PROJEKTET – KORT FORTALT

Faglig ledelse i dagtilbud – udforskning af 
’det faglige’ i ledelsen og organiseringen af 
en hybrid offentlig sektor 

HVAD
Formålet er at skabe en kvalificeret og de-
taljeret forståelse for de aktuelle problemer 
og muligheder, der er forbundet med faglig 
ledelse inden for det pædagogiske felt anno 
2016, baseret på solid teoretisk og empi-
risk-analytisk vidensproduktion.

HVORDAN
Gennem interviews og observationer af 
møder i fire daginstitutioner undersøges 
lokale praktiseringer af mødet mellem poli-
tiske, styringsmæssige og fagprofes sionelle 
diskurser og dette mødes betydning for 
faglig ledelse. 

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Ledelse og Organisatorisk Læring. 

KONTAKT
Elvi Weinreich Mie Plotnikof
ew@ucc.dk mipl@ucc.dk
2346 0039 4189 8925

Velfærdsinstitutionernes kerne-
opgave er kommet på den poli-
tiske dagsorden. Herved er ”den 
professionelle strategiske leder”, 
der alene kan styre ressourcer og 
produktion, kommet til kort. 

Den politiske diskurs om ny velfærd har 
bragt læring på dagsordenen. Ny velfærd 
handler om at skabe robuste borgere, der 
kan klare sig uden eller med færrest mulige 
velfærdsydelser. For at dette kan realiseres, 
skal alle fra vugge til grav lære at lære. Det 
skal professionerne også. Så de har faktisk 
travlt. 

For dagtilbud betyder det et øget fokus på, 
hvordan der pædagogisk skabes rammer og 
indhold for børnenes læring, så børnene får 
det bedste fundament for fortsat udvikling 
og trivsel. Herved kommer den pædagogi-
ske kerneydelse i fokus og – i forlængelse 
heraf – ledelse af kvaliteten i den pædago-
giske kerneydelse. 

FRA STYRING TIL VELFÆRDSLEDELSE 
I mange år har der vandret en myte rundt 
i det offentlige om, at før new public ma-
nagementbølgen ramte de offentlige for-
valtninger, blev velfærdsledere valgt efter, 
om de var de dygtigste sygeplejersker til at 
passe skinnebenssår, de dygtigste pæda-
goger til at skifte bleer og de dygtigste 
lærere til at skabe ro i klassen. Der mangler 
dog evidens for denne påstand, der med 
sig har forestillingen om, at fagligt kompe-
tente ledere alene er ledere, der anskuer 
deres ledelse ud fra et fagligt perspektiv og 
herved ikke kan rumme et velfærdsrettet 
strategisk og organisatorisk perspektiv. 

På grund af denne forståelse har vi både 
uddannelsesmæssigt og praktisk fået pro-
duceret mange offentlige ledere, der har 
deres største kompetence som styrings-
eksperter og kvalitetssikringschefer. Det 

er således nærmest blevet betragtet som 
et ledelsesmæssigt handicap, hvis man som 
offentlig leder har følt sig dedikeret til det 
faglige område. Alt imens er det trængt i 
baggrunden, at en faglig offentlig leder bør 
koble sig på den politiske velfærdsdagsor-
den, tage stilling til, hvad velfærdsrefor-
merne har af betydning for deres mål-
grupper, arbejde tæt på medarbejdernes 
udøvelse af det faglige arbejde, sparre med 
dem og derved styrke deres personlige, 
sociale og faglige beslutningskompetence. 
Alt sammen initiativer, der styrker kvalite-
ten i velfærdsydelserne. 

NYE OPGAVER, NYE KOMPETENCER
De velfærdsprofessionelle skal engageres 
og uddannes til deres nye opgaver. Det 
kræver ledere, der kan sætte faglig retning 
og få professionerne med. Om der går 
sådan nogle ledere frit rundt i dagtilbud i 
dag, har en gruppe forskere set efter i fire 
institutioner.
 
Her blev der fundet eksempler på, at de 
faglige ledere er til stede og udøver faglig 
ledelse; forskelligt, men de formår alle fire 
at skabe engagement og styrke kvaliteten i 
det pædagogiske arbejde. 

Desuden peger undersøgelsen på, at 
forvaltningerne gennem mange forskellige 
koncepter forsøger at styre det pædago-
giske arbejde – nogle steder nærmest i de-
taljen. Her udviser de faglige ledere i større 
eller mindre grad en kreativ kompetence til 
– på trods af koncepternes til tider meget 
stramme rammesætning – at få skabt et 
fagligt råderum for de pædagogiske med-
arbejdere. I parentes bemærket lever alle 
fire ledere op til deres respektive kommu-
ners forventninger til deres strategiske og 
økonomiske kompetencer. 
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Natur og Bæredygtighed

HVAD
Projektet udvikler og undersøger miljø- og 
bæredygtighedsdimensioner af læreplans-
temaet ’Natur og Naturfænomener’. 

HVORDAN
Pædagogisk personale og børn i fem 
daginstitutioner udbygger og afprøver 
naturprojekter med aktiviteter, som intro-
ducerer børnene til miljø- og bæredygtig-
hedsdimensioner. Fremdriften understøttes 
løbende af forskningsteamet. 

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Dagtilbuds-, Social- og Specialpæ-
dagogik. 

PUBLIKATIONER 
Husted, M. & Frøkjær, T. (2014).  Nature 
in Preschool. Paper præsenteret på 
ECER-konferencen ”The Past, the Present 
and Future of Educational Research in 
Europe”.

KONTAKT
Mia Husted Thorleif Frøkjær
mihu@ucc.dk tf@ucc.dk
4189 8487 4189 7261

Kan daginstitutionerne i højere 
grad nærme sig samspillet mellem 
natur og moderne menneskers 
livsførelse? Hvordan ser sådanne 
pædagogiske projekter ud, og kan 
de stimulere børns gryende læring 
i bæredygtighed?

Projektet ’Natur og Bæredygtighed’ tager 
afsæt i de samfundsmæssige og pædagogi-
ske vanskeligheder ved at tage livtag med 
økologiske og miljømæssige udfordringer.

Projektet inviterer pædagogisk persona-
le i fem daginstitutioner samt natur- og 
udelivsundervisere fra pædagoguddannel-
sen til at tage del i drøftelser, udvikling og 
udforskning af nye pædagogiske aktiviteter 
og perspektiver relateret til fremtidige 
samspil mellem mennesker og vores fælles 
natur. 

En stor del af de nuværende naturaktivi-
teter i dagtilbud tilbyder børnene viden, 
oplevelser og erfaringer med ’oprindelig’ 
natur i form af dyr, planter og vejrforhold, 
der kan sanses, erfares og respekteres. 
’Natur og Bæredygtighed’ tager i stedet 
fat i naturens betydning for moderne liv og 
forsøger ad den vej at tilbyde børnene nye 
typer af erfaringer med den regulerede na-
tur, fx vandrensningsanlæg eller gartnerier, 
som danner grundlag for moderne livs- og 
produktionsforhold. 

AFFALDSSORTERING OG HØNSEBRUG 
Det har foreløbig resulteret i nye typer 
af naturprojekter i de fem deltagende 
daginstitutioner, fx et projekt om, hvad 
der er skidt og godt ved affald. Her finder 
børnene skatte på stranden og sorterer og 

følger nogle af de forurenende skatte til 
affaldssorteringen og til forbrændingen. Et 
andet projekt arbejder med vandets kreds-
løb med udgangspunkt i et planteprojekt 
og besøger det lokale rensningsanlæg og 
vandværk for at se, hvor vandet bliver af. Et 
tredje projekt handler om høns, og hvordan 
forskellige former for hønsebrug og hønse-
liv tager sig ud under forskellige forhold. 

Det pædagogiske personale følger selv 
op på deres projekter gennem logbøger 
og observationer med fokus på indholdet 
i aktiviteterne, børnenes reaktioner og 
udbytte samt deres egen rolle i projektet. 
De deltagende daginstitutioner tilbydes 
vejledning og sparring undervejs i forløbet, 
ligesom logbøger og observationer bruges 
til at reflektere over pædagogiske kvalite-
ter og vanskeligheder ved den nye måde at 
arbejde på.

Projektet er et aktionsforskningsprojekt, 
som udvikles og justeres løbende i dialog 
med deltagerkredsen. Desuden er projek-
tets kvaliteter og perspektiver blevet belyst 
og drøftet af natur- og udelivsundervisere 
fra pædagoguddannelsen, som gennem 
en række workshops undersøger projek-
tet for resultater og perspektiver, der kan 
kvalificere naturprofilen på pædagogud-
dannelsen. 

Natur, menneske og miljø i dagtilbud



Hvordan hænger pædagoger og børns trivsel sammen? 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Børns trivsel i daginstitutionen

HVAD
Projektet består i en empirisk og teoretisk 
undersøgelse af børns trivsel i hverdags-
livet i daginstitutionen som et kollektivt 
fænomen, der omfatter børn og voksne. 
Formålet er at formulere pejlemærker for 
en kritisk trivselspædagogisk tilgang.

HVORDAN
I projektet er brugt snap logs, som pæda-
gogstuderende i 3. praktik har bidraget 
med, eksplorativt feltarbejde og kri-
tisk-utopisk inspirerede fremtidsværksteder 
for personale og børn samt opfølgende 
forskningscirkler.

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Dagtilbuds-, Social- og 
Specialpædagogik og på Center for Dagin-
stitutionsforskning, Roskilde Universitet.

PUBLIKATIONER 
Husted, M. & Lind, U. (2016). Fremtids-
værksted som demokratiserende metode 
– aktionsforskning med børnehavebørn. 
Dansk Pædagogisk Tidsskrift 2016:3 

KONTAKT
Unni Lind
unni@ucc.dk 
2984 6204

Børns trivsel er sat på både den 
politiske og den pædagogiske 
dagsorden. Men børn og voksnes 
trivsel i daginstitutionen måles 
og undersøges separat, og det er 
problematisk, fordi børns hverdags-
liv i institutionen og de voksnes 
arbejdsliv hænger tæt sammen.

Trivsel bliver set som noget, der handler 
om den enkelte, og børn og voksnes trivsel 
i daginstitutionen undersøges separat. 
Det betyder, at de rammer og strukturer, 
der former pædagogers arbejde og har 
betydning for arbejdsglæden og måden 
opgaven løses på, ikke tages i betragtning, 
når man undersøger børns trivsel. I dette 
ph.d.-projekt undersøges, hvordan børneliv 
og arbejdsliv flettes sammen i daginstitu-
tionen, og på hvilke måder pædagogernes 
trivsel får betydning for børnenes trivsel. 
I projektet er der lavet feltarbejde i en 
daginstitution og fremtidsværksteder med 
børn og voksne i to daginstitutioner. Pæ-
dagogstuderende i 3. praktik har bidraget 
med snap logs (foto = snapshot og log = 
fortælling). 

TRIVSEL ER I MANGE SMÅ ØJEBLIKKE
Indsamlingen af empiri er ikke færdig, og 
analyseprocessen er kun i sin indleden-
de fase. Men empirien peger på, at de 
trivselserfaringer, børn og voksne gør sig 
i situationer – for eksempel en samling i 
en daginstitution – er forskelligartede og 
forhandles og forandres hele tiden. Børn 
og voksne får erfaringer med at ”have det 
godt” eller ”ikke have det godt” og at ”få 
det godt” eller ”ikke få det godt” i situa-
tionen, og nogle børn får erfaringer med, 
at ”ikke at have det godt” kan blive til ”at 
have det godt” senere på dagen. I daglig-
dagen oplever personalet, at børn både 
støtter og modarbejder deres pædagogiske 
projekt. De oplever det som frustrerende, 

når de modarbejdes, og det udfordrer sam-
arbejdet med kollegerne. De spændinger 
oplever børnene, fordi de er sammen med 
personalet, mens det foregår. 

I projektet arbejdes der analytisk med et 
trivselsbegreb, der kaldes ”de mange små 
øjeblikke af trivsel i hverdagen”. Det giver 
mulighed for at forstå trivsel som en række 
forskellige små sekvenser – som øjeblikke 
mellem mennesker. Det videre analytiske 
arbejde retter sig mod, hvordan erfaringer 
fletter sig sammen i løbet af dagen og 
ugen. Der ses på, hvordan der skabes trivsel 
både her og nu, som en grundstemning hos 
børn og voksne og som et miljø – børnemil-
jø, arbejdsmiljø, institutionsmiljø – som de 
samfundsmæssige strukturer og vilkår for 
arbejdet er afgørende for.

FORSKNING TIL DEN PÆDAGOGISKE 
PROFESSION
Forskningsprojektet er tilrettelagt som 
et participatorisk pædagogisk forsknings-
projekt, hvor forskeren indgår i en fælles 
proces med studerende, pædagogisk 
personale og børn med det formål at skabe 
viden om trivsel i daginstitutioner. Viden-
skabsteoretisk og metodisk trækkes der på 
kritisk-utopisk aktionsforskning, marxistisk 
hverdagssociologi og kropsfænomenolo-
gien. Der anvendes en række metoder fra 
den kvalitative human- og samfundsviden-
skabelige forskningstradition, som har fo-
kus på meningsskabelse, erkendelse, kritik 
og aktion. Forskningsprojektet retter sig 
mod den pædagogiske profession og aktø-
rer inden for daginstitutionsområdet, som 
træffer pædagogiske, metodiske, struktu-
relle og organisatoriske beslutninger. 
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Når trivsel skal måles

PROJEKTET – KORT FORTALT

Trivsel på tværs: Pædagogik, politik og 
børneliv i daginstitutioner

HVAD
Projektet skaber viden om, hvordan pæda-
goger, forældre og børn forstår og praktise-
rer trivsel i daginstitutioner. Det undersø-
ges, hvad disse forståelser og praktiseringer 
betyder for forskellige aktørers betingelser 
og handlemuligheder.

HVORDAN
Forskningsprojektet kombinerer del-
tagerobservationer i daginstitutioners 
hverdagsliv, kvalitative interviews, aktions-
forskningsværksteder og børneworkshops. 
Desuden indgår der empiri fra pædagogstu-
derendes praktikforløb.

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Dagtilbuds-, Social- og Specialpæ-
dagogik. Medvirkende forskere er Kathrin 
Houmøller, Signe Hvid Thingstrup og Anja 
Marschall. 

PUBLIKATIONER 
Forskning på vej: Trivsel er mere end glade 
børn. Børn & Unge 2017, Nr. 2.
Projektet deltog med to præsentationer på 
forskningskonferencen NERA i 2017.

KONTAKT
Anja Marschall Kathrin Houmøller
anjm@ucc.dk khou@ucc.dk
4189 8859 4189 8928

Danske børn kortlægges og testes 
som aldrig før i deres daginsti-
tutioner for at sikre, at børnene 
kommer bedst på vej. Men kan 
børns trivsel måles, så det kan om-
sættes til meningsfuld pædagogisk 
praksis? 

Børns trivsel er en politisk ambition, men 
det er imidlertid ikke altid helt klart, hvor-
dan trivsel skal forstås. Trivsel er et upræ-
cist begreb, som ofte fremstår implicit 
både i faglitteratur, men også i daglig tale, 
hvor trivsel henviser til mange forskellige 
værdier og idealer. I Dagtilbudsloven omta-
les trivsel på linje med udvikling og læring, 
og i 2015 indførte flere kommuner halvår-
lige trivselsvurderinger af alle børn på 0-6 
års-området. Trivsel er således blevet et 
fænomen, der systematisk skal vurderes og 
kategoriseres. Men hvilken rolle spiller det 
øgede fokus på trivsel for den pædagogiske 
praksis og dermed børns levede hverdagsliv 
i daginstitutionen?

PÅ TVÆRS AF TRIVSELSLOGIKKER
I projektet undersøges trivsel i al sin 
kompleksitet på tværs af mange forskellige 
hverdagslige sammenhænge. Ikke blot på 
tværs af daginstitution og hjem, men også 
på tværs af policy papers og praksis, på 
tværs af forskellige forståelser af trivsel, på 
tværs af pædagogisk personale, på tværs af 
stuer i børnehaven og på tværs af forskelli-
ge børnehaver – både i samme område og 
på tværs af geografisk lokalitet.

Når vi er nysgerrige på dette ’på tværs’-
aspekt, er det, fordi trivsel og mistrivsel 
synes at ændre mening og betydning, alt 
efter hvorfra man ser det, og hvad man 
gerne vil med det. De foreløbige fund 
fra projektets pilotfase peger på, at det, 
som forstås og fortolkes som trivsel eller 
mistrivsel for et barn i Institution Syd, 
sagtens kan forstås og fortolkes anderledes 
i Institution Nord. 

FÆLLESSKAB ELLER INDIVIDUELLE 
KOMPETENCER?
Fra politisk hold er der bl.a. fokus på 
tidlig opsporing og skoleparathed og på 
at forebygge vanskeligheder, så børnene 
kan klare sig godt i skolen og senere på 
arbejdsmarkedet. Det afspejler et lærings- 
og fremtidsrettet blik på børnenes trivsel. 
Dette blik synes at have betydning i forhold 
til det pædagogiske arbejde. I arbejdet med 
børns læring oplever pædagogerne et pres 
på det, de forstår som en central opgave, 
nemlig at følge børnenes initiativer og i det 
hele taget inddrage deres perspektiver.

I projektet bliver det tydeligt, at triv-
selsvurderinger er mere og andet end 
neutrale skemaer. Trivselsskemaerne er 
tidskrævende både at udfylde og handle på, 
og det bliver en udfordrende og dilemma-
fyldt pædagogisk opgave at prioritere tid 
og ressourcer i forhold til tid ’på gulvet’ 
med børnene og udarbejdelse af handle-
planer. 

Det fokus, der historisk set har været på 
forpligtende børnefællesskaber i danske 
daginstitutioner, er presset til fordel for et 
større fokus på børns individuelle kom-
petencer. Dette opleves af pædagogerne 
som et fagligt tab, da pædagogernes brede 
viden – både den teoretiske og den erfa-
ringsbaserede – udfordres af politiske krav 
om evidensbasering. Gennem projektet ses 
det, hvordan pædagoger kæmper med at 
finde mening i de politiske krav i forhold til 
at skabe gode trivselsbetingelser for børn 
både her og nu og på længere sigt. 
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PÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Krop og dannelse – læreplaner i dagtilbud

HVAD
Projektet undersøger, hvilke muligheder og 
barrierer der kan være i pædagogers arbejde 
med mod, risikofyldt leg og kamp. I projektet 
kigges der også på, hvordan det pædagogiske 
arbejde kan tilrettelægges, og hvilke didakti-
ske overvejelser der har særlig betydning for 
implementeringen.

HVORDAN
Undersøgelsen består af observation, videoob-
servation samt interview i udvalgte daginstitu-
tioner. Institutionerne har deltaget i PD i ’Krop 
og dannelse’ på UCC.

HVORNÅR
2017-2019

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningspro-
gram Sundhed og i UCC’s pædagoguddan-
nelse.

KONTAKT
Mathilde Sederberg  Anne Bahrenscheer
mase@ucc.dk ab4@ucc.dk
4189 8004 4189 7826

Kan børns vilde lege bidrage til 
deres udvikling og trivsel? Et 
projekt undersøger en række 
daginstitutioners arbejde med mod, 
risikofyldt leg og kamp. 

Formålet med projektet er at undersøge, 
hvordan arbejdet med mod, risikofyldt leg 
og kamp kan udgøre et pædagogisk grund-
lag i relation til trivsel, læring og dannelse. 
Der er øget fokus på motorisk træning i 
dagtilbud, men for at få en god motorik 
kræver det, at børn tør kaste sig ud i krops-
lige udfordringer. Projektet kigger derfor 
også på sammenhængen mellem risikofyldte 
lege og motorik.

En række daginstitutioner i Hillerød Kom-
mune har sendt deres medarbejdere på 
videreuddannelse i PD-modulet Krop og 
dannelse, hvor børns vilde lege indgår som 
et element. Efter endt uddannelse er der 
oprettet et netværk blandt de deltagende 
institutioner. I netværket fastholdes den nye 

viden og fokus på implementering i praksis. 
På fælles netværksmøder diskuteres og 
planlægges aktiviteter. 

MOD, INITIATIV OG SELVVÆRD
Projektet følger pædagogerne i deres 
arbejde med at fastsætte mål, planlægge, 
igangsætte, dokumentere og evaluere ak-
tiviteter med afsæt i de pædagogiske lære-
planer. Der kigges bl.a. på, hvordan arbejdet 
med krop og bevægelse kan kobles til flere 
aspekter af de nye læreplaner i dagtilbud, så 
der arbejdes på tværs af læreplanstemaer-
ne. Gennem arbejdet med risikofyldte lege 
vil der fx både blive arbejdet med motorik, 
bevægelse, mod, initiativ, selvværd, trivsel, 
læring og dannelse, der kan ses bredt i for-
hold til de pædagogiske læreplaner. 

PÆDAGOGER SOM KROPSLIGE FORMIDLERE
Betydningen af pædagogernes arbejde i 
forhold til børns trivsel, læring og dannelse i 
et kropsligt perspektiv undersøges gennem 
observationer, videofilmning samt interview 
i udvalgte daginstitutioner. Fokus er dels på 

pædagogerne og deres handlinger og efter-
følgende refleksioner og dels på børnene 
– hvad udtrykker de verbalt og kropsligt i 
forhold til de igangsatte aktiviteter? Obser-
vationerne af børnene danner også ud-
gangspunkt for interviews med pædagoger-
ne og andre aktører, fx sundhedsplejersker, 
lærere og bevægelseskonsulenter. 

Et særligt aspekt, som undersøgelsen også 
vil kigge på, er pædagogernes brug af deres 
egen krop i arbejdet – der ses på kroppen 
som udgangspunkt for den professionsper-
sonlige kommunikation og formidling.

Partnerskabet mellem Hillerød Kommune 
og UCC er en udvidelse af det netværkspro-
jekt, der allerede er i gang i forbindelse med 
profiluddannelsen i krop, sundhed og trivsel 
inden for pædagoguddannelsens dagtilbuds-
specialisering.

NY VIDEN?
Projektet skal skabe viden om risikofyldte 
lege i pædagogisk praksis. Hvorfor er det et 
vigtigt fokus? Hvordan indgår pædagoger i 
dette arbejde med deres kroppe? Hvad læ-
rer børnene? Og hvilke rammer kræver det?

Men projektet skaber også viden om, hvor-
dan der arbejdes med at implementere ny 
viden fra PD-uddannelse til praksis. Denne 
viden kan få betydning for måden, der 
arbejdes med efter- og videreuddannelse på 
i UCC.

Børnehavebørn i risikofyldt leg 
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Børns fællesskaber lider under 
evalueringer og vurderinger

PROJEKTET – KORT FORTALT

Små børns fællesskabelse i en flertydig 
vuggestuepraksis

HVAD
Projektet skaber viden om, hvordan små 
børn indgår i fællesskaber med hinanden 
i vuggestuens hverdag, og om, hvordan 
børns fællesskabelse hænger sammen 
med de professionelles bestræbelser på at 
inkludere og opspore bekymringsvækkende 
børneliv.

HVORDAN
Projektet er praksisforskning, hvor børn 
og personale fra to vuggestuer deltager. 
Projektet kombinerer deltagerobservation 
af børn og professionelles institutionelle 
hverdag, tværfagligt samarbejde, refleksi-
onsrum og kvalitative interviews. 

HVORNÅR
2014-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Dagtilbuds-, Social- og Specialpæ-
dagogik og i ph.d.-programmet Hverdagsli-
vets Socialpsykologi, IMT, RUC. 

PUBLIKATIONER 
Munck, C. (2016). Når den pædagogiske 
faglighed undermineres af psykologien. 
I Inklusion, udsathed og tværprofessionelt 
samarbejde. Frydenlund Academic.

KONTAKT
Crisstina Munck
crmu@ucc.dk
5194 4355 

Børn i vuggestuen er optaget af at 
deltage i konkrete aktiviteter med 
andre børn. Hvordan bliver børns 
fællesskaber mulige, når de profes-
sionelle skal inkludere og opspore 
bekymringsvækkende børneliv?

De sidste 10-15 års bestræbelser på at 
kvalitetsløfte daginstitutionerne har 
medført en skærpet opmærksomhed på 
børns kompetenceudvikling, inklusion 
og bekymringsvækkende børneliv. Be-
stræbelserne på at inkludere alle børn og 
samtidig opspore og udpege de børn, der 
skal have mere stimulering og hjælp, ser ud 
til at have forskellig betydning i børnenes 
hverdagsliv i vuggestuen. Samtidig skaber 
det en række dilemmaer for pædagoger og 
andre faggrupper i institutionerne.

De situationer, hvor pædagoger som 
professionelle skal evaluere og vurdere 
børns deltagelse og kompetenceudvikling, 
vanskeliggør en fleksibel hverdagspraksis, 
der kan bevæge sig med børnenes bidrag, 
peger nyt ph.d.-projekt på.

EVALUERING MINDSKER BØRNS 
INDFLYDELSE
I vuggestuens hverdag er de små børn 
optaget af de andre børn. Børnene skaber 
fælles aktiviteter med hinanden og med 
de voksne. Samtidig udfordres børnenes 
fællesskaber i de konkrete pædagogiske 
arrangementer i hverdagen, når de profes-
sionelle bliver optagede af fx at evaluere 
børns kompetenceudvikling. Flere profes-
sionelle tilkendegiver, at i situationer, hvor 
evaluering bliver centralt, er det vanskeligt 
at udforske hverdagen med børnene.

For børnene betyder det, at deres indfly-
delse på hverdagens arrangementer og 
deres mulighed for sammen at undersøge 
omverdenen, begrænses. Når børn og 
voksnes fælles praksis bliver til, at de voks-

ne skal styre, kontrollere og vurdere børn, 
så skygger det for at se børn og voksnes 
fælles bestræbelser. 

AT STÅ ALENE MED VURDERINGERNE
Projektet peger på, at når de professionelle 
bekymrer sig om børns deltagelse, synlig-
gøres de professionelles pligt til at opspore, 
udpege og afhjælpe problemer hos børn. I 
opsporings- og vurderingsarbejdet opsøger 
en del professionelle et tværfagligt samar-
bejde i ressourceteams for at få hjælp til at 
håndtere dette vurderingsarbejde. 

Projektets analyser peger på, at det 
tværfaglige samarbejde ikke nødvendigvis 
hjælper pædagogerne i vurderingerne af 
det bekymringsvækkende børneliv. Det 
tværfaglige samarbejde er særligt oriente-
ret mod at facilitere inklusion af børn.

Pædagogerne står hermed alene med at 
håndtere opsporings- og vurderingsarbej-
det. Flere pædagoger ønsker mere sparring 
og hjælp fra særligt PPR-psykologer i 
vurderingsarbejdet, så det bliver et fælles 
anliggende.

Samlet set peger projektet på, hvordan små 
børn indgår i fællesskabende processer, og 
hvordan disse er gensidigt betingede af de 
professionelles muligheder for at udforske 
hverdagen med børnene. Projektet har 
således bidraget til at udvikle begrebet fæl-
lesskabelse, der dækker over processen: at 
bestræbe sig på at være sammen og gøre 
noget sammen. 

Ligeledes peger projektet på, at pæda-
gogerne har ansvaret for at opspore og 
vurdere bekymringsvækkende børn. Dette 
ansvar ser ud til at begrænse fleksibiliteten 
i den pædagogiske praksis og muligheden 
for at inddrage børnenes perspektiver.
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Ram skraldespanden eller skab en medborger?

PROJEKTET – KORT FORTALT

Affaldspædagogik mellem daginstitution, 
skole og hjem

HVAD
Fokus i undersøgelsen er på læring om 
affald i relationen mellem daginstitution, 
skole og hjem. Formålet er at undersøge 
længerevarende effekter af affaldspædago-
giske forløb og at udforske affaldspraksisser 
i forskellige familier. 

HVORDAN
I projektet genbesøges fem daginstitutioner 
og skoler rundt om i landet. Her interviewes 
lærere, pædagoger og teknisk personale om 
arbejdet med affaldspædagogik, og der ud-
føres 8-10 familiebesøg rundt om i landet. 

HVORNÅR
2017

HVEM
Projektet er et samarbejde mellem UCC’s 
pædagoguddannelse, DPU/Aarhus Universi-
tet og Afdelingen for Bæredygtig Udvikling, 
Københavns Kommune. Projektet er støttet 
af Miljøstyrelsens Kommunepulje. Læs mere 
om projektet her: www.skodanet.blogspot.dk

KONTAKT
Katrine Dahl Madsen
kama@ucc.dk
4189 8940

Nanna Jordt Jørgensen
najo@ucc.dk
4189 8938

Der er forskel på affaldspraksisser 
derhjemme og affaldspraksisser i 
børnehaven. De forskelle danner 
udgangspunkt for et projekt om 
affaldspædagogik i børns hver-
dagsliv. 

Forsknings- og udviklingsprojektet tager 
udgangspunkt i de affaldspraksisser, som 
børn møder i skolen, daginstitutionen og 
hjemmet. I projektet indsamles der viden 
og udvikles forskningsbaseret undervis-
ning og læringsaktiviteter, der bygger bro 
mellem affaldspraksis i skole/daginstitution 
og hjem. Målet er at:

1. Bidrage med ny viden om samspillet 
mellem affaldspædagogik i daginstitu-
tioner og skoler og husholdningernes 
sortering af affald

2. Bidrage med ny viden om forskellige 
familiers affaldspraksis, så pædagoger 
og lærere i større grad kan inddrage 
børnenes affaldserfaringer fra hjemmet

3. Udvikle forskningsbaseret undervis-
ningsmateriale til skoler og daginstituti-
oner, der integrerer den affaldspraksis, 
børnene oplever hjemme, i læringsak-
tiviteter om sortering på skolen og i 
daginstitutionen.

Det nyskabende ved projektet er, at det – i 
forhold til det meste af den eksisterende 
undervisningspraksis – fokuserer meget 
direkte på forholdet mellem læring i skoler 
og daginstitutioner og familiernes affalds-
praksis. 

AFFALD ER EN DEL AF HVERDAGEN – OGSÅ 
FOR BØRN
Selvom børnene i skolen og daginstituti-
onen kan lære om sortering af de samme 
affaldstyper, som findes i hjemmet, så er 
hverdagen i institutionen og hverdagen 
i hjemmet kendetegnet af forskellige 
daglige rutiner og normer. I hjemmene 

fletter affaldspraksisser sig sammen med 
hverdagsgøremål som fx indkøb, sport og 
madlavning, mens affald og bæredygtighed 
indgår som del af fag og læreplanstemaer 
i skole og daginstitution og i institutionens 
hverdag på forskellig vis, afhængigt af 
blandt andet tekniske muligheder og ildsjæ-
le på stedet. I stedet for at ignorere disse 
forskelle er tanken i dette projekt at gøre 
dem til en drivkraft i børnenes undersøgel-
se og læring om affald, så de både kritisk og 
kreativt lærer at se affald og affaldshånd-
tering i sammenhæng med livets andre 
gøremål. 

UUDNYTTEDE POTENTIALER
Undersøgelsen bygger videre på et 
forsknings- og udviklingsprojekt, som i 
2015-2016 kortlagde nogle udfordringer i 
forhold til det pædagogiske arbejde med 
at bygge bro mellem skole/daginstitution 
og hjem. Samtidig identificerede projektet 
uudnyttede potentialer inden for affalds-
pædagogik. Det pædagogiske arbejde med 
genbrug og skrald kan blandt andet være 
en helt konkret indgang til at styrke børns 
refleksioner over og aktive deltagelse i 
det lokale og globale samfund, de er en 
del af. Der er med andre ord både behov 
og mulighed for at styrke læring mellem 
skole, daginstitution og børnenes hjem og 
hverdagspraksis omkring sortering og gen-
anvendelse af husholdningsaffaldet. 

Studerende og undervisere fra pædagog- 
og læreruddannelsen ved UCC involveres 
i projektet for at bidrage til både dataind-
samling og udvikling af didaktiske tilgange 
til affaldspædagogik. Projektet afholder 
desuden åbne ERFA-møder med deltagelse 
af både skole-/institutionsfolk og affalds-
medarbejdere fra de kommunale forvalt-
ninger samt fra landets affaldsselskaber for 
at sikre erfaringsdeling.
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Demokrati i børnehaven er ikke bare at lytte til børn 

Børn skal også få erfaringer med at 
lytte til andre. At gøre sig demo-
kratiske erfaringer er at være med 
til at tumle med spørgsmålet om, 
hvordan vi kan leve sammen. 

I børnehaven har børnene ofte mulighed 
for at bevæge sig rundt i institutionen og 
selv vælge mellem fx rytmik og naturpro-
jekt eller mellem højtlæsning og hulebyg-
geri. Der er også voksenstyrede aktiviteter, 
måltider, regler og rutiner, der samler og 
strukturerer, at en masse børn og voksne 
kan være meningsfuldt sammen i mange 
timer hver dag. Børn tages alvorligt. Der 
lyttes til dem, og pædagogerne prøver, så 
godt de kan, at understøtte alle børns for-
skellige behov og interesser. Men hvad har 
det egentlig med demokratiske erfaringer 
at gøre? 

FORHANDLINGER OG INVITATIONER 
I samarbejde med to daginstitutioner 
undersøger projektet, hvor og hvornår bør-
nene har mulighed for at engagere sig, at 
få indflydelse og bøvle med forstyrrelser. 
Hvor diskuterer og forhandler de, hvordan 
vi kan leve sammen? Og hvad begrænser 
mulighederne for børns demokratiske 
erfaringer? Demokratiske erfaringer kan 
være, når børn forhandler regler for legen i 
puderummet eller diskuterer, hvem der skal 
bestemme i spillet. Eller når man som barn 
kommer i konflikt med andre børn og må 
finde ud af at lytte til de andres oplevel-
ser og løse problemerne. Det kan også 
være, når børnene forsøger at udfordre de 
strukturer og regler, som de voksne har be-
stemt. Det er ikke sikkert, at man kommer 
igennem med sine forslag, men det er også 
en vigtig demokratisk erfaring. 

UDSATTE BØRN DELTAGER MINDRE
Særligt udsatte børns muligheder for at 
gøre sig demokratiske erfaringer er en 
udfordring. Det ser ud til, at demokratiets 

bøvlerier finder sted i en særlig kulturel 
kontekst, hvor det enkelte barns eget ini-
tiativ og ytringer værdsættes meget højt, 
og hvor man har mulighed for at melde sig 
på banen og komme med forslag. Hvor man 
kan kalde på en voksen, hvis nogen slår sig, 
eller man ikke selv kan løse en konflikt. 

Samtidig ser det ud til, at nogle børn har 
lettere ved at navigere i dette end andre. 
At det er de samme børn, der melder sig, 
byder ind, henter de voksne, diskuterer 
med andre børn, udfordrer og udvikler 
rammer og muligheder, og nogle andre 
børn, som ofte kigger på, trækker sig eller 
uden modstand accepterer, at legetøjet 
bliver hevet ud af hånden på dem. Derud-
over ser det ud til, at personalets forståelse 
af, at demokrati kræver gode sproglige 
forudsætninger og initiativ, kan komme til 
at fungere som en eksklusionsmekanisme 
for udsatte børn, når de opfattes som nog-
le, der først skal have forudsætningerne på 
plads, før de kan deltage.

Projektet bidrager med perspektiver på 
pædagogers arbejde med at understøtte 
muligheder for, at alle børn kan gøre sig 
demokratiske erfaringer, på trods af de sty-
ringsbestræbelser, der udfordrer pædago-
gernes egen indflydelse på deres arbejde, 
fordi mål og metoder i stigende grad 
bestemmes på kommunalt niveau fremfor 
på institutionsniveau. 

Målet er at tilvejebringe viden og indsigt, 
der kan bidrage til at fastholde vigtigheden 
af demokratiske erfaringer for alle, i en tid 
hvor tidlig læring og særligt sprogindlæring 
ellers er de målsætninger, der fylder mest 
på den politiske dagsorden for fremtidens 
dagtilbud.

PROJEKTET – KORT FORTALT

Børns demokratiske erfaringer i 
daginstitutionen

HVAD
Projektet undersøger, hvordan alle børn kan 
gøre sig demokratiske erfaringer i daginsti-
tutionens hverdagsliv og særlige miljø.

HVORDAN
Undersøgelsen består i observation, video-
optagelser og fælles analysearbejde med 
personalet i to institutioner i københavns-
området.

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Dagtilbuds-, Social- og 
Specialpædagogik og på Center for Dagin-
stitutionsforskning, RUC. 

KONTAKT
Karen Mathilde Prins
kapr@ucc.dk
4189 7780
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Formative evalueringer i skolens 
biologiundervisning

HVAD
Projektet vil kortlægge, forstå og samtidig 
bidrage til at forbedre lærernes evaluering 
af udskolingselevernes naturfaglige kom-
petencer. Projektet har fokus på elevernes 
praktiske og undersøgende arbejde, når de 
arbejder med naturfaglige modeller. 

HVORDAN
Projektet designer, afprøver og evaluerer 
klasserumsinterventioner i samarbejder 
med lærerteams på tre skoler. Det empiri-
ske grundlag er både selve interventionen 
i klasselokalet, men også processen med at 
designe interventionen med lærerne.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Skole, Uddannelse og 
Vejledning og gennemføres i samarbejde 
med Institut for Naturfagenes Didaktik, KU.  

PUBLIKATIONER 
Nielsen, S. S. (2015). Fælles Mål og model-
leringskompetence i biologiundervisningen. 
Mona, 4, 25-43.

KONTAKT
Sanne Schnell Nielsen
ssn@ucc.dk
2244 4396

Hvilke udfordringer står lærerne i 
naturfag overfor, når de skal om-
sætte nye Fælles Mål og evalue-
ringskrav til praksis? 

Grundskolens lærere skal med jævne mel-
lemrum forholde sig til og gennemføre nye 
reformer og tiltag. I perioden 2014-17 har 
naturfagslærerne ud over en ny folkesko-
lereform realiseret en ny fælles naturfaglig 
prøve og implementeret forenklede Fælles 
Mål. Disse tiltag stiller nye krav til lærerne. 

Et fælles træk for de nye tiltag er, at læ-
rerne skal tage udgangspunkt i og evaluere 
eleverne i forhold til fire overordnede na-
turfaglige kompetencemål: undersøgelse, 
modellering, perspektivering og kommuni-
kation. Det øgede fokus på kompetencemål 
i undervisningen og krav om evaluering af 
kompetencer er nyt for lærerne. Der ligger 
derfor en udfordring både i at forstå de nye 
kompetencemål og i at omsætte dem til en 
undervisnings- og evalueringspraksis, der 
giver mening for både lærerne og eleverne.

FORENKLING KRÆVER FORTOLKNING
Formålet med at revidere Fælles Mål i 2014 
var bl.a. et ønske om forenkling. Kompe-
tencemålene er derfor kun beskrevet me-
get generelt og uden definitioner. Hvordan 
kompetencemålene udfoldes i praksis, er 
derfor afhængigt af, hvordan den enkel-
te lærer fortolker dem. Derudover har 
lærerens tolkning stor betydning for, hvilke 
evalueringskriterier elevernes kompeten-
cer bliver vurderet ud fra. Internationale 
studier viser, at det er en stor udfordring 
for lærerne at identificere og anvende 
relevante kriterier, der er egnet til at vur-
dere komplekse kompetencer. Et eksempel 
er modelleringskompetencemålet, der 
inkluderer elevernes evner til at designe, 
anvende, sammenligne, udvikle, evaluere 
og revidere naturfaglige modeller. 

LÆRERNE UDVIKLER EGEN PRAKSIS
Hvis lærerne skal gennemføre kvalificere-
de evalueringer af elevernes naturfaglige 
kompetencer i undervisningen og til den 
afsluttende prøve, vil det kræve, at de:

• kan fortolke og udfolde kompetence-
målene 

• kan formulere mål og relevante evalu-
eringskriterier relateret til forskellige 
niveauer og aspekter af kompetence-
målene 

• kan omsætte kompetencemålene til 
undervisnings- og evalueringspraksis.

Hvilke potentialer og udfordringer opstår 
der, når lærerne udvikler deres egen praksis 
i forhold til de tre ovenstående problem-
stillinger? Fx har lærerne udviklet og afprø-
vet vurderingsskemaer med evalueringskri-
terier, der afspejler kompetencemålene, og 
elevaktiviteter, der integrerer undervisning 
og evaluering.

ANVENDELSESORIENTERET FORSKNING
I tæt samarbejde med lærere i grund-
skolen undersøger dette projekt, hvilke 
udfordringer og potentialer der opstår, når 
lovmæssige krav skal omsættes i hverda-
gen. Udgangspunktet er altså en aktuel 
problemstilling. Projektet undersøger ikke 
kun praksis. De involverede lærere udvikler 
samtidig deres egen praksis gennem 
klasserumsinterventionen. Derudover 
inddrager projektet lærerne i evalueringen 
af klasserumsinterventionen. En evaluering, 
der sætter fokus på det, der kan gennemfø-
res i hverdagen, og det, der er relevant for 
lærerne. Dermed kan projektets resultater 
anvendes i praksis i forbindelse med både 
læreruddannelse, efter- og videreuddan-
nelse.

Hvordan evaluerer vi de  
naturfaglige kompetencer?
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Elever som reagenter 

HVAD
Projektet undersøger potentialet i en situa-
tionsfortolkende tilgang til skrivning ud fra 
hypotesen om, at konkrete kommunikations-
situationer som genstand for undervisning kan 
understøtte udviklingen af en kritisk bevidst-
hed om skrivning.

HVORDAN
Som en del af ph.d.-projektet er et skrivedi-
daktisk design blevet udviklet og afprøvet i tre 
5. klasser i hhv. København og Nordsjælland. 
Eleverne er blevet observeret, video- og lyd-
optaget samt interviewet om deres oplevelser.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s forsk-
ningsprogram Skole, Uddannelse og Vejledning 
og på DPU, Aarhus Universitet. 

KONTAKT
Louise Molbæk
lomo@ucc.dk
2380 1987

Tekster kan farve læserens blik, få 
sindene i kog eller bringe smilet 
eller tårerne frem. Et ph.d.-projekt 
kigger nærmere på, hvordan elever 
kan arbejde med skrivning fra et 
kommunikationsperspektiv.

Hvad enten tekster er fiktive eller ikke-fikti-
ve, vil de ikke afspejle verden, men udtrykke 
perspektiver på forhold, begivenheder 
og situationer. Tekster vil ikke blot noget 
med læseren. De gør noget i verden. Et 
ph.d.-projekt undersøger, hvordan vi kan 
tilrettelægge en skriveundervisning, så 
eleverne kan gøre sig erfaringer med skriv-
ning af ikke-fiktive tekster i en forståelse af 
tekster som netop handling i verden.

HVAD SKAL TEKSTEN GØRE?
Som led i projektet er der udviklet og afprø-
vet et didaktisk design i form af skriveforløb 
i tre 5. klasser. I skriveforløbet integreres 
det mundtlige i det skriftlige, idet eleverne i 
grupper skulle arbejde med fortolkninger af 
situationerne ved hjælp af såkaldte skri-

vekort. En af de situationer, som eleverne 
skulle arbejde med, omhandlede en pige, 
der er vidne til en mistænkelig samtale 
mellem to drenge. Hun bliver bekymret og 
søger hjælp hos en lærer, som desværre ikke 
har tid. Hvad skal hun nu gøre?

Ved hjælp af skrivekortene skulle eleverne 
diskutere pigens handlemuligheder. Hvad 
skal være hendes skrivemål, dvs. hvad vil hun 
gerne have løst? Hvem kan hun skrive til for 
at få det løst, og hvordan skal hun formulere 
sig om det, hun oplevede, for at opnå det, 
hun ønsker? 

I DIALOG MED LÆSEREN
Tekstproduktionen blev gjort til kreative 
processer, der i nogle tilfælde kunne minde 
om fiktionsskrivning, idet der blev arbejdet 
bevidst med at skrive personer og temaer 
frem på særlige måder. I nogle grupper blev 
eleverne så udfordrede på egne antagel-
ser om kommunikation, at bølgerne kunne 
gå højt i forhandlingerne om, hvilke valg 
de skulle træffe. Eleverne diskuterede de 
mulige konsekvenser af indholdsvalg og 

sprogbrug. Hvordan ville de virkelige eller 
forestillede læsere af deres tekst mon 
reagere? Eleverne gik således ind i en slags 
imaginær dialog med deres læsere. 

Den situationsbaserede tilgang til skriv-
ning, som ligger i dette didaktiske design, 
indeholder således muligheden for, at den 
imaginære dialog med læseren synliggøres 
i elevernes diskussioner. Måden at arbejde 
med skrivning på kan altså medvirke til, at 
eleverne gør sig helt konkrete erfaringer 
med skrivning som en kreativ og konstrue-
rende handling i verden. 

UDFORDRER ELEVERNES SKRIVEVANER
Den nye måde at arbejde med skrivning på 
viste sig dog også at være udfordrende for 
flere elever. Dette gjaldt både de af læreren 
definerede hhv. fagligt dygtige og svage 
elever. Hvorfor skulle de nu til at forholde 
sig til og diskutere, hvordan man skriver 
noget frem, i stedet for bare at skrive? De 
havde vanskeligt ved at se mulighederne 
i og meningen med den situationsfortol-
kende tilgang til skrivning. Den stemte ikke 
overens med deres vante idé om, hvordan 
man skriver en tekst. Den mundtlige og 
fortolkende situationsbaserede tilgang til 
skrivning viser sig således at være en kon-
struktiv, men også udfordrende tilgang til 
skrivning i skolen.

Hvad sker der, når jeg skriver sådan?
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Gør lektiehjælp nogen forskel for 
elevers læring?

PROJEKTET – KORT FORTALT

Pilotundersøgelse om lektiehjælp og faglig 
fordybelse

HVAD
Formålet med pilotprojektet var at skabe 
en grundlæggende viden om, hvordan to 
skolers hverdag med lektiehjælp og faglig 
fordybelse konkret tager sig ud. 

HVORDAN
Det empiriske materiale består af observa-
tionsnoter fra i alt 12 klassebesøg og fem 
korte interviews med ledere og lærere fra 
to skoler. 

HVORNÅR
2016

HVEM
Forsker Annette Søndergaard Greger-
sen var projektleder, og desuden deltog 
projektmedarbejder Katrine Jagd samt 
Rikke Anthon, Birgitte Hedeskov og Gunnar 
Green fra UCC’s læreruddannelse. 

PUBLIKATIONER
Rapporten Lektiehjælp og faglig fordybelse. 
Afrapportering pilotundersøgelse kan findes 
på ucviden.dk 

KONTAKT
Annette Søndergaard Gregersen
asgr@ucc.dk
4189 7632

Med skolereformen blev det 
obligatorisk for skolerne at tilbyde 
lektiehjælp og faglig fordybelse 
i ønsket om at løfte det faglige 
niveau. Et pilotprojekt har kigget 
på, hvor meget det nye tiltag 
egentlig har ændret skolernes 
praksis. 

Der er stor frihed til at organisere lektie-
hjælp og faglig fordybelse på skolerne, så 
dette reformtiltag ser meget forskelligt 
ud fra skole til skole. Pilotprojektet har 
undersøgt, hvordan skolehverdagen med 
lektiehjælp og faglig fordybelse tager sig 
ud på to skoler, og observationerne giver 
da også indtryk af, at lærerne på de enkelte 
skoler endnu ikke har en udtalt fælles 
forståelse af, hvordan lektiehjælp og faglig 
fordybelse skal praktiseres. Fælles er dog, 
at eleverne skal arbejde selvstændigt med 
lektier eller opgaver. 

FORUDSÆTTER SELVSTÆNDIGHED
Alle de lærere, som projektet observerede, 
hjalp elever med faglige spørgsmål, når de 
bad om det, men lærerne brugte også tid på 
servicering, organisering og disciplinering. 
Der lægges hermed meget ansvar over på 
eleverne. De skal kunne arbejde selvstæn-
digt, benytte sig af tilbuddet om lærerhjælp 
og prioritere tiden fornuftigt. Observatio-
nerne viser, at en del elever ikke formår at 
anvende den afsatte tid og benytte sig af 
lærerens tilstedeværelse og dermed få lavet 
de lektier, de forventes at nå. 

LEKTIER ER TRADITIONSBÅRET PRAKSIS
Lektier er en meget traditionsbåret praksis, 
som det ser ud til, at hverken lærere eller 
forældre sætter spørgsmålstegn ved. Den 
ene af de to skoler definerer sig som lek-

tiefri skole. Eleverne får fortsat lektier for, 
men de skal kunne nå at lave alle lektier på 
den tid, der er sat af til lektiehjælp og faglig 
fordybelse. På den anden skole har foræl-
drebestyrelsen bestemt, at der – selvom 
der er lektiehjælp på skolen – stadivæk skal 
laves lektier hjemme, så forældrene kan 
følge med i deres børns skolegang på tæt 
hold. Lektier tilskrives altså fortsat af såvel 
skole som lærere og forældre en funktion 
ift. elevers faglige læring og opdragelse 
til at tage lektier på sig som et nødvendigt 
element i læreprocesser. 

BEHOV FOR NYTÆNKNING?
Lektiehjælp og faglig fordybelse er et nyt 
tiltag i folkeskolen, som dog ser ud til at 
fastholde gamle traditioner for lektier og 
elevers lektiearbejde, blot er der nu indlagt 
tid til det i skoledagen. Man kan derfor 
spørge, om tiltaget vitterligt giver eleverne 
bedre muligheder for at udvikle sig fagligt? 

Der er brug for at overveje, hvordan lektier 
og lektiehjælp og faglig fordybelse kan 
udvikles og kvalificeres i en ny forståel-
sesramme hos skoler, lærere, forældre 
og hos eleverne. Det vil et kommende 
forskningsprojekt arbejde videre med for at 
kunne anvise nye praksisformer i relation til 
lektiehjælp og faglig fordybelse. 

http://ucviden.dk
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Elevfællesskaber i den inkluderende
folkeskole

PROJEKTET – KORT FORTALT

Elevfællesskaber og inkluderede elevers 
muligheder for at være og blive til som elever 
og klassekammerater efter inklusionsloven

HVAD
Projektet søger at skabe viden om, hvordan 
elever med specialpædagogiske behov, der 
modtager undervisning i folkeskolens almen-
tilbud, indgår i og er en del af elevfællesskaber 
og venskaber. 

HVORDAN
Der gennemføres et feltarbejde i to 0. klasser 
i skoleåret 2017/2018. Det empiriske materiale 
vil bestå af bl.a. feltobservationer, interviews 
med elever samt elevproducerede tegninger 
og fotografier. 

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Ph.d.-projektet er finansieret af Det Frie 
Forskningsråd for Kunst og Kultur og er 
forankret i Konsortiet for Pædagogik og 
Velfærdsprofessionelt Arbejde, der består af 
Københavns Universitet (Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling) og UCC. 

KONTAKT
Malene Kubstrup Nelausen
mane@ucc.dk

Flere børn med specialpædagogiske 
behov bliver inkluderet i 
folkeskolen. Hvordan indgår elever 
med diagnoser som ADHD eller 
autismespektrumforstyrrelse i 
skolens elevfællesskaber? 

Elevsammensætningen i folkeskolen har 
været under forandring siden 2012 med 
loven om øget inklusion af elever med 
specialpædagogiske behov i folkeskolens 
almenundervisning. Loven betyder, at 
elever med specialpædagogiske behov, der 
tidligere blev tilbudt plads i specialskole 
eller specialklasse, nu i flere tilfælde skal 
modtage undervisning inden for folke-
skolens almenrammer. Målet med dette 
ph.d.-projekt er at undersøge, hvilke 
elevfællesskaber og venskaber inkluderede 
elever indgår i. Projektet fokuserer således 
særligt på den sociale dimension ved det at 

gå i skole, når man som elev har en diagno-
se som ADHD, ADD eller autismespektrum 
forstyrrelse. 

Projektet baserer sig empirisk på et etno-
grafisk inspireret feltarbejde bestående 
af deltagende observationer og elevinter-
views i to 0. klasser gennem et helt skoleår. 
Klasserne og eleverne følges dermed i en 
tid, hvor de er nytilkomne og skal etablere 
sig som klasse i elevfællesskaber og ven-
skabsrelationer og som klassekammerater, 
samarbejdspartnere og elever. Eleverne 
følges både i formaliserede skole- og 
fritidshjemssammenhænge, og når klassen 
bliver samlingspunkt for aktiviteter uden for 
skolen, fx til børnefødselsdage for klassen, 
klassearrangementer, legegrupper osv. De 
deltagende observationer benyttes som blik 
på sociale processer, inden for hvilke elever 
forhandler, konstruerer og praktiserer elev-
fællesskaber. 

ELEVERNES EGNE PERSPEKTIVER
Observationerne kombineres med inter-
views med klassernes elever. Under 
inter viewene inddrages fotografier, som 
eleverne har taget af situationer, ting og 
personer, de forbinder med venskaber og 
fællesskaber, ligesom videodagbøger og 
dagbogsnotater i form af tegninger vil blive 
inddraget og fungere som spørgeguide i 
interviewene. På den måde etableres der et 
metodisk grundlag for analytisk at arbejde 
med elevernes perspektiver. Elevernes egne 
oplevelser, vurderinger og forståelser af 
deres skoleliv sættes i centrum. Og det er 
dermed skoleliv, som det udspiller sig for, 
fortolkes og forhandles af elever med spe-
cialpædagogiske behov og klassens øvrige 
elever, der undersøges. 

EN SKOLE FOR ALLE
Projektet bidrager med viden om, hvordan 
samfundet via folkeskolen producerer og 
afgrænser fællesskaber og tilhørsforhold i 
relation til ambitioner om inklusion, og hvor-
dan dette konkret får betydning for inklude-
rede elevers trivsel og skolegang. Endvidere 
bidrager projektet til diskussionerne om, 
hvordan samfundsinstitutionen skole bør 
organiseres og praktiseres, så skolen bliver 
for alle elever. 

LÆRERSTUDERENDE MED I PROJEKTET 
Som led i at etablere en samfundsmæssig 
vidensomsætning af projektet nedsættes en 
forskningscirkel bestående af lærerstude-
rende på UCC. Forskningscirklen bidrager 
med at omsætte projektets løbende resul-
tater til praksisrettet viden om det pæda-
gogiske trivsels- og relationsarbejde under 
rammerne af inklusionsloven.
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Når elever udforsker fag og sprog – et 
studie af fagligt initierede elevsamtaler i 
danskfaget

HVAD
Projektet undersøger, hvordan elever 
kommunikerer og interagerer, når de ar-
bejder med læsning og fortolkning i mindre 
grupper som en del af danskundervisningen. 
Projektet bidrager bl.a. med viden om, hvad 
der hæmmer og fremmer elevernes fælles 
udforskning.

HVORDAN
Undersøgelsen er baseret på fire måne-
ders feltarbejde i to 5. klasser på en skole i 
København. Datamaterialet består af lyd-
optagelser af gruppearbejde samt feltnoter 
og videooptagelser fra undervisningen og 
interview med lærere og elever.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-studiet er finansieret af Ph.d.-rådet 
for uddannelsesforskning og er forankret i 
Læringsløft 2020, i UCC’s forskningspro-
gram Skole, Uddannelse og Vejledning og 
på DPU, Aarhus Universitet.

KONTAKT
Marie Dahl Rasmussen
madr@ucc.dk
6013 8605

Gruppearbejde bruges ofte i dan-
ske klasserum, men hvad foregår 
der egentlig, når elever samar-
bejder som en del af undervisnin-
gen? Et ph.d.-projekt undersøger 
elevers samtaler om litteratur i 
danskfaget.

”I grupper kan eleverne komme mere på 
banen med deres egne synspunkter, og så 
lærer de at samarbejde.” Sådan siger en af 
projektets lærere. I forskningen har der 
længe været fokus på deltagelse, kommu-
nikation og dialog som veje til læring, og 
på at den lærerstyrede klassesamtale kun 
giver begrænset mulighed for, at eleverne 
kommer til orde. I gruppearbejdet skulle 
refleksioner og argumentation ideelt set 
danne grundlag for fælles udvikling af 
forståelse, men det er langt fra altid, at det 
sker. Med mere viden om potentialer og 
barrierer for den udforskende elevsamtale 
kan vi udvikle nye måder at understøtte 
elevernes samarbejde på. 

Projektet følger danskundervisning i to 
5. klasser, hvor eleverne arbejder i faste 
grupper på tre eller fire elever i et halvt år. 
Det giver en unik mulighed for at undersø-
ge, hvordan de samme grupper interagerer 
og kommunikerer i forskellige situationer, 
og hvordan forskellige grupper af elever 
reagerer på den samme didaktiske ramme-
sætning. 

FORSKELLIGE MÅDER AT SAMARBEJDE PÅ 
Kun de første skridt i undersøgelsens 
analyser er taget, men der tegner sig inte-
ressante billeder af elevernes kommunika-
tion. Læreren har ofte øje for, hvor meget 
eleverne deltager i gruppearbejde, men det 
bliver her synligt, hvordan fordelingen af 
taletid mellem elever ikke er det væsent-
ligste parameter for, om gruppearbejde er 
velfungerende. 

I nogle grupper får eller tager en enkelt 
elev rollen som den, der leder samtalen og 
kan vurdere både egne og andres syns-
punkter som relevante eller ej. I andre 
grupper er eleverne mere enige om at 
forholde sig spørgende. Nogle samtaler 
synliggør, hvordan hende, der af læreren 
karakteriseres som en stille pige, også er 
hende, der hører, hvad de andre siger. 
Hun integrerer det i sine egne indlæg 
og bærer på den måde samtalen og den 
fælles udforskning fremad. I andre grupper 
fylder social positionering og snak om fritid 
meget. Det kan føre eleverne væk fra den 
stillede opgave, men på andre tidspunkter 
bidrager det til en levende og engageret 
diskussion også af opgaverelevante emner. 

Eleverne taler løbende med hinanden om, 
hvordan de skal løse opgaverne, og diskute-
rer, hvornår de er færdige og kan gå videre. 
Studiet viser, hvordan elevernes fokus på 
opgaveløsning i nogle situationer blokerer 
for læringsprocessen, mens det i andre 
situationer er det, der motiverer den. 

AT KUNNE LÆRE AF HINANDEN
Et gnidningsfrit og effektivt samarbejde 
mellem elever er ikke altid lig med mulig-
heder for en fælles udforskning af tekster. 
De udforskende samtaler ser ud til at finde 
sted i situationer, hvor alle elever i gruppen 
finder opgaven vanskelig, men samtidig 
både tør og vil løse udfordringerne. 

I nogle grupper bliver der skabt et rum, 
hvor eleverne både fremsætter egne syns-
punkter med en vis sikkerhed og samtidig 
tør formulere sig prøvende, spørgende 
og ufærdigt. De viser hinanden, hvad de 
ved og ikke ved, og bruger hinanden i en 
læringsproces. Det videre arbejde med 
projektet zoomer ind på den didaktiske 
rammesætning og undersøger, hvilken rolle 
den spiller for, om det rum skabes.

På sporet af det gode gruppearbejde i dansk
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Undersøgelsesbaseret matematik-
undervisning og lektionsstudier

HVAD
Formålet med projektet er at undersøge 
læreres muligheder for at udvikle viden og 
praksiskompetencer til at planlægge og 
gennemføre undersøgelsesbaseret under-
visning i matematik.

HVORDAN
På hver af tre forskellige skoler har et team 
af 3-4 lærere gennemført tre lektionsstu-
dier i løbet af et skoleår. Lektionsstudier 
består i, at et team af lærere planlægger, 
afprøver og analyserer specifikke didaktiske 
mekanismer. Undersøgelsen er baseret på 
både observationer og videooptagelser fra 
alle sessioner. 

HVORNÅR
2015-2017

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Skole, Uddannelse og 
Vejledning og på Institut for Naturfagenes 
Didaktik, Københavns Universitet.

KONTAKT
Jacob Bahn
jafb@ucc.dk
4189 8775 

Lærerstyret udvikling af didaktik

Læreren er den vigtigste faktor for 
elevernes læring. Derfor styrkes 
elevernes læring bedst ved at styrke 
lærernes undervisningskompeten-
cer. Et ph.d.-projekt kigger nærme-
re på udvikling af undervisnings-
kompetencer vha. lektionsstudier.

Undersøgelsesbaseret undervisning tillæg-
ges et stort potentiale for at øge elevers 
motivation og læring. Det er dog ikke helt så 
enkelt at undervise på den måde. Opgaver 
og materialer skal tilrettelægges så eleverne 
har mulighed for selvstændigt at undersø-
ge, og undervejs skal man som lærer nøje 
overveje, hvordan processen understøttes, 
så man kan hjælpe på vej uden at overtage 
kontrollen. I praksis er få lærere fortrolige 
med det.

Det hænger sammen med, at det generelt 
er svært på egen hånd at skulle udvikle un-
dervisningspraksis. Med til denne problem-
stilling hører også, at vi ikke har en stærk 
tradition for et snævert fokus på, hvilken 
konsekvens en given undervisning har for 
elevers læring. Sådanne mekanismer er en 
del af didaktisk viden.

INSPIRATION FRA JAPAN 
Men hvor og hvordan opstår didaktisk viden? 
Det kræver en form for ekstern katalysator 
og gunstige rammer. Et af de få steder i 
verden, man har udviklet sådanne, er i Japan 
i form af lektionsstudier. I lektionsstudier 
undersøger lærere systematisk didaktiske 
mekanismer ved at planlægge, gennemføre 
og analysere små eksperimenter i undervis-
ningen. Undersøgelserne gennemføres med 
hjælp fra kolleger og indeholder således 
både udvikling og deling af didaktisk viden. 

Set i lyset af de japanske elevers veldoku-
menterede større engagement i undervis-
ningen og højere præstationer generelt, er 

det interessant, at lektionsstudier er den 
primære form for faglig opkvalificering i 
Japan.

Lektionsstudier er således et effektivt 
format til at arbejde med læreres udvikling 
af didaktisk viden, og derfor undersøger 
projektet muligheder og betingelser for, at 
matematiklærere gennem kollegiale studier 
kan udvikle didaktisk viden om undersøgel-
sesbaseret undervisning.

KOLLEGIAL SPARRING ØGER UDBYTTET
I projektet har et team af 3-4 lærere på 
hver af tre forskellige skoler gennemført tre 
lektionsstudier i løbet af et skoleår. Analyse-
arbejdet er stadig i gang, men de foreløbige 
resultater peger på:

• At lærere sætter stor pris på at få lov til 
’at nørde i deres fag’, men at det kræver 
styring udefra at fastholde fokus på faget 
(fremfor på fx elever, tekstbøger osv.)

• At udvikling af didaktiske idéer, der 
understøtter elevers selvstændige 
undersøgelser, er vanskeligt, men det er 
endnu vanskeligere at føre dem ud i livet, 
fordi man er tilbøjelig til at gøre, som 
man plejer

• At ledelsens opbakning ikke kun må 
strække sig til ros og skulderklap, hvis 
man som lærer skal have mulighed for at 
udvikle sin undervisning. Det er afgø-
rende med organisatorisk og strukturel 
opbakning

• At organiseret, systematisk, kollegial 
sparring har potentialet til at hjælpe læ-
rere med at udvikle praksis. Blandt andet 
er lærerne fra projektet blevet opmærk-
somme på, hvor nemt man kommer til 
at overtage elevernes faglige arbejde, at 
man alt for ofte fejlvurderer elevernes 
evner, og at kollegial sparring på bag-
grund af fælles refleksioner og observa-
tioner hæver de didaktiske diskussioner 
til niveauer, selv erfarne lærere ikke har 
oplevet før.
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Hvordan kan skolen skabe større 
social mobilitet?
Der er stadig mange unge, som 
ikke får en ungdomsuddannelse. 
Dette projekt undersøger, hvordan 
unge fra ikke-boglige hjem 
udtrykker og praktiserer deres 
uddannelsesønsker, og hvordan 
skolen møder dem.

PISA-undersøgelser dokumenterer, at 
skolen i Sverige, Norge og Finland er bedre 
end den danske, når det gælder om at 
mindske betydningen af social baggrund 
for elevernes skoleudbytte. Der er således 
en stor gruppe danske elever, der får for 
lidt ud af deres skolegang og forlader sko-
len uden de forudsætninger, som skal til for 
at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Dette projekt har fokus på elever fra 
ikke-boglige hjem, som selv formulerer 
en orientering mod fortsat skolegang. 
Målet er at skabe viden om, hvordan skolen 
møder disse elevers uddannelsesmæssige 
aspirationer. Hvordan kommer aspiratio-
nerne til udtryk? Hvordan kan man beskrive 
mødet mellem skole og aspiration, og 
hvad får betydning for, om eleverne bliver 
fastholdt i deres orientering mod fortsat 
skolegang? Og hvilke forhold spiller ind, når 
det ikke lykkes? 

HVORDAN KAN SKOLEN HJÆLPE 
ELEVERNE TIL UDDANNELSE?
Projektet følger en gruppe elever fra 5. 
klasse frem til afslutningen af 8. klasse. Un-
dersøgelsen er baseret på interviews med 
eleverne og deres lærere og på observatio-
ner af undervisningen. 

Formålet er at få indblik i, hvordan eleverne 
selv oplever at gå i skole, og hvad de har 

brug for, hvis det skal lykkes at fastholde 
dem i et spor mod mere uddannelse end 
deres forældre. 

Hvordan kan skolen bedre imødekomme 
den gruppe elever, som ikke har uddannel-
sesmæssige traditioner med i deres bagage, 
og som ikke allerede hjemmefra er blevet 
trænet i, hvordan man får succes i skolen?

Formålet med projektet er at skabe viden, 
som kan bruges af skolen og dens lærere, 
når der arbejdes med, hvordan skolen bed-
re kan understøtte potentialerne hos disse 
elever. En viden, der kan vise sig nødvendig, 
hvis skolen skal have større succes med at 
leve op til målsætningen om, at 95 % af en 
årgang skal gennemføre en ungdomsud-
dannelse.

FORSIGTIGE DRØMMERE OG STÅLSATTE 
STRÆBERE
Projektet befinder sig i den afsluttende 
analysefase, hvor der arbejdes med at 
skabe nye indsigter på tværs af et stort 
materiale. Der arbejdes i øjeblikket med en 
indkredsning af forskellige typer af elevpo-
sitioner, når det drejer sig om at sætte ord 
på uddannelsesmæssige aspirationer. Nogle 
elever fra målgruppen kan beskrives som 
’overtilpassede’ i den betydning, at de har 
meget konkrete planer for, hvordan de skal 
nå deres uddannelsesmæssige mål. Andre 
elever er derimod meget forsigtige med 
at italesætte uddannelsesmæssige drøm-
me. Næste skridt bliver at se på, hvordan 
skolen afkoder disse henholdsvis offensive 
og defensive uddannelsesstrategier, og på, 
hvordan skolen spiller en rolle for, hvad der 
videre kommer til at ske.

PROJEKTET – KORT FORTALT

Almene udfordringer for skolen i 
forbindelse med at skabe social mobilitet 
gennem uddannelse

HVAD
Projektet undersøger, hvordan elever fra 
ikke-boglige hjem forsøger at forfølge en 
uddannelsesmæssig aspiration. Hvordan 
forløber mødet mellem skole og aspiration? 
Og hvordan kan skolen blive bedre til at 
mindske betydningen af social baggrund?

HVORDAN
Undersøgelsen er baseret på gentagne 
interview med elever, fra de gik i 5. klasse 
frem til udgangen af 8. klasse, samt obser-
vationer fra undervisningen og to inter-
views med klassens lærere.

HVORNÅR
2015-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Skole, Uddannelse og Vejledning 
og er associeret med et andet UCC-pro-
jekt: ’Social mobilitet’. 

KONTAKT
Martha Mottelson
mamo@ucc.dk
4189 7633



Børn sanser og læser kroppens 
sprog. De udtrykker sig gennem 
kroppen, før de lærer at tale. Også 
lærerens lederskab og personlige 
professionalitet udtrykkes krops-
ligt. Et ph.d.-projekt zoomer ind på 
sammenhængen mellem kroppens 
sprog og læreres lederskab.

”Jeg tænker nogle gange, om ens sindsfølelse 
udstråler noget? Du kan gå, som du plejer, 
have det samme ansigtsudtryk, det samme 
tøj, de samme sko på – det er bare den følel-
se, du har inden i... Det kan folk aflæse. Den 
stråler, selvom du gør det, du plejer.”

Sådan siger en skolelærer, der har deltaget 
i projektet, og hendes refleksion fortæller 
noget om, hvordan vores kroppe altid er 
kommunikerende – også når man som lærer 
står foran en klasse og skal undervise dem. 

Ledelse af undervisning i den inkluderende 
danske folkeskole er udfordrende og stiller 
store krav til læreres socialpædagogiske 
kompetence, autoritetsforhandling og 
kommunikationsevne. I projektet undersø-
ges det, hvordan et øget fokus på kroppens 
sprog kan udvikle lærerens lederskab og 
socialpædagogiske kompetence og dermed 
understøtte arbejdet med differentieret 
undervisning i inkluderende læringsmiljøer. 
Projektet skal udvikle konkrete metoder, 
som kan implementeres i lærernes daglige 
kontakt med børnene, i læreruddannelsen 
og i efter- og videreuddannelse.

ÅBNER SPROGLØS VERDEN
I projektets første fase er undersøgelsen 
åben og forsøger at beskrive, om/hvornår/
hvordan kroppen er i spil i lærerens leder-
skabspraksis. Der er indsamlet mere end 60 
timers video, og observationerne er blevet 
omsat til praksisnære, sanselige fortællin-
ger. Fortællingerne er sceniske beskrivel-

ser, der også medtager fx stemninger, to-
nefald og gestik og på den måde forsøger 
at belyse praksis, som den opleves.

I anden fase har lærere og forsker sammen 
undersøgt de deltagende læreres egen 
praksis. De deltagende lærere blev parvis 
præsenteret for udvalgte videoklip og de 
praksisnære fortællinger, som efterfølgen-
de er blevet analyseret i fællesskab. 

I tredje og sidste fase har der været fokus 
på elevernes oplevelse af livet med lærerne 
i skolen. Der blev gennemført et fremtids-
værksted, hvor elevernes kritik og ønsker 
for deres liv med lærerne i skolen blandt 
andet blev udtrykt igennem tegninger og 
malerier. Formålet var at omdanne bør-
nenes kropsligt forankrede erkendelser til 
mere tilgængelige udtryksformer. Elever-
nes billeder handlede om skæld ud, om at 
føle sig udstillet, om at føle sig alene, om 
at læreren kan få ro, men også om at blive 
trøstet, lyttet til og ”set”. Fremtidsværkste-
det var på den måde medvirkende til at ska-
be et nyt og mere åbent rum, hvor billeder, 
billedsprog og metaforisk udforskning af 
de ellers ofte ikke-sproglige erkendelser 
blev mulige. 

MEDVIDENHED OM KROPPENS SPROG
I undersøgelsen ses store forskelle på, 
hvordan lærernes kropslige kommunikation 
kommer til udtryk. Men fælles for lærerne 
er, at kroppen konstant er i spil i deres 
lederskabspraksis. Det fremstår klart, at 
selvom det er en både naturlig og integre-
ret del af den enkeltes pædagogiske prak-
sis, er kroppens betydning for lederskab 
noget, som lærerne i mange tilfælde ikke 
er medvidende om. Lærernes medvidenhed 
og potentielle udviklingsmuligheder lader 
dog til at kunne blive styrket igennem et 
større fokus på kroppens sprog. 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Kroppens betydning for lederskab

HVAD
Projektet undersøger kroppens betyd-
ning for lederskab, og særligt hvordan et 
øget fokus på kroppens sprog kan udvikle 
lærerens lederskab og socialpædagogiske 
kompetence.

HVORDAN
Undersøgelsen er gennemført på en 
folkeskole i en forstad til København. Der 
er indsamlet videoobservationer, udarbej-
det sanselige, praksisnære fortællinger og 
gennemført dialogbaserede interviews med 
lærerne. Et fremtidsværksted er gennem-
ført med en udvalgt klasse.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Skole, Uddannelse og Vejledning, 
på Institut for Idræt og Ernæring, Køben-
havns Universitet, og i det fælles konsorti-
um ’Krop og Læring i Praksis’. 

KONTAKT
Mathias Sune Berg
masb@ucc.dk
2161 1249

Kroppens betydning for lærerens lederskab
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Spatialiseret skole- og ungdomsliv i over-
bygningsskolen – nye organiseringer af 
udskolingen

HVAD
Ph.d.-projektet undersøger skole- og ung-
domsliv i selvstændige udskolingsafdelinger 
og fokuserer specifikt på etableringen af 7. 
klasser på udvalgte overbygningsskoler. 

HVORDAN
Projektet baserer sig på et mangfoldigt 
empirisk materiale (lydoptagelser, filmop-
tagelser, fotos, interviews, dokumenter, 
interviews med tegninger, feltnoter), som 
er produceret på to skoler, hvor 7. årgang er 
fulgt gennem 12 måneder. 

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret dels i UCC’s 
forskningsprogram Dagtilbuds-, Social- og 
Specialpædagogik og dels på DPU, Aarhus 
Universitet.

KONTAKT
Helene Falkenberg
hfa@ucc.dk
4189 7757

Nogle kommuner har særlige over-
bygningsskoler, der huser folkesko-
lens ældste klasser. Det betyder, at 
der på 7. klassetrin skal dannes nye 
klasser, hvor elever fra forskelli-
ge skoler skal sættes sammen på 
kryds og tværs. 

At studere skoleklassedannelsesprocesser 
giver et indblik i, hvad det er for et skoleliv, 
lærerne sanser og visualiserer, mens de ka-
tegoriserer elever. Et ph.d.-projekt fokuse-
rer specifikt på skoleledelsers og -læreres 
arbejde med at skabe nye skoleklasser, når 
eleverne begynder i overbygningsskoler, 
der huser folkeskolens ældste klasser. 

Analysen trækker på den franske filosof 
Henri Lefebvres rytmeanalyse og forståelse 
af rytme som interaktioner af energi, tid 
og sted. I projektet anskues klassedannel-
sen således som et harmoniarbejde, hvor 
rytmer og specifikke fusioner af rytmer 
kategoriseres og differentieres, hvor nogle 
elever bringes sammen, og andre adskilles, 
via lærernes sansninger og visualiserin-
ger af det fremtidige undervisningsliv og 
klasserum. I skoleklassedannelsen katego-
riserer lærerne de enkelte elever fagligt og 
socialt i et håb om at producere harmoni-
ske klasser.

ELEVRYTMER OG HARMONISKE KLASSER
En forudsætning for at skabe harmoniske 
klasser er ligelige fordelinger af svage/
stærke elever, piger/drenge, elever med 
forstyrrende/urolige/stille rytmer. Inde i 
disse overvejelser om harmoniske klasser 
er der lag af mere specifikke sansninger og 
visualiseringer af mulige interaktioner mel-
lem elever, hvor elever både tænkes som 
afgrænsede individer og som relationelle 
og sammenfiltrede. 

I klassedannelsesarbejdet sanser lærerne 
således på den ene side de enkelte elever 
som entiteter med en bestemt slags rytmer 
(faglige, ballade, finkede osv.) og på den 
anden side som relationelle samlinger, der 
skaber specifikke kompositioner af rytmer, 
som blander sig og gennemtrænger hin-
anden på måder, der er mere eller mindre 
hensigtsmæssige for undervisningsliv. Det 
er nøje sansninger og visualiseringer af, 
hvilke rytmekompositioner der kan bidrage 
til at skabe harmoniske klasser, og hvilken 
slags rytmer der skaber disharmoniske 
klasser. 

At skabe harmoniske skoleklasser kan altså 
betragtes som et relationelt og rytme- og 
intensitetsfokuseret arbejde, hvor lærerne 
bringer nogle elever sammen og adskiller 
andre i en afvejning af, hvor lidt og hvor 
meget der skal være af de forskellige slags 
elevrytmer – set i forhold til den samlede 
pulje af relativ harmoniskabelse. Derved 
tegnes et billede af, at dannelse af skole-
klasser ikke alene retter sig mod eleverne 
som afgrænsede individer, men relaterer 
sig til sammenfiltninger af elevers rytmer, 
der kan bidrage til at skabe harmoniske 
skoleklasser, hvis elevrytmerne indgår i de 
rette forbindelser. 

Samtidig viser klassedannelsesarbejdet, at 
kategorierne ikke er afgjorte og faste på 
forhånd, fx kategorier som ’balladedreng’ 
og ’stillepige’ – der er mere eller mindre 
ballade, afhængigt af hvad der i øvrigt er 
af ballade-rytmer og stillepige-rytmer. 
Kategorierne er altså relationelle i deres 
forbundethed med andre kategorier. 

Hvordan skabes harmoniske udskolingsklasser?
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Lær med familien

HVAD
Projektet vil kortlægge forskning om og 
bedste praksis for involvering af forældrene 
i deres børns læring. Med denne viden vil 
projektet udvikle og afprøve et program for 
forældreinvolvering, som skoler kan benytte. 
Ambitionen er at bidrage til at mindske betyd-
ningen af social baggrund i forhold til faglige 
resultater.

HVORDAN
Programmet afprøves på udvalgte skoler i 
Høje-Taastrup og Viborg kommuner, og der 
gennemføres en virkningsevaluering af pro-
grammets indsatser over for det pædagogiske 
personale og forældrene. 

HVORNÅR
2017-2018

HVEM
Projektet er finansieret af Undervisningsmini-
steriet og gennemføres i et samarbejde mel-
lem Landsorganisationen Skole og Forældre, 
professionshøjskolerne UCC og VIA samt SFI. 

KONTAKT
Ulla Kofoed Mia Fihl Jeppesen
uk@ucc.dk  mije@ucc.dk
4189 7177 4189 8642

Hvordan skrues skole-hjem-
samarbejdet sammen, så både 
faglig læring og elevernes trivsel 
styrkes? Et projekt afprøver nye 
måder at involvere familierne på. 

På en del af landets folkeskoler består 
skole-hjem-samarbejdet af en årlig sko-
le-hjem-samtale og et forældremøde, hvor 
der orienteres om koloniture, idrætsdage 
og den slags ting. Og derudover kommuni-
kation, når der er særlige problemer eller 
udfordringer, som skal håndteres i sam-
arbejde mellem hjemmet og skolen. Det 
vil udviklingsprojektet ”Lær med familien” 
gerne lave om på!

International forskning konkluderer enty-
digt, at forældre har afgørende betydning 
for børnenes udbytte af skolegangen og for 
deres læring i det hele taget. Projektet her 
vil udvikle og afprøve andre måder at tænke 

og udøve forældresamarbejde på. Målet er 
at skabe en varig ændring i skolernes måde 
at håndtere skole-hjem-samarbejdet på og 
give alle hjem mulighed for at støtte op om 
deres børns læring og trivsel. 

ALLE SKAL VÆRE MED
For at lykkes med at ændre den måde, som 
forældresamarbejdet tænkes og praktise-
res på, skal der arbejdes med alle niveauer 
i styringskæden rundt om eleverne. Det 
betyder, at både det politiske udvalg og for-
valtningen i kommunen, skolebestyrelsen, 
skoleledelsen, det pædagogiske personale 
og forældrene skal involveres i projektet. 

De to vigtigste målgrupper, som projektet 
retter sig mod, er forældrene og folkesko-
lens pædagogiske personale, da det er det 
pædagogiske personale, der konkret skal 
samarbejde med forældrene og arbejde 
med eleverne. 

FORÆLDRE ER FORSKELLIGE
Forældre er forskellige! Det kommer nok 
ikke som en overraskelse. Men det betyder 
noget for, hvordan skolen samarbejder med 
forældrene. I udviklingen af indsatser skal 
der tages udgangspunkt i, hvilke baggrunde 
og erfaringer forældregruppen kommer 
med, fx hvad angår sprog, uddannelse, kul-
tur og socioøkonomiske forhold, samt hvor 
meget tid hjemmet kan bruge. 

Alle forældre kan bidrage væsentligt til 
deres børns læring, og projektet her handler 
om at indsamle viden om og udvikle meto-
der, der giver alle hjem mulighed for at brin-
ge deres ressourcer i spil. Der vil være et 
særligt fokus i projektet på at styrke skolens 
samarbejde med udsatte og skolefremmede 
forældre. 

FIRE SKOLER PRØVER DET AF
Første del af projektet handler om at af-
dække, hvad der allerede findes af forsk-
ning, projekter og gode erfaringer med 
vellykket forældresamarbejde. 

På baggrund af kortlægningen vil projektet 
udvikle konkrete indsatser, som efterfølgen-
de afprøves i to kommuner. Hver kommu-
ne udvælger to skoler, som kommer til at 
arbejde med indsatserne på alle skoletrin, 
så der på den måde vil være fire udviklings-
skoler, som i skoleåret 2017-18 afprøver de 
indsatser, der er udviklet i projektet. 

Når projektperioden er afsluttet, skal 
erfaringerne formidles bredt ud i landet til 
inspiration for andre skoler gennem publi-
kationer og ved formidlingsarrangementer. 
Derudover vil Landsorganisationen Skole og 
Forældre samt professionshøjskolerne bru-
ge erfaringerne i de kurser og uddannelser, 
som de udbyder.

Lær med familien
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Pædagogen i socialpsykiatrien

Hvad sker der med det 
socialpædagogiske arbejde, når 
de mennesker, pædagogerne 
arbejder med, i stigende grad har 
psykiatriske diagnoser?

Forholdet mellem det biomedicinske og det 
pædagogisk-relationsorienterede er kon-
stant i spil i socialpsykiatrien, og de har hver 
deres bud på svar på brugernes problemer. 
Dette projekt fokuserer ikke på diagnoserne 
i sig selv, men ’sigter ved siden af’ diag-
noserne for at få øje på den pædagogiske 
praksis og det liv, der leves med, igennem 
og på trods af diagnoserne. 

UNGES HVERDAGSLIV PÅ BOSTEDER
Projektet undersøger, hvordan unge og 
pædagoger får deres hverdagsliv til at fun-
gere på socialpsykiatriske bosteder, og giver 
indsigt i, hvordan pædagogerne forholder 
sig til de unges livsverden og drømme og 

de relationer, som de unge indgår i – med 
pædagoger, med hinanden og med netværk 
uden for institutionen. 

I projektet belyses dynamikker – styrker 
og blindheder – i det socialpædagogiske 
arbejde, særligt i forhold til hvordan de 
mange forskellige relationer, som de unge 
voksne på socialpsykiatriske bosteder indgår 
i, spiller sammen med det socialpædagogi-
ske arbejde.

HVORDAN ARBEJDER MAN MED 
RELATIONER?
Pædagoger understreger tit, at de arbejder 
med ’relationer’. Men hvad er det for nogle 
relationer, og hvordan arbejder man med 
dem? Nogle gange er det pædagogiske 
fokus måske mest rettet mod relationen 
mellem de unge og institutionen/perso-
nalet, men beboerne har jo mange andre 
relationer – til hinanden, til familie og andre 
sociale netværk. Hvis man vil belyse per-

spektiver og problemer i det pædagogiske 
arbejde, så er disse relationer mindst lige så 
væsentlige som relationerne mellem unge 
og pædagoger. 

Derfor vil projektet forsøge at forstå både 
pædagogernes og de unges perspektiver og 
se på, hvordan unge og pædagoger får deres 
hverdagsliv til at fungere på et bosted. 
Hvordan er det at være en ung voksen inden 
for socialpsykiatrien? Hvad fylder i hver-
dagen? Hvordan bliver man mødt? Hvad 
betyder noget for at have det godt? 

For at finde ud af det laver forskerne felt-
arbejde på et bosted for unge voksne med 
svære psykiske lidelser. På bostedet følges 
både personalet og beboerne i deres hver-
dag, ligesom beboerne følges ud til fritids-
aktiviteter, uddannelsessteder og på besøg 
hos familien. Derudover udføres mindre 
feltarbejder på en række andre bosteder. 

Observationerne fra feltarbejdet kan bidra-
ge til at få øje på nye ting eller stille andre 
typer spørgsmål. Feltarbejdet suppleres 
med en række workshops med de ansatte 
og kvalitative interviews med både persona-
le og beboere.

FORSKNINGSVÆRKSTEDER PÅ 
PÆDAGOGUDDANNELSEN
Formålet med projektet er dels at stille 
skarpt på beboerperspektiver og stem-
mer i socialpsykiatrien og dels at facilitere 
pædagogers refleksioner over og udvikling 
af den pædagogiske praksis. Derfor afholdes 
der også en række forskningsværksteder på 
pædagoguddannelsen, hvor de studerende 
lærer kritisk at reflektere over deres egne 
ståsteder og sætte sig ind i forskellige bebo-
erperspektiver. 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Socialpædagogisk relationsarbejde blandt 
unge voksne med psykosociale problemer

HVAD
I socialpsykiatrien kommer pædagogers faglig-
hed i spil med faggrupper, som traditionelt ar-
bejder inden for psykiatrien. Relationsarbejde 
bliver ofte fremhævet som et særligt fokus for 
pædagoger. Men hvad er den gode relation, 
hvorfor er den vigtig, og hvad betyder det i 
denne kontekst?

HVORDAN
Projektet tager udgangspunkt i antropologiske 
feltarbejder blandt beboere og personale på 
socialpædagogiske bosteder for unge voksne 
med psykosociale problemer, kombineret 
med kvalitative interviews og workshops med 
beboere og personale.

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningspro-
gram Dagtilbuds-, Social- og Specialpædago-
gik.

PUBLIKATIONER 
Artikler, kronikker og oplæg kan ses på  
ucviden.dk

KONTAKT
Anne Mia Steno  Birgitta Frello
amst@ucc.dk bifr@ucc.dk
4189 8924 4189 8922 
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Etniske minoritetsfædres involvering i 
skole-hjem-samarbejde

HVAD
Projektet undersøger skole-hjem-sam-
arbejde ud fra etniske minoritetsfædres 
synspunkt og stiller spørgsmålet: Hvordan 
påvirker forventninger om øget inddra-
gelse, hvordan etniske minoritetsfædre 
oplever deres faderskab?

HVORDAN
Undersøgelsen er baseret på seks måneders 
feltarbejde i en dansk folkeskole, i et socialt 
boligområde og i forskellige fædregrup-
per. Derudover er der blevet gennemført 
antropologiske interviews med fædre, børn, 
mødre og lærere.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Dagtilbuds-, Social- og 
Specialpædagogik og på DPU, Aarhus 
Universitet.  

KONTAKT
Anne Hovgaard Jørgensen
annj@ucc.dk
2226 9792

Flere skoleforskere beskriver, hvor-
dan skole-hjem-samarbejdet er 
blevet en større del af skolen. Men 
hvordan oplever etniske minori-
tetsfædre det intensiverede sko-
le-hjem-samarbejde, og hvordan 
oplever lærerne samarbejdet? 

Man kan argumentere for, at etniske 
minoritetsfædre i visse kontekster i Dan-
mark har en ’marginaliseret maskulinitet’. 
I dette ph.d.-projekt defineres etniske 
minoritetsfædre som fædre, der er født 
i et ikke-vestligt land, og som nu bor i 
Danmark. En undersøgelse har bl.a. vist, at 
ud af 500 integrationsprojekter for etniske 
minoriteter i Danmark var kun få procent 
af de kønsspecifikke integrationsprojekter 
målrettet mænd. I en skolekontekst kender 
vi også bedst til fx madaftener og kvinde-
caféer for etniske minoritetsmødre, men 
der synes ikke at være samme fokus på 
aktiviteter særligt målrettet fædrene. 

MISTÆNKELIGGJORT MASKULINITET
I nærværende projekt er det kommet frem, 
at flere af de interviewede fædre ikke op-
lever at blive set som en vigtig medspiller 
i samarbejdet med institutionen, og at de 
ikke bliver set som en ressourceperson ift. 
barnets opdragelse. Flere nævner, at det 
oftest er mødrene, der bliver kontaktet og 
involveret, og nogle nævner, at de i enkelte 
tilfælde er blevet mødt med mistillid. Ud 
fra disse opdagelser arbejder undersøgel-
sen videre med begrebet ’mistænkeliggjort 
maskulinitet’.

Skole-hjem-samarbejdet går for det meste 
rigtig godt, og mange fædre nævner, at de 
har et rigtig godt samarbejde med deres 
børns lærere. Derfor er det vigtigt at påpe-
ge, at oplevelser af mistillid ikke er ’almin-
delige’. Men når man en eller to gange har 
oplevet at blive mistænkeliggjort, kan det 

sætte dybe spor og komme til at påvirke 
ens tanker og følelser for samarbejde med 
institutionen fremover. 

FRAVÆR SOM UDTRYK FOR TILLID
Når nogle skoler udtrykker frustration over, 
at de etniske minoritetsfædre er fraværen-
de, så tyder det på, at der er flere forskel-
lige årsager til deres fravær. Alle intervie-
wede fædre udtrykker store forhåbninger 
om, at deres barn får en god uddannelse, 
så de kan vælge mellem flere forskellige 
jobs i fremtiden. Mange fædre har så stor 
autoritetstro og tillid til lærerne, at de ikke 
synes, ’de skal blande sig’. Deres fravær kan 
altså ses som et udtryk for tillid. 

Samtidig har mange fædre ikke oplevet så 
store forventninger til forældreinvolvering i 
deres oprindelsesland, og nogle er uvi-
dende om de ’usynlige’ krav, der kan være 
til forældre i dag. Ydermere har mange af 
fædrene tidskrævende og lavtlønnede jobs. 
Nogle fædre havde flere jobs for at få en-
derne til at nå sammen. Fx havde en far et 
pizzeria, der ikke kørte særlig godt, så han 
måtte supplere med et rengøringsjob. Når 
han endelig havde fri (én dag om ugen), 
prioriterede han det nære familieliv.
 
MANGE KRAV TIL FORÆLDRE
Ydermere viser undersøgelsen, at det kan 
være svært at imødekomme de mange 
krav, der er til skoleforældre i dag, hvor 
især forældreintra kræver, at man kan 
kommunikere på et godt skriftligt dansk 
samt aflæse og forstå læreres beskeder. 
Det intensiverede skole-hjem-samarbejde 
har også gjort det mere tidskrævende, hvis 
man er forælder til mange børn. En af de 
interviewede fædre, som havde fem sko-
lebørn, fortalte, at han kunne bruge op til 
en time på forældreintra om dagen. Flere 
interviewede forældre har peget på, at sko-
lens implicitte forventninger til forældrene 
passer bedst til en familie med to børn. 

Etniske minoritetsfædre og det 
krævende skole-hjem-samarbejde
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SOCIALPÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

All In Medarbejderforløb

HVAD
Projektet skal skabe viden om og konkret 
forandring i professionernes muligheder 
for at udvikle det sociale og socialpædago-
giske arbejde med deltagerorientering på 
ungeområdet. 

HVORDAN
Forløbet er organiseret som aktionsforsk-
ning. Den nye viden og udvikling skabes i et 
tæt samarbejde med professionerne. På ni 
seminardage og et antal eksperimentforløb 
blandt deltagerne indsamles og udvikles 
viden og praktisk erfaring om marginalise-
rede unge og deltagelse.

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Projektet er et samarbejde mellem UCC’s 
forskningsafdeling og Partnerskabet 3B i 
Urbanplanen.  

PUBLIKATIONER 
Paperet ’Participation and institutional 
Change – within the field of social work 
with ’at risk youth’’ præsenteres på ECER 
2017. 

KONTAKT
Mette Bladt Ditte Tofteng
mebl@ucc.dk dito@ucc.dk
 4189 8488

Deltagelse er afgørende i arbejdet 
med marginaliserede unge. Men 
det kræver en særlig indsats og 
systematisk opmærksomhed fra 
professionerne. Og hvordan gør 
man det?

All In Medarbejderforløb er et forsknings-
forløb om marginaliserede unges mulighe-
der for deltagelse i samfundets forskellige 
sfærer.

Et deltagelsesperspektiv er et stigende 
krav i nationale og internationale politikker 
og konventioner. Både Salamanca-erklæ-
ringen fra 1994 og handicapkonventionen 
fra 2006 fokuserer på marginaliserede 
menneskers ret til at være aktive deltagere. 
I kommunerne er inddragelse og deltagel-
se efterhånden et krav i langt det meste 
arbejde med marginaliserede grupper. Men 
i praksis har kravene vist sig vanskelige for 
professionerne. 

DELTAGELSE ER AFGØRENDE
Fra forskningen får vi i stigende grad et 
billede af, at deltagelse er et nøgleord i 
forbindelse med opgaveløsningen, når pro-
fessionerne arbejder med marginaliserede 
unge. Den er så at sige ”god nok”: Del-
tagelse er afgørende. Det viser sig i flere 
forskningsprojekter, at marginaliserede 
børn, unge og voksne kan overskride mar-
ginalisering gennem deltagelse. Men det 
kræver en særlig indsats og en systematisk 
opmærksomhed på deltagelse. Samtidig er 
professionernes handlerepertoire i forhold 
til at arbejde med et deltagelsesperspektiv 
noget begrænset. 

For professionerne er det stadigvæk helt 
nyt at skulle indarbejde et reelt systematisk 
deltagelsesperspektiv i socialpædagogisk 
arbejde. Ofte er det heller ikke organisa-
torisk understøttet, hvilket betyder, at de 
strukturelle rammer ikke er indrettet til at 
lade medarbejderne arbejde med et delta-
gelsesperspektiv.

UDVIKLING AF ANVENDT FORSKNING
Det er en ambition med forskningsforløbet 
at bidrage til at udvikle professionernes 
handlerepertoire. Handlinger, der kan 
bidrage til at løse opgaven med og omkring 
marginaliserede børn, unge og unge voks-
ne. 

Pointen er samtidig, at det er professioner-
ne selv, der er med til at definere mulighe-
der og barrierer for et reelt deltagelses-
perspektiv. Ligesom det er dem selv, der 
arbejder eksperimentelt med et deltagel-
sesperspektiv. Dermed lægges fordringen 
om ’dobbelt deltagelse’ ind i forløbet som 
inspiration, til diskussion og som et ben-
spænd for både forskere og de deltagende 
medarbejdere. 

Således er det også et formål at udvikle 
en særlig form for anvendt forskning, hvor 
forskning og udvikling går hånd i hånd. Og 
hvor forskningen sker i direkte samarbejde 
med de udførende professioner, så det 
bliver relevant for praksis. 

Inddragelse og deltagelse i det 
socialpædagogiske arbejde med unge



SOCIALPÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Flygtningebørn og deres familiers møde med 
danske daginstitutioner

HVAD
Projektet undersøger, hvordan mødet mellem 
flygtningebørn og deres familier og de danske 
daginstitutioner opleves af hhv. flygtninge-
børn, deres forældre og pædagoger. Projektet 
skal bidrage med viden om, hvordan disse børn 
kan opnå tilknytning og tilhørsforhold.

HVORDAN
Projektet anvender etnografiske metoder 
som kvalitative interviews med forældre og 
pædagoger, uformelle samtaler med børn og 
deltagerobservation i udvalgte børnehaver 
og i familierne. Desuden anvendes dialogiske 
forskningsmetoder, som inviterer pædagoger 
og forskere til i fællesskab at reflektere over 
forskningsresultaterne. 

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningspro-
gram Dagtilbuds-, Social- og Specialpædago-
gik.

KONTAKT
Susanne Bregnbæk Nanna Jordt Jørgensen
subr@ucc.dk najo@ucc.dk
2989 7255 4189 8938

Hvordan udspiller mødet imellem 
daginstitutioner og flygtningebørn 
og deres familier sig? Hvor går den 
hårfine balance mellem omsorg 
og tvang i mødet med andre 
forestillinger om barndom og 
forældreskab?

Når flygtningefamilier får asyl, vil deres børn 
i førskolealderen i løbet af få uger starte i 
daginstitution. Dette projekt undersøger, 
hvad der er på spil i mødet mellem flygtnin-
gebørn, deres familier og danske daginsti-
tutioner. 

MODTAGELSEN AF FLYGTNINGEBØRN
”Jeg er bare så bange for, at vi overser noget.” 
Sådan siger en pædagog i en institution, der 
har modtaget et antal børn fra det krigs-
ramte Syrien. Udtalelsen peger på en ople-
velse af et tungt ansvar og et ønske om at 
udvise omsorg for børn, der har oplevet krig 

og tab, men også på de faglige udfordringer, 
pædagogerne oplever. 

Forskningsprojektet er forankret i fire 
forskellige kommuner på Sjælland, og 
her er der fundet markante forskelle på, 
hvordan mødet mellem flygtningefamilier 
og daginstitutioner opleves. Nogle steder 
opleves modtagelsen af flygtningebørn 
som en krævende opgave karakteriseret af 
særlige psykologiske, sproglige og kulturelle 
udfordringer, mens børnene andre steder 
betegnes som stærke og mindre ressource-
krævende end andre danske børn i en udsat 
position. Der er stor forskel på, hvordan det 
enkelte møde udspiller sig, og meget synes 
at afhænge af både de enkelte familier og 
institutioner. 
 
Fremfor at pege på nye pædagogiske kon-
cepter er et af projektets hovedpointer, at 
mødet imellem forskellige familiemæssige 
og pædagogiske traditioner per definition 

indebærer dilemmaer, som er forskellige 
fra situation til situation. Et vellykket møde 
skyldes ofte fleksibilitet og gensidig nysger-
righed og åbenhed.

GRÅZONERNE IMELLEM FAMILIE OG STAT
I Danmark er der en stærk tradition for at 
inddrage forældre i børns institutionsliv, 
og forældresamarbejde ses som et vig-
tigt aspekt af indsatsen for udsatte børn. 
Forældresamarbejdet kan imidlertid også 
ses som en kulturel selvfølgelighed knyttet 
til velfærdsstatens lighedstænkning, der 
måske paradoksalt kan komme til at virke 
ekskluderende for minoritetsforældre. Et 
ønske om kulturel assimilation forklædes ind 
imellem som omsorg, og mens nogle af pæ-
dagogernes bekymringer udtrykkes direkte, 
forties andre. Men hvornår er bekymringen 
for bestemte børn legitim, og hvad ligger til 
grund for denne bekymring?

Projektet bidrager til en forståelse af 
de dilemmaer, der opstår i gråzonerne 
mellem familie og stat i velfærdsstaten. 
Forældre, der ikke er vant til at sende deres 
børn i daginstitution, kan opleve, at deres 
autonomi såvel som deres autoritet som 
forældre udfordres af en indgribende stat. 
Pædagoger kan på den anden side opleve 
ambivalens i forhold til balancen mellem 
barnets tarv, samfundets krav og forældre-
nes myndighed, hvis børn ikke regelmæssigt 
sendes i daginstitution, men holdes hjemme. 
Gennem detaljerede etnografiske beskrivel-
ser af familiers oplevelser og pædagogers 
praksis søger projektet at opmuntre til 
faglig refleksion. 

Pædagogiske dilemmaer i mødet mellem 
flygtningefamilier og danske daginstitutioner
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SOCIALPÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Følgeforskning til projekt Familier i 
Forandring i Brøndby Kommune

HVAD
Formålet med følgeforskningen har været 
at fungere som ekstern sparringspartner for 
projektorganisationen i Brøndby Kom-
mune. Gennem analyser er der afdækket 
resultater og udfordringer for den fortsatte 
projektudvikling. 

HVORDAN
Der er løbende igennem projektperioden 
gennemført interview med alle aktører. På 
baggrund af tilfredshedsmålinger og op-
følgende interviews med familierne og de 
forskellige kommunale aktører er der meldt 
tilbage til projektorganisationen. 

HVORNÅR
2013-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningsaf-
deling og videreuddannelse.  

PUBLIKATIONER 
Ertmann, B. & Hansen, L. (2016). Evaluering 
af projekt ”Familier i Forandring” i Brøndby 
Kommune – midtvejsrapport.

KONTAKT
Bo Ertmann Jesper Dybdal
bver@ucc.dk jedy@ucc.dk
4189 7259 4189 8848

UCC-forskere har fulgt et 
udviklingsarbejde i Brøndby 
Kommune med fokus på 
empowerment af udsatte 
børnefamilier. 

Familier i Forandring er et beskæftigel-
sestilbud i Brøndby Kommune, som har til 
formål at hjælpe forældrene tættere på 
arbejdsmarkedet og øge trivslen for alle 
medlemmer af familien. UCC har fulgt 
projektet med et følgeforskningsprojekt 
for løbende at give feedback, så praksis kan 
udvikles. 

Familier i Forandring har gennem den før-
ste treårige forsøgsperiode været tilbudt 
til 35 familier. Erfaringerne fra projektet 
har vist, at det lader sig gøre at flytte selv 
meget belastede børnefamilier gennem en 
indsats, som spiller sammen med famili-
ernes ressourcer og inddrager dem i alle 
beslutninger. 

Resultaterne fra forsøgsperioden er så 
gode, at Brøndby Kommune allerede nu har 
besluttet at fortsætte Familier i Forandring 
som et fast tilbud til udsatte familier. 

FAMILIER FÅR HJÆLP TIL SELVHJÆLP
I Familier i Forandring får hver familie 
tilknyttet en familiekoordinator, der er 
en fast kontaktperson. Koordinatoren 
arbejder med forældrene, men har fokus på 
hele familiens trivsel og udvikling og skal 
understøtte sammenhæng og koordinering 
i forskellige indsatser over for familien i et 
tæt samarbejde med familiens samarbejds-
partnere – for eksempel sagsbehandler på 
jobcentret, børne- og familiesagsbehand-
ler, skole, daginstitution, læge eller andre 
instanser rundt om familien. 

Men samtidig skal familiekoordinatoren 
have fokus på at understøtte familien 
gennem en form for hjælp til selvhjælp, 
som skal gøre familien bedre i stand til selv 
at håndtere hverdagens udfordringer – 
blandt andet det at indgå i et konstruktivt 
samarbejde med forskellige professionelle. 
Det er desuden afgørende, at familierne fø-
ler sig inddraget og medbestemmende og 
tager størst muligt ansvar for deres egen 
udvikling.

FØLGEFORSKNINGEN SKAL ÆNDRE 
PRAKSIS
Følgeforskningen har været udformet som 
et aktionsforskningsprojekt, hvor fokus har 
ligget på at indkredse deltagernes oplevel-
ser undervejs i projektet, gennem interview 
og dialog med alle aktører – familier, sags-
behandlere, koordinatorer, følgegruppe og 
styregruppe. 

Observationerne er løbende blevet dis-
kuteret med projektledelsen og et reflek-
sionsteam med repræsentanter for de 
kommunale samarbejdspartnere samt med 
koordinatorkorpset og projektets følge-
gruppe. 

Feedback udvikler kommunalt 
arbejde med udsatte familier
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Unge skal have bedre muligheder 
for deltagelse i skolen 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Lærere, pædagoger og marginaliserede 
unge

HVAD
Projektet undersøger marginaliserede 
unges perspektiver på egne muligheder for 
deltagelse i skolen. Formålet er at skabe 
nye handlemuligheder for lærere og andre 
professionelle, som beskæftiger sig med 
marginaliserede unge.

HVORDAN
Projektet tager udgangspunkt i 22 narrative 
interviews med unge i forskellige over-
gangstilbud. Fælles for de unge er, at de af 
forskellige årsager enten ikke har færdig-
gjort folkeskolen eller er blevet erklæret 
ikke-uddannelsesparate.

HVORNÅR
Projektet afsluttes i 2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Dagtilbuds-, Social- og Specialpæ-
dagogik. Projektdeltagere er Vibe Larsen, 
Üzeyir Tireli, Lise Aagaard Kaas, Tim Vikær 
Andersen, Sharmila Holmstrøm og Tekla 
Canger. 

KONTAKT
Tekla Canger
teca@ucc.dk
4189 7618

Hvad er marginaliserede unges 
perspektiv på egne muligheder for 
deltagelse i skolen? Hvad er deres 
erfaringer? Hvilke udfordringer 
peger de på?

Alt for mange unge færdiggør folkesko-
len med for dårlige forudsætninger til at 
komme videre i uddannelsessystemet. 
Dette projekt opererer med en hypotese 
om, at en del af årsagen er, at de unges 
muligheder for deltagelse i grundskolen 
er begrænsede. Gennem en analyse af 22 
narrative interviews med unge 14-21-åri-
ge i forskellige overgangstilbud viser det 
sig blandt andet, at de unges adfærd ofte 
opfattes som problematisk. 

De unge er ikke blot passive modtagere 
af pædagogiske interventioner, men også 
aktivt handlende i forskellige situationer 
– både i skolen og i livet uden for skolen. 
Analysen viser dog, at måden de unge 
handler på, ofte opfattes som problematisk 
af lærere og pædagoger, som derfor forsø-
ger at undertrykke eller afvise handlinger-
ne. Der kan være tale om voldelig adfærd, 
eller at den unge helt vælger skolen fra. 
Eller der kan være tale om handlinger, der 
fjerner fokus fra skolen, fx et stort tidsfor-
brug på fritidsjob og sport eller tendens til 
at vælge venner uden for skolen. 

MARGINALISEREDE UNGE ER OFTE BLEVET 
MOBBET
Dette projekt er med til at skabe blik for 
mulige årsager til de unges problematise-
rede adfærd. I flere eksempler er der tale 
om unge, der er blevet massivt mobbet. 
De tyr til vold som en måde at generobre 
magten over eget liv på. Med den narrati-
ve tilgang til indsamling, bearbejdning og 
analyse af data bliver det muligt at få øje på 
det potentiale, der ligger i, at de unge rent 
faktisk handler. Omend udfaldet af deres 

handlinger bryder med institutionernes 
logikker. Flere unge taler om, hvordan fri-
tidsjobbet giver en følelse af at være noget 
værd og kunne mestre noget. En følelse, de 
sjældent har haft i skolen. 

LYT TIL DE UNGE
I de unges fortællinger bliver det desuden 
tydeligt, hvornår de har haft gode oplevel-
ser med skole og lærere. Det er ofte dér, 
hvor lærere eller andre professionelle har 
bøjet reglerne. Dér, hvor de har skabt nogle 
rammer, som de unge i højere grad har 
kunnet se sig selv i. Et eksempel på det er 
Jonas. Han er diagnosticeret med Asper-
gers syndrom og fortæller om den lettelse, 
det var, da hans lærer så bort fra skolens 
regler om, at alle skulle være ude i frikvar-
tererne, og lod ham tilbringe sine pauser 
på biblioteket. Det kan virke som et banalt 
eksempel, men for Jonas var det afgørende 
for hans trivsel.

Den viden, som dette projekt genererer, 
når unge fortæller om deres oplevelser af 
marginalisering, skal bidrage til at udvikle 
et mere nuanceret blik på unges livsvilkår. 
Med andre ord bidrager projektet til at 
sætte fokus på unges stemmer. På sigt 
kan det bidrage til, at professionerne får 
udvidede handlemuligheder. 

Projektet kan også kaste lys på nogle af de 
strukturelle og organisatoriske forhold, der 
bidrager til unges oplevelser af marginalise-
ring. I de unges fortællinger ligger der også 
fortællinger om professionelles manglende 
organisatoriske muligheder for at skabe 
forandring.

Undersøgelsen tager afsæt i unges per-
spektiver på skole og uddannelse og er 
del af et større projekt om professionelles 
udfordringer og muligheder i det forebyg-
gende arbejde med marginaliserede unge. 
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Social mobilitet

HVAD
Projektets formål er at undersøge børn og 
unges oplevelser af tilknytning og forvent-
ninger til uddannelse og fremtidige livsfor-
mer for at skabe ny viden om sammenhæn-
ge mellem mobilitet, uddannelsesvalg og 
uddannelsesformer.

HVORDAN
Projektet er baseret på antropologiske 
feltstudier i lokalsamfund, herunder obser-
vationer og interviews med lokale børn og 
unge i daginstitution, skole og ungdomsud-
dannelse.

HVORNÅR
2016-2018 

HVEM
Medarbejdere på projektet er John Gulløv, 
UCC’s forskningsafdeling, og Eva Gulløv, 
DPU. Projektet er associeret med et andet 
UCC-projekt: ’Almene udfordringer for 
skolen i forbindelse med at skabe social 
mobilitet gennem uddannelse’. 

PUBLIKATIONER 
Undersøgelsens resultater indgår i et bog-
projekt med arbejdstitlen ”Familier, børn 
og unges uddannelsesstrategier i grænse-
landet”.

KONTAKT
John Gulløv
jgu@ucc.dk
4189 7010

Flere unge skal have en uddannel-
se. Men for en del lokalsamfund 
betyder det, at de unge flytter væk 
og efterlader en aldrende lokalbe-
folkning med lavere uddannelses-
grad. Hvordan kan man håndtere 
den udfordring?

Mange kommuner oplever på trods af 
en skærpet uddannelsesindsats, at deres 
borgeres uddannelsesniveau forbliver 
lavere end landsgennemsnittet. For en stor 
del skyldes dette, at unge rejser væk for at 
uddanne sig i uddannelsesbyer. Samtidig 
byder de lokale arbejdsmarkeder på færre 
job for højtuddannede. Derved opstår det 
paradoks, at succesfulde mobilitetsfrem-
mende indsatser gennem uddannelse med-
virker til at sænke det lokale uddannelses-
niveau. Mobilitetsindsatsen fører populært 
sagt til en form for ’brain drain’. 

Dette paradoks ser i høj grad forskelligt 
ud, afhængigt af om det ses fra et natio-
nalt eller lokalt perspektiv. Fra et nationalt 
perspektiv er det vigtigt, at så mange som 
muligt får en videregående uddannelse. På 
grund af centraliseringen af uddannelses-
institutioner indebærer det imidlertid, at 
unge uden for uddannelsesbyerne må flytte 
fra deres hjemegn. Fra et lokalt perspektiv 
betyder den store uddannelsessatsning 
således, at de unge mennesker, der har 
klaret sig godt i skolen, i stor grad flytter 
væk, mens de, der bliver tilbage, har færre 
muligheder for uddannelse. Det udfordrer 
lokalmiljøerne såvel som de unge og rejser 
spørgsmålet, om centraliseringen af ud-
dannelser og arbejdspladser er et gode for 
landet som helhed.
 
EN UDKANTSKOMMUNES UDFORDRINGER 
UNDER LUP
Dette projekt stiller skarpt på udfordrin-
gerne omkring uddannelse, lokalsamfund 

og mobilitet. Projektet bygger på to 
antropologiske feltstudier i en sønderjysk 
kommune suppleret med opfølgende 
besøg. De to studier er gennemført med 
fokus på børn og familier i forbindelse med 
henholdsvis dagtilbud og skolestart og 
udskoling og ungdomsuddannelse.
Gennem feltobservationer og interview 
med børn, familier og professionelle i lokal-
samfundet er der indsamlet et omfattende 
materiale om forskellige livsbetingelser og 
lokale sammenhænge, som belyser både 
daginstitutioner, skoler og ungdomsuddan-
nelser samt kommunalpolitik, erhvervsmu-
ligheder og livsvilkår i kommunen. 

Bredden i materialet benyttes til analy-
ser af lokale sammenhænge og forskelle, 
som i lokalsamfundet får betydning for 
den sociale, erhvervsmæssige og uddan-
nelsesmæssige diversitet i livsformer og i 
uddannelsesvalg.

Undersøgelsens resultater forventes at 
kunne sætte såkaldte udkantskommuner 
i stand til at udforme deres skole- og 
uddannelsespolitik, så den i højere grad 
styrker de unges muligheder for at indgå i 
lokalsamfundet – fx ved at lære eleverne 
om de faktiske livs- og erhvervsvilkår, som 
er grundlaget for det lokale erhvervsliv.

Projektet har mødt særlig interesse blandt 
professionelle og ledere i lokale skole- og 
uddannelsesinstitutioner, lokale erhvervs-
folk, forvaltere og politikere. Gennem pro-
jektets fokus på paradokset mellem øget 
indsats for uddannelse og faldende lokalt 
uddannelsesniveau åbner projektet for nye 
måder at diskutere uddannelse og udvikling 
i kommuner uden for de stærke uddannel-
sesbyer og vækstcentre på. 

Mere uddannelse dræner lokalsamfund for unge
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Udsatte børn i dagtilbud 

HVAD
Med denne undersøgelse sættes der fokus 
på, hvordan pædagoger i dagtilbud konkret 
lever op til loven om dagtilbuds skærpe-
de krav til danske daginstitutioner om at 
arbejde målrettet på at bryde den negative 
sociale arv blandt udsatte børn. 

HVORDAN
Der er udarbejdet et forskningsreview og 
gennemført feltstudier i otte forskellige 
dagtilbud samt en række forskningscirkler 
med pædagoger og pædagogstuderende. 

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
afdeling og pædagoguddannelse. Medar-
bejdere på projektet er Bo Ertmann, Maja 
Spuur Hansen og Ditte Thiel Berg. 

PUBLIKATIONER 
Ertmann, B. (2016). Brief review over eksiste-
rende forskning om udsatte børn i dagtilbud.

KONTAKT
Bo Ertmann
bver@ucc.dk
4189 7259

Hvordan identificerer pædagoger 
i dagtilbud udsatte børn og 
unge? Og hvilken pædagogisk 
viden, metoder og former for 
intervention bruger de i deres 
forsøg på at håndtere udsatte 
børn?

Siden indførelsen af loven om dagtilbud i 
2007 er kravet til danske daginstitutioner 
om at arbejde målrettet på at bryde den 
negative sociale arv blevet skærpet. En 
væsentlig del af det pædagogiske arbejde i 
dagtilbud er i dag tidligt at kunne identifi-
cere og håndtere udsatte børn og arbejde 
systematisk og kvalificeret med deres 
udvikling. Al tilgængelig forskning peger 
på, at der er store vanskeligheder omkring 
håndteringen af udsathed. Forskningspro-
jektet ’Udsatte børn i dagtilbud’ under-
søger, hvordan pædagoger lever op til 
lovgivningens krav i arbejdet med udsatte 
børn. Projektet blev i 2016 indledt med et 
forskningsreview om de sidste ti års forsk-
ning om udsatte børn i dagtilbud. Reviewet 
bygger på en gennemgang af omkring 
350 forskningsprojekter – fortrinsvis fra 
Vesteuropa. 

SVÆRT AT FINDE KONKRETE LØSNINGER
Overblikket over forskningen peger på, at 
de professionelle har svært ved at finde 
konkrete løsninger i arbejdet med udsat-
te børn i dagtilbud. Det ser også ud til at 
være vanskeligt overhovedet at definere, 
hvordan udsathed skal forstås. Kilderne 
peger dog relativt samstemmende på en 
række centrale pædagogiske forhold, der 
har afgørende betydning for håndteringen 
af de udsatte børn i dagtilbud. Det drejer 
sig dels om børns samspil med pædagogen, 

det sociale miljø mellem børnene og børns 
venskaber. Men også forhold i læringsmiljø-
et er vigtige, og det viser sig, at problemer 
i forældresamarbejdet har givet udfordrin-
ger i forskellige programmers realisering 
af intentionerne om en særlig indsats for 
socialt udsatte børn. 

NY VIDEN TIL PÆDAGOGUDDANNELSEN
Projektets næste del indledes med en 
eksplorativ fase i otte forskellige dagtil-
bud, som repræsenterer et bredt udsnit af 
institutioner. Her vil forskerne forsøge at 
nå frem til en dybere forståelse af, hvad der 
er afgørende i pædagogers møde med ud-
satte børn og deres familier. Det sker med 
etnografiske metoder som for eksempel 
deltagende observation og i dybdegående 
interviews og forskningscirkler med aktører 
fra feltet.

I projektets sidste fase udarbejder forsker-
ne sammen med studerende, undervisere 
og praktikvejledere fra aftagerinstitutio-
nerne en refleksionsramme om udsathed i 
dagtilbud med en række konkrete anbefa-
linger til praksis med hele sektoren i sigte. 
Efterfølgende er det meningen, at disse 
anbefalinger i samarbejde med undervisere 
implementeres på pædagoguddannelsen. 

Projektet retter sig mod hele det kommu-
nale dagtilbudsområde, men har særligt 
fokus på pædagoger og pædagogstude-
rendes kvalifikationer i forhold til at forstå, 
strukturere og håndtere arbejdet med 
udsatte børn i dagtilbud.

Pædagogers arbejde med 
udsatte børn i dagtilbud
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Delindsats under Alle for én

HVAD
I projektet udvikles den sociale og pædago-
giske indsats for marginaliserede unge i et af 
Københavns udsatte boligområder. Indsatsen 
udvikles med en stærk deltagelsesorientering, 
hvorfor de unge er en central del af forsk-
ningsforløbet.

HVORDAN
Indsatsen gennemføres som et aktionsforsk-
ningsforløb. Igennem et halvt år mødtes en 

forsker med 15 unge hver uge og udviklede 
analyser og ideer til indsatser for unge med 
forskellige problemer. Nu er forløbet i fase to, 
hvor idéerne gøres til virkelighed.

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Det overordnede metodeudviklingsprojekt er 
formuleret af SSP-samarbejdet i Københavns 
Kommune. Delindsatsen er formuleret af 
UCC’s forskningsafdeling.

PUBLIKATIONER 
Bladt, Tofteng & Madsen (2017). Deltagelse 
som didaktik. I Ritchie, T. & Tofteng, D. (red.), 
Didaktik for pædagoger. Billesø og Baltzer. 

KONTAKT
Mette Bladt
mebl@ucc.dk

Hvad sker der, når kommunale 
forvaltninger, SSP-samarbejdet og 
den boligsociale sektor beslutter 
sig for at samarbejde og udvikle 
indsatsen for marginaliserede unge 
i en af Københavns udsatte bydele?

I samarbejde med en gruppe på 15 margi-
naliserede unge har dette forskningsforløb 
undersøgt, hvad der skal til, for at de unge 
kan være og føle sig som en del af et større 
samfundsmæssigt fællesskab. 

Gennem aktionsforskningsmetoder og prin-
cippet om ”omvendt deltagelse” – en model 
og en orientering, der er udviklet inden for 
aktionsforskning – er der blevet udarbejdet 
en række analyser af grundene til unges 
marginalisering. 

De unge peger blandt andet på, at de altid 
opfattes som forkerte, og at deres delta-

gelse i og adgang til fællesskabet derfor er 
begrænset. De unges tøj, deres væremåder 
og ofte også deres hudfarve opfattes som 
forkert af andre. De unge siger selv: ”Et af 
problemerne er, at vi næsten altid får at vide, 
at det vi gør, er forkert. Vi bliver smidt væk 
eller ud alle de steder, vi prøver at være. Vi har 
svært ved at få lov til at være unge.”

UNGE ØNSKER SAMARBEJDE
I forbindelse med forskningsforløbet udvik-
lede de unge en række nye perspektiver og 
idéer. Fx foreslog de nye og andre platfor-
me end dem, der stilles til rådighed i dag, 
hvor de kan udvikle deres egen deltagelse 
i samfundet og i de samfundsmæssige 
institutioner. De unge ønsker sig at blive 
del af disse nye steder og dermed indgå i 
samfundsmæssige sammenhænge på en ny 
og positiv måde. De ønsker at samarbejde 
og få hjælp af et professionelt system, der 
kan vejlede og guide dem på deres egne 
præmisser og på en måde de forstår. 

De unge siger selv: ”Vi oplever, at den måde, 
vi samarbejder med voksne professionelle på 
nu, er problematisk. Der er ikke rigtig nogen at 
snakke med, hvis man har problemer. Vi ønsker 
at samarbejde med det professionelle system 
på en ny måde. Vi ønsker i samarbejde med de 
professionelle at lave et system, som vi forstår 
og føler tillid til. Vi ønsker også at samarbejde 
med voksne, der tænker med hjertet. Vi ønsker 
samlet set at samarbejde på en ny måde 
med alle de forskellige, vi er i kontakt med: 
kommunen, politiet, lokalområdet, gadeplan, 
klubben osv. Vi ønsker, at samarbejdet foregår 
på en måde, hvor vi føler, det er ærligt, hvor 
vi forstår det, hvor vi også bestemmer og 
har ejerskab, og hvor vi er på hjemmebane i 
samarbejdet.”

DELTAGERSTYRET UNGEHUS
På baggrund af de unges analyser opstod 
idéen om at skabe og udvikle nye måder at 
organisere selve de sociale indsatser over 
for marginaliserede unge på. Konkret ved at 
udvikle et aktivitetsbaseret ungehus, der er 
organiseret demokratisk og deltagerstyret. 
Denne spændende udfordring står projek-
tets samarbejdspartnere overfor nu. Således 
har der gennem forløbet vist sig nye måder 
at håndtere de komplekse problemstillinger, 
der knytter sig til marginaliserede unge, på. 
Nye perspektiver, som professionerne aktivt 
kan samarbejde med de unge om for på 
den måde at ændre selve den socialfaglige 
praksis.

Udvikling af indsatsen over for 
marginaliserede unge
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Kriminalitetsforebyggelse og skole

HVAD
Ph.d.-projektet undersøger, hvordan velfærds-
arbejdere i SSP bedømmer kriminalitetstruede 
unges adfærd og opførsel, og hvilke for-
ventninger og forhåbninger der er til skolens 
muligheder for at arbejde kriminalitetsfore-
byggende.

HVORDAN
I projektet er der lavet feltarbejde, der pri-
mært har bestået af observationer af lokale 
SSP-møder i to kommuner, samt interviews 
med lærere, inklusionspædagoger, SSP-konsu-
lenter, politi og fraværskonsulenter.

HVORNÅR
2016-2019

HVEM
Ph.d.-projektet hører under Konsortiet for 
Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde, 
som er et samarbejde mellem UCC og Afde-
ling for Pædagogik, Københavns Universitet.

KONTAKT
Lone Bæk Brønsted
lo@ucc.dk
4189 7749

Skolen hjælper med at spotte 
kriminalitetstruede unge

Både nationalt og globalt er der 
en stigende frygt for terror og 
bekymring for radikalisering af 
unge. Et ph.d.-projekt undersøger 
skolens rolle i forhold til 
kriminalitetsforebyggelse. 

Kriminalitetsforebyggelse er en del af man-
ge politifolk, lærere og pædagogers arbejde 
og kan tage sig forskelligt ud, eksempelvis 
som bekymringer over skolefravær og børns 
trivsel, undervisning i opførsel på digitale 
medier eller som et besøg af den lokale 
betjent på skolen. Dette ph.d.-projekt un-
dersøger det tværprofessionelle samarbejde 
om kriminalitetsforebyggelse, der handler 
om kriminalitetstruede unge, men også om 
unge, for hvem skole og læring er problema-
tiseret af forhold uden for skolen. 

Fokus er på SSP, som er et lokalt forankret, 
kriminalpræventivt samarbejde mellem 
skole, socialforvaltning og politi. Projektet 

undersøger, hvordan SSP-medarbejderne 
bedømmer adfærd og opførsel hos krimi-
nalitetstruede unge, og hvilke indsatser 
der sættes i værk i forhold til de unge. I 
forlængelse af dette undersøges særligt 
skolens rolle i det kriminalitetsforebyggen-
de arbejde, og der ses på de forventninger 
og forhåbninger, der er til skolen og dens 
muligheder for at arbejde kriminalitetsfore-
byggende. 

HVORNÅR SKAL VI VÆRE BEKYMREDE?
Når man arbejder kriminalitetsforebyg-
gende, kommer bekymringer til at spille 
en central rolle, for det er bekymringer, de 
professionelle må reagere på for at forebyg-
ge, at den unge tager det næste skridt mod 
en kriminel handling. 

Men hvad bekymrer lærere, pædagoger 
eller politiet sig for ved de unges adfærd 
i det forebyggende arbejde? Og hvordan 
bedømmer de, hvad der er bekymren-
de adfærd? Studier fra både England og 

Danmark viser eksempelvis, at når profes-
sionelle bedømmer antisocial opførsel eller 
foreslår pædagogiske interventioner, så kan 
bedømmelserne komme til at tage sig ud 
som klassemæssige moraliseringer. 

Dette projekt beskriver og analyserer 
denne ”bekymringsgørelse”, der sker, når de 
professionelle i SSP mødes og taler sammen 
om specifikke unges kriminelle handlin-
ger, bekymrende sociale grupperinger 
eller opholdssteder i byen. På baggrund af 
observationer af SSP-møder i to kommuner 
bidrager projektet derfor med en indsigt i, 
hvordan kriminalitetsforebyggelse i form 
af bekymringer og bedømmelser udfoldes i 
praksis.

SKOLEN SOM VACCINATION MOD 
KRIMINALITET 
Når man ser skolen som led i en kriminali-
tetsforebyggelse, der også farves af frygten 
for terror og radikalisering, er det nogle 
særlige forventninger til skolen, som bliver 
tydelige. I det perspektiv opfattes skolen 
som en beskyttelsesfaktor og som et sted 
med en tryg atmosfære, hvor der kan og 
bør arbejdes med eksempelvis demokrati-
forståelse, diskussionskultur, kildekritik eller 
trivsel. 

Skolen bliver i denne optik set som et 
fællesskab, som det anses som vigtigt at få 
de unge til at være en del af, i forhåbningen 
om at skolen virker som en vaccine, der vil 
beskytte den unge mod påvirkninger udefra. 
Projektet søger gennem interviews med 
SSP-medarbejdere at beskrive, hvordan 
disse forventninger til skolen realiseres i 
skolens dagligdag.
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Følgeforskning til Børn der flygter alene

HVAD
Projektet undersøger, hvordan uledsagede 
flygtningeunge oplever deres hverdagsliv i 
Danmark – herunder hvordan deres kritikker 
og ønsker til måden at bo på er formet af 
deres hverdagsliv, erfaringer og fremtids-
drømme.

HVORDAN
Undersøgelserne består i deltagende observa-
tioner på de unges bosted, uformelle interview

og aktionsforskningsværksteder med de unge. 
Derudover formidling til praktikere i Roskilde 
Kommune. 

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Forskerne Signe Hvid Thingstrup, UCC, og 
Lars Christian Aagerup, Nelli Øvre Sørensen 
og Nurcan Çelik, UCSJ, i samarbejde med 
Roskilde Kommune, Røde Kors, Udlændinge-
styrelsen og Veluxfonden. 

PUBLIKATIONER 
Thingstrup, Aagerup & Sørensen (2016). Børn 
der flygter alene: Politisk og samfundsmæssig 
kontekst og forskningsmæssige perspektiver. 
UCSJ Forlag.

KONTAKT
Signe Hvid Thingstrup
thin@ucc.dk
4189 8927

Hvordan oplever uledsagede 
flygtningebørn selv deres hverdag, 
og hvilke drømme har de for 
fremtiden? Et forskningsprojekt har 
fulgt uledsagede flygtningebørn på 
bosteder i Roskilde Kommune.

Der kommer flere og flere uledsagede 
flygtningebørn og -unge til Danmark, men 
der mangler viden om, hvordan de selv 
oplever deres hverdag. Et udviklingsprojekt 
i Roskilde Kommune udvikler gode tiltag og 
boformer for uledsagede mindreårige, og 
forskningsprojektet her følger projektet og 
sætter fokus på de uledsagede unges hver-
dag og deres oplevelser af livet i Danmark. 

Forskerne har gennemført feltarbejde på 
to bosteder for uledsagede unge i Roskilde 
Kommune. Desuden er der holdt fremtids-
værksteder med de unge på bostederne, 

hvor der blev spurgt til deres erfaringer. 
Overskriften var ’Mit liv i Danmark’, og de 
unge blev spurgt om, hvad de ikke kan lide, 
og hvilke ønsker de har. Der blev også fo-
kuseret på, hvilke budskaber de unge gerne 
ville bringe videre og til hvem. 

FOKUS PÅ DANSK ELLER PÅ AT BLIVE 
VOKSEN?
Projektet viser, at de unge føler sig ensom-
me og oplever, at de har svært ved at blive 
hørt i det system, som har så stor betydning 
for deres liv. De savner deres familier, men 
finder også stærke fællesskaber på boste-
derne. De hjælper for eksempel hinanden 
med lektier og låner penge af hinanden.

De unge savner dog danske venner, og de er 
kritiske over for, at der er så snævert fokus 
på at lære dansk sprog og kultur og ikke på 
job, uddannelse og voksenlivet i det hele ta-
get. En fortæller for eksempel, at han gerne 

vil være mekaniker. Men i stedet for praktik 
eller job i den branche får han en ulønnet 
praktikplads i Bilka, hvor han skal lære om 
dansk arbejdskultur. 

Udfordringerne bliver forstærket af, at de 
uledsagede unge er på vej ind i voksenlivet 
og slås med de problematikker, der for alle 
følger med det. De unge blev i forsknings-
projektet spurgt helt åbent om deres erfa-
ringer, og de gav udtryk for, at de var meget 
taknemmelige for at få muligheden for at 
dele deres eget perspektiv, uden at nogen 
satte spørgsmålstegn ved deres beretnin-
ger. Det gav dem håb, fortalte de. 

ERFARINGER, RESSOURCER OG STRATEGIER
Projektet har et kritisk kulturteoretisk 
og barndomssociologisk udgangspunkt, 
og det er relativt nyt i Danmark, hvor et 
psykologisk og medicinsk perspektiv med 
fokus på traumer ofte dominerer forskning 
vedrørende uledsagede unge. Her vægtes 
den individuelle belastning, mens projektet 
her fokuserer mere på de unges erfaringer, 
ressourcer og strategier. 

De unges perspektiv er blevet formidlet 
til praktikere i Roskilde Kommune, der 
kan bruge det til at blive bedre til at lytte 
til de unge og til at få dybere indsigt i de 
hverdagsliv, de unge lever. Projektet giver 
inspiration til nye perspektiver på de unges 
udfordringer og til at forholde sig til de 
unge på en mere spørgende måde. Især er 
det vigtigt også at se de unge som medpro-
ducerende i forhold til deres egen hverdag 
og fremtid. 

Forskningen lytter til uledsagede 
unge flygtninge
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Sprog giver faglig læring 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Sprog giver faglig viden

HVAD
Projektet undersøger, hvordan årgangs-
teams i skolen kan understøtte ordtilegnel-
se og ordforråd gennem fælles didak-
tiske tiltag udviklet i et tilpasset Lesson 
Study-projekt. 

HVORDAN
Projektet er et videnskabende, praksisud-
viklende projekt, der involverer samtlige 
lærere og pædagoger i almensporet på 
Strandgårdskolen i Ishøj. Skolen har 2-3 
spor i 0.-9. kl. Projektet evalueres blandt 
andet ved hjælp af fokusgruppeinterviews 
med lærere og ledelse på skolen.

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Projektet ejes af Ishøj Kommune og finan-
sieres af puljemidler fra Undervisningsmini-
steriet. Nationalt Videncenter for Læsning 
bidrager med bl.a. konceptudvikling, konsu-
lentstøtte til teams og evaluering.  

Læs mere om projektet:
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/
sprog-giver-faglig-laering/

KONTAKT
Charlotte Reusch
chre@ucc.dk
4189 8825

På Strandgårdskolen i Ishøj Kom-
mune har 93 % elever et andet 
modersmål end dansk. Da elevernes 
ordforråd har afgørende indflydelse 
på muligheden for at lære i alle sko-
lens fag, skal der arbejdes eksplicit 
med sprog.

Strandgårdskolen har i mange år arbejdet 
med sprog, og lærerne er vant til at forholde 
sig til de sproglige udfordringer, som nyt 
stof og læremidler byder eleverne. Nationalt 
Videncenter for Læsning hjælper hen over 
et skoleår skolens årgangsteams med at ud-
vikle en ny måde at samarbejde om opgaven 
på – ved hjælp af eksperimenter med det, vi 
kalder mini-lessons. 

HVAD I ALVERDEN ER EN MINI-LESSON? 
Lesson Studies, eller på dansk, lektionsstu-
dier, har allerede fodfæste i danske skoler. 
Især matematiklærere har gjort sig erfa-
ringer med at udvikle, afprøve, evaluere og 
videreudvikle lektioner sammen. Fagfæller 
med indgående kendskab til det faglige stof, 
de underviser i, arbejder tæt sammen om at 
planlægge en undervisning, der fagdidaktisk 
sikrer mest mulig læring. 

Mini-lessons med fokus på sprog har et 
andet og bredere sigte: Her er det år-
gangsteamet, der på tværs af fag udvik-
ler didaktiske tiltag, der sikrer elevernes 
sproglige udvikling, og som den enkelte 
faglærer så knytter til sit fags faglige mål. En 
mini-lesson har altså sproglige mål, som er 
formuleret af årgangsteamet i fællesskab, 
og faglige mål formuleret af den enkelte 
faglærer. Lektionen varer 12-15 minutter og 
har fokus på elevernes produktive sprog, 
fordi nye ord og begreber tilegnes, når man 
aktivt eksperimenterer med at bruge dem. 
Eksempelvis har en sciencelærer udviklet et 
særligt dialogisk kortspil, der introducerer 
og forankrer ord som gen og kromosom. 
Det kan man høre mere om i en podcast, 

som Nationalt Videncenter for Læsning har 
lagt på Soundcloud. 

Projektet involverer samtlige årgange i 
almenskolen på Strandgårdskolen. Hen over 
skoleåret gennemfører alle årgangsteams 
fem omgange med udvikling, afprøvning, 
evaluering og videreudvikling af mini-les-
sons. En konsulent er med til det indledende 
planlægningsmøde og til evalueringsmøde 
to uger senere. Planlægning, observation 
af afprøvning og evaluering i teamet sker 
med støtte i skabeloner, der er udviklet til 
formålet. 

ELEVERNES ORDFORRÅD
En mini-lesson kan enten være introduce-
rende eller konsoliderende. En introduce-
rende mini-lesson vil rumme lærerinput 
og efterfølgende øvelse, hvor eleverne 
skal bruge de nye ord. En konsoliderende 
mini-lesson vil i højere grad fokusere på 
elevernes eksplicitte brug af de nye ord. 

Hvis man bladrer gennem de planlægnings-
skabeloner, der foreligger på nuværende 
tidspunkt, vil man se, at der foreløbig har 
været en overvægt af konsoliderende 
mini-lessons. Ydermere kan man se, at der 
på de yngste klassetrin har været behov for 
at arbejde med grundlæggende sproglige 
opmærksomhedspunkter, fx forholdsord og 
spørgeord, som fælles indsatsområde for 
teamet, mens der på de ældste klassetrin 
i højere grad er blevet arbejdet med fx at 
udbygge de semantiske netværk omkring 
faglige felter. 

En foreløbig opsamling, baseret på notater 
fra evalueringsmøder med teamene, antyder 
nogle mønstre: Lærerne oplever, at der sker 
noget, når de gør det samme i flere fag og 
gør det flere gange, når de modellerer, når 
de har forberedt visualisering af nye ord og 
begreber, og når de bruger ordkort med 
begreber og forklaringer.
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SPROG

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tidligere Sprogstart – ny begynderdidaktik 
med fokus på flersprogethed

HVAD
Formålet med projektet er et kompetenceløft 
af sproglærere, udvikling af læremidler til gavn 
for alle sproglærere og udvikling/opdatering af 
uddannelsesforløb til gavn for lærerstuderen-
de og sproglærere.

HVORDAN
Projektet tager afsæt i en praksisnær profes-
sionsudvikling og fokuserer på at videreudvikle 

læreres undervisningspraksis ud fra et lærerkog-
nitionsperspektiv. Der indsamles lærer- og elev-
data (spørgeskemaer, observationer, interviews). 

HVORNÅR
2016-2018 

HVEM
Projektet er et samarbejde mellem Køben-
havns Universitet, Professionshøjskolen Me-
tropol og UCC. I UCC er projektet forankret i 
forskningsprogrammet Skole, Uddannelse og 
Vejledning.

Læs mere om projektet:
http://tidligeresprogstart.ku.dk 
http://earlyforeignlanguagelearning-nb.ku.dk

KONTAKT
Petra Daryai-Hansen Hanne Thomsen
pdha@ucc.dk hath@ucc.dk
2628 3730 2980 9045

Hvordan kan begynderdidaktikken 
i engelsk, fransk og tysk tage 
højde for den flersprogede verden, 
eleverne er en del af – og hvordan 
kan vi bygge bro mellem teori og 
praksiserfaringer?

Med folkeskolereformen stilles der nye krav 
til tidligere sprogstart, men der mang-
ler forskningsbaserede og praksisnære 
undervisningsmaterialer, som kan bruges i 
undervisningen i fremmedsprog til de yngre 
elever. I forskningsprojektet ”Tidligere 
Sprogstart – ny begynderdidaktik med fokus 
på flersprogethed” udvikles en ny forsk-
ningsbaseret begynderdidaktik i engelsk, 
fransk og tysk med fokus på flersprogethed. 
Projektet integrerer fire centrale dimen-
sioner: Læringsmålsbevidst undervisning, 
flersprogethedsdidaktik, tidligere sprogstart 
og digitale læremidler. 

20 SPROGLÆRERE UDVIKLER MATERIALE
Det grundlæggende udviklingsarbejde ud-
føres i projektets første fase af 20 sproglæ-
rere fra fem skoler i Københavns Kommune i 
tæt samarbejde med faglige konsulenter fra 
Konsortiet for Sprog og Fagdidaktik. Gen-
nem praksisnære udviklingsforløb produce-
rer sproglærerne eksemplariske årsplaner 
og undervisningsforløb til engelsk i 1. klasse 
og fransk og tysk i 5. klasse. Undervisnings-
forløbene bygger på internationale prak-
sisanbefalinger til den tidligere sprogstart 
og inddrager digitale læremidler. 

Det nye i projektet er, at der systematisk ar-
bejdes med en flersprogethedsdidaktik i den 
tidligere sprogstart. I projektet bliver der 
blandt andet udarbejdet et sprogpas, hvor 
eleverne kan dokumentere og reflektere 
over de sprog, de allerede har et kendskab 
til. I projektet bygges der bro mellem alle de 

sprog, der undervises i i folkeskolen, og man 
inddrager sprog, som der normalt ikke un-
dervises i – for eksempel sprog som arabisk 
eller thai, som nogle børn taler. Det sker 
for at styrke alle elevers sproglige opmærk-
somhed og glæde ved sprog. Derudover har 
projektet fokus på dansk som andetsprog 
som dimension i fremmedsprogsundervis-
ningen. 

RESSOURCEBANK TIL INSPIRATION
De 20 sproglæreres årsplaner og undervis-
ningsforløb bliver i projektets anden fase 
afprøvet af 40 andre lærere. De færdigud-
viklede materialer præsenteres derefter 
på fagkurser i alle landets regioner og på 
Danmarks læringsportal, EMU. Projektets 
resultater vil også blive brugt til at vide-
reudvikle efter- og videreuddannelse på 
læreruddannelses-, diplomuddannelses- og 
masteruddannelsesniveau, og projektets 
resultater vil blive præsenteret på en større 
international konference. Igennem hele 
forløbet opsamles viden og resultater i en 
ressourcebank, der stilles frit til rådighed 
til inspiration for undervisere på lærerud-
dannelserne og fremmedsprogslærere i 
folkeskolen. 

Projektet har modtaget en bevilling på 
12.350.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Alme-
ne Formaal. Sideløbende er der igangsat et 
nordisk-baltisk samarbejde inden for feltet 
gennem et Nordplus Horizontal projekt: De-
veloping Early Foreign Language Learning 
and Teaching in the Nordic/Baltic Context.

Tidligere sprogstart  
med fokus på flersprogethed
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SPROG

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at 
læse og skrive

HVAD
Projektets mål er at undersøge og udvikle sko-
lens læse- og skrivepædagogik, så den i højere 
grad støtter de flersprogede elevers skrift-
sproglige udvikling og deres muligheder for at 
klare sig videre i uddannelsessystemet.

HVORDAN
I projektet udfordres og undersøges de fler-
sprogede elevers deltagelsesmuligheder og

betydningsdannelse i skolens skrive- og læse-
undervisning gennem planlagte praksisforløb, 
observationer og interviews. 

HVORNÅR
2008-2018

HVEM
Projektet foregår i et bredt samarbejde 
mellem fire professionshøjskoler, DPU, Aarhus 
Universitet, samt Aarhus, Ålborg, Vejle, Oden-
se og Københavns kommuner.

PUBLIKATIONER 
Se publikationer på projektets hjemmeside:
https://ucc.dk/forskning/forskningsprogram-
mer/didaktik-og-laeringsrum/projektoversigt/
tegn-paa-sprog

KONTAKT
Lone Wulff
lw@ucc.dk 
4189 7602

Flersprogede udskolingselever 
fortæller, at læsning og skrivning 
er meget vigtigt i hverdagen. Men 
samtidig går de i en stor bue uden 
om de udfordringer, de møder, når 
de skal læse og skrive i skolen. 

Elevers kompetencer inden for skrivning 
og læsning tillægges stor vægt i forhold 
til deres deltagelsesmuligheder i skolen. 
De samme kompetencer er afgørende for 
elevernes muligheder for videre uddannelse 
efter folkeskolen. Derfor er det relevant at 
undersøge, hvordan undervisning i og med 
tekster kan imødekomme de mangfoldige 
erfaringer, eleverne har med at skrive og 
læse uden for skolen.
 
I projektet ’Tegn på sprog’ undersøger en 
gruppe forskere, hvilke læse- og skriveprak-
sisser der gør sig gældende i fem forskellige 
folkeskoleklasser – alle klasser, hvor en stor 

del af eleverne er flersprogede. Målet er at 
generere ny viden om læse- og skriveunder-
visning, som kan imødekomme de udfor-
dringer, som skolens flersprogede elever 
møder.

I projektet indgår viden fra international 
forskning såvel som kendskab til lokale 
forhold på de enkelte skoler. Forskerne 
bag projektet samarbejder med klassernes 
lærere om løbende at afprøve og udvikle 
pædagogiske tilgange til undervisning i 
skriftlighed. Ved at tage afsæt i de udfor-
dringer, der opstår i den enkelte klasse, 
oparbejdes en unik indsigt i elevernes brug 
af skriftsprog og deres selvforståelse som 
brugere af skriftsprog.

EKSPERTER I SMS-NOVELLER
Eleverne er blevet fulgt fra 0. klasse til 8. 
klasse. Kravene til læsning og skrivning øges 
gennem alle årene, og elevernes selvfor-
ståelse som skriftsprogsbrugere forandres 

også. Under en dataindsamling i 6. klasse 
fortæller eleverne, at skriftlighed har stor 
betydning for deres hverdag – især i forbin-
delse med kommunikation på elektroniske 
medier. Som modsætning hertil taler mange 
om skolens skriftlighed som tvang og giver 
udtryk for, at det ikke engagerer dem. Det 
gælder især elever, som netop har brug for 
fortsat at udvikle bl.a. deres læsekompeten-
cer. 

Vi ser altså en gruppe unge, som dels værd-
sætter og flittigt bruger skriftlig kommuni-
kation, dels undviger det fællesskab, skolen 
forsøger at etablere omkring skrivning og 
læsning. I projektet undersøges det derfor, 
hvordan undervisning i skriftlighed kan tage 
afsæt i elevernes positive erfaringer, så de 
engageres og på den baggrund udvikler 
både skriftlige kompetencer og andetsprog.

I et danskforløb ’På sporet af sprog’ under 
projektet arbejdede en klasse med sms-no-
veller. Sms-novellen er en teksttype, som 
forener novellens karaktertræk med de 
korte sms-udvekslinger. Eleverne analysere-
de, producerede og omskrev sms-noveller, 
og de diskuterede undervejs forfatte-
res sproglige valg og betydning af egen 
sms-sprogbrug på dansk og på andre sprog. 
Alle elever i klassen indtog en position som 
ekspert i sms-kommunikation, og der viste 
sig en usædvanlig jævnbyrdighed blandt 
eleverne i forbindelse med diskussioner om 
fortolkning, forståelse og sprogbrug.

Danskforløbet er et eksempel på, hvordan 
undervisning i tekstfortolkning kan planlæg-
ges, så alle elever oplever, at de har noget 
værdifuldt at byde ind med – også når det 
gælder læsning. 

Læsning, skrivning og fortolkning i 
det flersprogede klasserum
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En ordbog uden ord

PROJEKTET – KORT FORTALT

Ordbog over Dansk Tegnsprog

HVAD
Beskrivelse af det centrale tegnforråd i 
dansk tegnsprog. På baggrund af empiriske 
undersøgelser og sproglige analyser af 
tegns semantik, syntaks og fonologi formid-
les viden om dansk tegnsprogs leksikalske 
elementer i en elektronisk ordbog. 

HVORDAN
Indsamling af empirisk materiale bl.a. hos en 
repræsentativ informantgruppe har dannet 
basis for lingvistisk analyse af sproget. Lek-
sikografiske principper er lagt til grund for 
betydningsopdeling, udtalevejledning etc.

HVORNÅR
2003-

HVEM
I årene 2003-2007 var projektet et samar-
bejde mellem Danske Døves Landsforbund 
og Center for Tegnsprog, UCC. Siden 2008 
har projektet alene været forankret i UCC.  

PUBLIKATIONER 
Se projektets publikationer på  
www.tegnsprog.dk, under Litteratur.

KONTAKT
Jette Hedegaard Kristoffersen
jehk@ucc.dk
4189 7335

Hvad stiller man op med et sprog 
uden skriftsprog, som består af 
bevægelser med hænder, krop og 
ansigt? Ordbog over Dansk Tegn-
sprog er et godt bud på, hvordan 
et visuelt sprog kan præsenteres. 

Ordbøger er en præsentation af vores 
viden om et sprogs ord. Bag ordbøger 
ligger forskning i sprog, men den viden, 
leksikograferne finder, skal præsenteres, så 
sprogbrugeren kan forstå og anvende den i 
sin daglige brug af sproget. Når det drejer 
sig om tegnsprog, er der ekstra udfordrin-
ger til leksikograferne. Fx kan man ikke slå 
tegn op alfabetisk, som vi kender det fra 
ordbøger over sprog med et skriftsprog. 
Og indtil vi fik elektroniske medier, kunne 
man heller ikke gengive de tegn, som man 
ville give oplysninger om, på en korrekt 
måde, da tegn er visuelle og i bevægelse. 

Projektgruppen bag ordbogen finder 
dagligt ny viden om dansk tegnsprog; 
viden, som præsenteres i Ordbog over 
Dansk Tegnsprog, der er frit tilgængelig på 
internettet. 

Ordbog over Dansk Tegnsprog viser bl.a., 
hvordan tegn udtales, udtalevariationer, 
betydningsbeskrivelser, henvisninger til 
synonymer, homonymer osv. og tegn brugt 
i kontekst for hver af et tegns betydninger, 
som vi kender det fra større ordbøger som 
Den Danske Ordbog og Nudansk Ordbog.

I ordbogen kan man slå op efter hånd-
former eller efter det sted, hvor tegnet 
artikuleres, fx ved panden. Man kan også 
søge på danske oversættelser, og man kan 
søge tegn inden for et bestemt emne, både 
overordnede emner som Hjem og Familie 
og mere specifikke som Lande. Endelig kan 
man kombinere søgninger på tværs. 

Ordbogen henvender sig til personer med 
dansk tegnsprog som modersmål. Ordbo-
gen kan give brugeren mere viden om eget 
sprog, se nye betydninger af et tegn og fin-
de oversættelser til dansk af tegn. Der linkes 
også til Den Danske Ordbog som en særlig 
service til denne brugergruppe. Men ordbo-
gen henvender sig også til personer, som har 
tegnsprog som et fremmedsprog, fx tegn-
sprogstolke, tolkestuderende, pårørende og 
kolleger til døve, pædagoger og forældre, 
der bruger tegn til tale og babytegn. 

DANNER MODEL FOR ORDBØGER I HELE 
VERDEN
Ordbog over Dansk Tegnsprog er på mange 
måder en ny måde at lave ordbøger for 
tegnsprog på. Den tager udgangspunkt i 
tegnsproget og er således ikke en dansk-
dansk tegnsprogsordbog, dvs. at den 
også indeholder de tegn, der ikke har et 
tilsvarende dansk ord. Dog kan den stadig 
bruges til at finde oversættelser af danske 
ord til tegn. 

Da vi taler om et visuelt sprog, er den 
viden, der præsenteres i ordbogen, fundet 
ved at gennemse og analysere på timevis 
af optagelser af dansk tegnsprog. Udover 
sprogligt materiale på video har leksikogra-
ferne haft adgang til en informantgruppe 
af modersmålstalende, som mødtes 4-5 
gange årligt med redaktionen. 

Ordbogen er den første af sin art i verden, 
der har anvendt anerkendte leksikografiske 
værktøjer på et tegnsprog, og har derfor 
dannet model for bl.a. den newzealandske 
tegnsprogsordbog og igangværende ord-
bogsprojekter ved Hamborg og Warszawa 
Universiteter. Dansk tegnsprog er – som 
alle andre sprog – et sprog, der udvikler 
sig hele tiden, og arbejdet med at for-
ske i sproget og beskrive resultaterne fx 
gennem ordbogen vil aldrig kunne siges at 
være færdigt. 
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Et sprog om multimodale tekster 
– hvordan lyder det?

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tekster med strøm på

HVAD
Projektet undersøgte børns produktion af 
multimodale tekster i digitale medier.

HVORDAN
I projektet observeredes tre forløb i 4. 
klasse, hvor eleverne skulle producere mul-
timodale tekster. Eleverne arbejdede enten 
i PowerPoint eller iMovie og i mindre grup-
per. Forløbene var på to dobbeltlektioner 
og blev gennemført i danskundervisningen.

HVORNÅR
2015-2016

HVEM
Projektet er igangsat og gennemført i et 
samarbejde mellem Nationalt Videncenter 
for Læsning og UCC.

Læs mere om projektet:
http://www.videnomlaesning.dk/projekter/
tekster-med-stroem-paa/

KONTAKT
Henriette Romme Lund
hrlu@ucc.dk
4189 7186

Børn vokser op i en verden fyldt 
med multimodale tekster. Men hvad 
kan de som multimodale konsumen-
ter og producenter – og hvad kan 
gøre dem endnu dygtigere? 

En plakat, en hjemmeside, en video og 
en bog. Børn møder mange multimodale 
tekster i deres hverdag. Altså tekster, der 
anvender forskellige udtryksformer såsom 
billede, lyd, farve og skrift i et menings-
fuldt samspil. Og så producerer de selv 
multimodale tekster, eksempelvis i Word, 
PowerPoint eller filmredigeringsprogram-
mer på computer eller tablets. Med den ny 
bekendtgørelse til læreruddannelsen og nye 
Fælles Mål er multimodale tekster kommet 
ind i folkeskolen. Særligt i danskfaget, hvor 
eleverne fra og med 3. klasse både skal kun-
ne læse og fremstille sådanne. Der er altså 
al mulig god grund til at interessere sig for 
multimodale tekster. 

BØRN UDTRYKKER SIG MED LYD OG 
BILLEDE
Projektet ”Tekster med strøm på” har 
undersøgt, hvad børn ved om multimodale 
tekster, og hvad de kan som multimodale 
tekstproducenter. Konkret blev der igangsat 
og observeret tre forløb i tre 4. klasser.

Her så vi børn, der var opmærksomme på og 
gode til at vælge og sammensætte modali-
teter. Dette udsprang dog oftere af deres 
mavefornemmelser end af en bevidst reflek-
sion over, hvorfor modaliteterne fungerede 
sammen. 

Vi oplevede også, at lyd og billede indtog 
den indholdsformidlende hovedrolle i pro-
duktionerne. Skrift i mindre grad. I stedet 
blev den brugt i planlægningsfasen, hvor 
børnene skrev mindmaps eller brainstor-
ming ned.
 
Endelig så vi, at mediet og redigerings-
programmet havde stor betydning for, 

hvilke modaliteter børnene arbejdede med. 
Arbejdede de i PowerPoint, valgte de billede 
og skrift, arbejdede de med filmproduktion, 
var det lyd og levende billeder. Logisk nok 
måske. Men det viser, at man i en multi-
modal produktion skal vælge det medie og 
redigeringsprogram, der bedst understøtter 
de modaliteter, som man ønsker at arbejde 
med.

VI SKAL UDVIKLE ET SPROG OM 
MODALITETER
Projektet viste os, at børn ved meget om 
multimodale tekster, og at de er dygtige 
multimodale tekstproducenter, hvilket 
appellerer til, at man i skolen understøtter 
og kvalificerer deres kompetencer. Da deres 
valg af modaliteter var drevet af deres 
mavefornemmelser, ville de dog sandsyn-
ligvis have svært ved at italesætte, hvorfor 
de mener, at de forskellige modaliteter 
fungerer – eller ikke fungerer – sammen. 
Dermed kalder projektet på et sprog om 
multimodale tekster.

Man udvikler sprog, når man taler det. Der-
for ligger det lige for at bede børnene sætte 
ord på, hvorfor de vælger nogle modaliteter 
frem for andre. Modaliteters betydning er 
betinget af konventioner, den kultur de an-
vendes i – og som børnene er en del af – og 
den kontekst de indgår i. Så i bund og grund 
handler det om at aktivere børnenes viden 
om konventioner, kultur og kontekst.

Med sproget åbner man for refleksion 
over og analyse af multimodale tekster og 
med det mulighed for at gennemskue og 
italesætte, hvorfor en multimodal tekst 
fungerer godt, eller hvordan en multimodal 
tekst ”vil” noget bestemt eksempelvis via 
brug af virkemidler. Et sprog vil derfor gøre 
børn endnu bedre rustet til at agere som 
dygtige multimodale tekstproducenter og 
-konsumenter.
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Combining experiences of cardiovascular 
rehabilitation with the effect of nurse 
intervention through group coaching and 
web-interaction

HVAD
Projektets formål er at øge effekten af 
hjerte-kar-rehabilitering med særligt fokus 
på at modvirke social skævhed i indsatsen. 
Denne effekt skal opnås ved at gennemføre 
rehabilitering på basis af computerbaseret 
gruppecoaching. 

HVORDAN
Der anvendes et blandet metodedesign, som 
bl.a. indhenter svar om livskvalitet ved hjælp 
af spørgeskemaer og indplacering på skalaer. 
Desuden anvendes interviews til at undersøge 
effekten af den computerbaserede gruppe-
coaching.

HVEM
Projektet er endnu ikke startet, men forventes 
forankret i et samarbejde mellem UCC, Aal-
borg Universitet og Københavns Universitet.

KONTAKT
Sasha Reinhardt 
sare@ucc.dk 
4189 8469

Udover de alvorlige fysiske 
udfordringer, der følger med 
en hjertesygdom, slås mange 
hjertepatienter med sociale og 
psykiske udfordringer. Heldigvis er 
der er hjælp at hente. 

Hjerte-kar-sygdom er det sygdomsområde, 
som fører til flest sengedage og indlæg-
gelser i Danmark. I mange vestlige lande er 
hjertesygdom den mest udbredte dødsårsag 
og hovedårsag til mindst 25 % af samtlige 
dødsfald. WHO skønner, at mindst 17 mio. 
mennesker hvert år dør af hjerte-kar-syg-
domme. I Danmark lever mindst 300.000 
personer med hjerte-kar-sygdomme, som 
tegner sig for 145.000 indlæggelser per år. 

TILBAGE TIL ET MENINGSFULDT LIV
Personer med hjerte-kar-sygdomme skal 
lære at leve med de fysiske udfordringer, 

som følger af sygdommen. Men oven i dét 
slås mange hjertepatienter med psykiske 
og sociale udfordringer. Hver tredje patient 
udvikler en depression efter blodprop i 
hjertet eller som følge af en diagnose af 
hjerteproblemer.

Hjerteforeningen skønner, at mindst 
25.000 patienter årligt har brug for 
hjerte-kar-rehabilitering. Men langt fra 
alle hjertepatienter tager imod tilbuddet. 
Det er ærgerligt, for det har vist sig, at en 
succesrig rehabilitering kan være med til at 
genskabe et meningsfuldt og værdifuldt liv 
for patienterne. 

SOCIAL SKÆVHED
Ofte er det patienter med lavere uddan-
nelse, der undlader at benytte tilbuddet, 
til trods for at hjerte-kar-rehabilitering 
kan give store menneskelige og sundheds-
økonomiske gevinster. Det forsøger en 

projektgruppe nu at lave om på gennem et 
helt nyt rehabiliteringstilbud, hvor patien-
terne deltager i online gruppecoaching, fx 
et chatforum. 

Som en del af det nye rehabiliteringstilbud 
til hjertepatienter bliver 16 sygeplejersker 
på fire danske hospitaler uddannet til at 
gennemføre gruppecoachingsessioner. 
Patienternes livskvalitet og subjektive erfa-
ringer med rehabiliteringsprocessen bliver 
løbende undersøgt i perioden, fra patienten 
bliver indlagt og op til et år efter. 

TEKNOLOGIEN SOM FORANDRINGSAGENT
Kombinationen af gruppecoaching og bru-
gen af computerbaseret teknologi kræver 
en forskningstilgang, der præciserer tekno-
logiens rolle og indvirkning på sundhedssek-
torens praksis. Hertil anvendes aktør-net-
værksteori til at beskrive den betydning, 
teknologien har som en forandringsagent, 
dvs. hvordan teknologien som aktør påvirker 
rehabiliteringsprocessen. 

Med projektet ønsker holdet bag at skabe 
ny og nødvendig viden om rehabilitering 
af hjertepatienter. Særligt er fokus på at 
undersøge, om rehabiliteringen på sigt kan 
bidrage til at øge den enkeltes livskvalitet 
og motivation for en sundere livsstil og 
samtidig styrke patienternes udholdenhed 
og modstandskraft i rehabiliteringsproces-
sen, fordi de oplever, at andre har samme 
erfaringer og befinder sig i samme situation. 

Gruppecoaching foran skærmen skal give 
hjertepatienter livsglæden tilbage 
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Recap – rehabilitering for cancerramte par

HVAD
Formålet med projektet er at udvikle en 
enkel metode, der kan fremme mestringen 
og den gode dialog mellem par, hvor den 
ene er i behandling for en kræftsygdom.

HVORDAN
I projektet udvikles og gennemføres en psy-
kosocial intervention målrettet kræftramte 
og deres partnere. Interventionen evalueres 
med en randomiseret, kontrolleret under-
søgelse.

HVORNÅR
2015-2018

HVEM
Ph.d.-projektet er et samarbejde mel-
lem Nordsjællands Hospital, Københavns 
Universitet og UCC’s forskningsprogram 
Sundhed og inddrager studerende og med-
arbejdere fra UCC’s sundhedsuddannelser. 
Som et led i projektet har projektleder haft 
forskningsophold på Columbia University. 

Læs mere om projektet på
Facebooksiden ’Recap – Rehabilitering for 
cancerramte par’ eller på  
https://tinyurl.com/recaptivate.

KONTAKT
Christel Halvor Trøstrup
ct3@ucc.dk 
4189 8403

Karen Sangild Stølen 
kss3@ucc.dk 
4189 8105

Parforholdet kan være en vigtig 
ressource under et kræftforløb. Et 
projekt afprøver natur og coaching 
som den medicin, der gives som 
støtte til par, hvor den ene har 
kræft.

Flere og flere får kræft – og mange helbre-
des. Behandlingsforløb under kræftsygdom 
er dog ofte langvarige og udmattende både 
for patienten og de pårørende. En pårø-
rende udtrykker det på denne måde: ”En 
tredje part er flyttet ind og sætter dags-
ordenen.” Det betyder bl.a. for hende, at 
hun i hverdagen bruger mange kræfter på 
at observere sin mands fysiske og psykiske 
symptomer. Det, der før gav hverdagslivet 
mening og glæde, må vige for kræftsyg-
dom og behandling. En anden kvinde i 
projektet beskriver det på denne måde: ”Vi 
danser ikke mere.” Når kræften flytter ind, 
påvirkes livskvaliteten.

DET BETYDNINGSFULDE I AT VÆRE TO
Dette projekt sigter mod at finde nye må-
der at støtte pars dialoger på for at bevare 
eller genopdage det betydningsfulde i at 
være to under forløbet med kræftsygdom. 
Med udgangspunkt i eksisterende evi-
dens udvikler, gennemfører og evalueres 
en intervention, der fremmer mestring 
og sammenhold hos par, hvor den ene 
er i behandling for kræft. Interventionen 
kombinerer forskning om coaching, køn, 
kræft og naturens betydning for mental 
sundhed og gennemføres som et randomis-
eret, kontrolleret studie. Projektet skaber 
dermed ny viden om sammenhængende 
patientforløb, parforholdet som ressource 
i behandlingsforløb, og hvordan sundheds-
væsenet, på et evidensbaseret grundlag, 
kan inddrage nye og ikke så omkostnings-
tunge metoder som bidrag til psykosocial 
støtte til parret i en samlet indsats i forhold 
til helbredelse og rehabilitering ved kræft-
sygdom. 

NARRATIV COACHING OG GÅTURE I 
NATUREN
Interventionen retter sig mod begge køn, 
og cirka 80 kræftramte par forventes 
at gennemgå et forløb, der kombinerer 
narrativ coaching og gåture i naturen. 
Rekrutteringen af par foregår gennem 
kræftafdelingen på Nordsjællands Hospital 
og andre steder, hvor mennesker i medi-
cinsk behandling for kræft er i et rehabili-
teringsforløb. Hospitalsafdelingen indgår 
direkte i samarbejdet med seks sygeplejer-
sker, der sammen med projektets forsker 
og videnmedarbejdere tager kontakt til de 
mulige par. 

Narrative Medicine er projektets vigtigste 
inspirationskilde. Herfra hentes viden om, 
hvordan æstetik og brug af narrativer i sær-
lig grad kan fremme samarbejdet mellem 
mennesker om sundhed. Grundtanken er, 
at det vigtigste for sundhedsprofessionelle 
er at vide, hvad de skal gøre med patienter 
og pårørendes fortællinger i forhold til syg-
dom og lidelse. Kun på den måde kan man 
tage højde for hele mennesket. 

Projektet har haft studerende med i 
forskningsprocessen, som har deltaget i 
forskergruppens møder og fået vejledning 
af en af projektets medarbejdere. Deres 
opgave var at interviewe de kræftramte 
par og dermed indsamle data til projektets 
pilotafprøvning i deres bachelorprojekt. 
De studerende præsenterede selv deres 
resultater på Folkemødet 2016. 

Det er ønsket, at projektets resultater vil 
komme til at påvirke sundhedsvæsenets 
måder at arbejde med støtte til patienter 
og deres pårørende på i fremtiden. Derfor 
formidles projektets resultater til samtlige 
kommuner i Region Hovedstaden og til Nyt 
Hospital Nordsjælland.

”En tredje part er flyttet ind og sætter dagsordenen” 
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Selvmonitorering i sundhedssektoren

HVAD
Formålet med projektet er at undersøge, om 
brugen af patientrapporterede oplysninger 
øger kvaliteten i sundhedsvæsenet.

HVORDAN
Projektet undersøger den eksisterende viden 
på området ved hjælp af et systematisk review.

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningspro-
gram Sundhed.

KONTAKT
Lotte Illeris Pernille Kofoed Nielsen 
li3@ucc.dk pernille.nielsen@bhsund.dk
2680 2558 3698 2917

Der er tiltagende fokus på, at 
patienter selv involveres i kliniske 
beslutninger ved at bidrage med 
egne indgivne helbredsoplysninger. 
Øger det kvaliteten af 
behandlingen?

Sundhedssektoren har i disse år fokus på 
patientrapporterede oplysninger (PRO) i 
forbindelse med behandlingsforløb. Der 
er givet store pengesummer til at udvikle 
brugen af PRO blandt andet med det formål 
at øge kvaliteten i sundhedsvæsenet. Men 
gør PRO også det? Der er begrænset syste-
matisk viden og dataopsamling på området, 
også set i internationalt perspektiv. Derfor 
har vi sat os for at undersøge PRO’s indvirk-
ning på kvalitet ved hjælp af et systematisk 
reviewarbejde.

HVAD ER PRO?
PRO er patientens egne digitalt indrappor-
terede data om egen helbredstilstand. Der 

kan være tale om indrapportering af såvel 
fysisk som mentalt helbred, af symptomer, 
af funktionsniveau og af oplevet livskvalitet. 
Det vigtige er, at PRO rapporteres direkte 
af patienten.

I sundhedssystemet kan data fra PRO fx 
anvendes som screeningsværktøj inden 
ambulant kontrol og som dialog- og beslut-
ningsværktøj i en konsultation. Vi interesse-
rer os dog særligt for, at PRO kan anvendes 
i såvel kliniknær kvalitetsudvikling som i 
overordnet kvalitetsudvikling.

PRO kan anvendes før, under og efter be-
handling med forskellige formål, eksempel-
vis at forhindre genindlæggelse, nedbringe 
omkostninger eller understøtte kvalitetssik-
ringsarbejdet.

HVORDAN ANVENDES PRO I DANMARK?
Det danske arbejde med PRO sker først og 
fremmest med fokus på patienten. Formå-
let er at forbedre behandling og at binde 

sundhedsvæsenets instanser bedre sam-
men, så oplevelsen af et sammenhængende 
patientforløb øges.

I øjeblikket er der planlagt eller igangsat 
minimum 159 PRO-projekter i regionerne. 
Cirka en femtedel af disse projekter om-
handler kvalitetsudvikling. Lige nu fokuseres 
der i arbejdet med PRO på national, syste-
matisk videndeling og på implementering 
af standardiserede spørgeskemaer på tre 
udvalgte sygdomsområder, nemlig epilep-
si, prostatakræft og brystkræftpatienter i 
kemobehandling.

Der er nedsat en national styregruppe for 
PRO, som skal understøtte en standardise-
ret anvendelse af PRO i alle dele af sund-
hedsvæsenet. Endvidere er der afsat penge 
på finansloven til yderligere analyse af 
blandt andet det kvalitetsmæssige potentia-
le ved systematisk anvendelse af PRO.

HVILKEN EFFEKT HAR DET EGENTLIG?
Anvendelsen af PRO har stort potentiale. 
Men samtidig mangler der systematisk 
opsamlet viden om sundhedsvæsenets og 
patienternes kvalitetsudbytte af anvendel-
sen af PRO. Da brugen af PRO er relativt 
ny, mangler der stadig såvel nationalt som 
internationalt systematisk opsamlede 
erfaringer omkring effekten. Øges behand-
lingskvaliteten ved anvendelsen af PRO? Er 
sundhedssystemet gearet til at få en faktisk 
kvalitetsøgning ved brug af PRO? Og op-
leves kvaliteten i behandlingen for den en-
kelte patient som øget, hvis PRO inddrages, 
fx i form af øget livskvalitet? De spørgsmål 
skal dette projekt finde svar på.

Hvordan kan patientens egne 
helbredsoplysninger bruges?
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PROJEKTET – KORT FORTALT

”Pusterummet” – et træningstilbud. 
Undersøgelse af palliativ træning til 
kræftramte

HVAD
Træningen i ”Pusterummet” bygger på den 
grundlæggende tanke og didaktiske overve-
jelse, at træning ikke kun er naturvidenska-
beligt evidensbaseret. Der arbejdes samtidig 
med en kropslig opmærksomhed, der giver 
mening i borgernes sygdomsforløb.

HVORDAN
Projektets metodiske afsæt er kvalitativ i 
form af observation og fokusgruppeinter-
view. Desuden inddrages bachelorstuderen-
de i det omfang, det er muligt.

HVORNÅR
2016-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s fysiotera-
peutuddannelse. 

KONTAKT
Wanda Breum Linnea Ytting
wabe@ucc.dk liyt@ucc.dk
6168 8854 4189 8937

At være kræftramt er hårdt 
for krop og sind, men nænsom 
kropstræning kan hjælpe. Projekt 
Pusterummet undersøger, hvilken 
betydning krop, sygdom og 
køn får i den fysiske træning af 
kræftramte mænd og kvinder.

Pusterummet er et træningstilbud, der bli-
ver udbudt i et samarbejde mellem UCC’s 
fysioterapeutuddannelse og Kræftens 
Bekæmpelse i Hillerød. Det overordnede 
formål med projektet er at få viden om, 
hvordan fysioterapeuter kan optimere 
deres metodik og didaktik i rehabilitering af 
kræftramte og på den måde opkvalificere 
den palliative indsats. 

Træning og genoptræningsforløb er vigtige 
elementer i det fysioterapeutiske virke. 
Med afsæt i fysioterapeutisk praksis ønsker 
vi at belyse, hvilke læringsperspektiver der 
kan være ud fra borgernes oplevelser. Med 
andre ord skal dette projekt give indsigt 
i, hvad dét fysioterapeuten gør, gør ved 
hver enkelt af de personer, som deltager i 
forløbet.

MENINGSFULD KROPSLIG 
OPMÆRKSOMHED
Træningen i Pusterummet er bygget op ud 
fra den grundlæggende tanke og didaktiske 
overvejelse, at træning ikke kun er natur-
videnskabeligt evidensbaseret. Vi arbejder 
samtidig med en kropslig opmærksomhed 
som en meningsfuld og eksistentiel betyd-
ning i borgernes sygdomsforløb.

Netop denne specialiserede tilgang synes 
at være en succes – og meningsfuld for 
deltagerne, som udtaler sig positivt og med 
begejstring. 

Men hvad er det, der er så vigtigt og 
meningsfuldt for deltagerne i at være i et 
socialt rum med ligestillede? Og hvad kan 
den kropslige tilgang gøre ved kræftramte? 
Projektet arbejder med den grundlæg-
gende antagelse, at borgeren er et subjekt 
med kompetence til at medvirke, erfare og 
reflektere. Det er det, vi ønsker at sætte 
fokus på og få viden om i dette udviklings-
projekt. 

STOR INTERESSE OG OPMÆRKSOMHED
Der har været stor opmærksomhed om og 
interesse for projektet fra både medier, de 
Nordsjællandske kommuner og brugere af 
Kræftens Bekæmpelse. Således har tilbud-
dene fået opbakning og udviklet sig, så der 
nu er ventelister til holdtræningen. Og der 
afvikles hold to gange om året, både i for-
året og i efteråret. Der rekrutteres egentlig 
både efter mænd og kvinder, men til dato 
har der kun deltaget kvinder.

Projektet skal kvalificeres teoretisk og 
metodisk undervejs, men det metodiske 
afsæt er i kvalitativ metode i form af obser-
vation og fokusgruppeinterview. Desuden 
inddrages bachelorstuderende i projektet 
i det omfang, det er muligt. Det teoretiske 
afsæt vil primært omhandle kropssociologi 
og humanistisk palliation.

Pusterummet – et træningstilbud til 
kræftramte



PROJEKTET – KORT FORTALT

Patientsikkerhed

HVAD
Formålet er at bidrage med forskningsba-
seret viden om konsekvenser og effekter af 
arbejdet med patientsikkerhed i sundheds-
væsnet gennem analyse af materiale om 
utilsigtede hændelser. 

HVORDAN
Der indgår desk research af utilsigtede 
hændelser, dokumenter og artikler og 
anvendes fire forskellige metoder: kvalitativ 
tekstanalyse med NVivo, kvantitativ sta-
tistisk analyse, etisk/filosofisk argumenta-
tionsteoretisk analyse og refleksiv sociolo-
gisk analyse. 

HVORNÅR
2016-2018

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Sundhed. Projektmedarbejdere 
er Simon S. Simonsen, Jesper Frederiksen, 
Benjamin O. Bøgeskov og Anders B. Chri-
stiansen. 

PUBLIKATIONER 
Nielsen, G. A. & Simonsen, S. (2016). Patien-
ters beskrivelser af utilsigtede hændelser i det 
danske sundhedsvæsen. 

KONTAKT
Simon S. Simonsen  Jesper Frederiksen
siss@ucc.dk  jf3@ucc.dk
2656 1282 4189 8089

Når patienter rapporterer utilsig-
tede hændelser, giver det vigtig 
viden om arbejdet med patient-
sikkerhed. Et forskningsprojekt 
samler viden på området gennem 
analyse af data om utilsigtede 
hændelser. 

I sundhedsvæsenet har der de sidste 10-15 år 
været meget fokus på at forbedre patient-
sikkerheden. Patientsikkerhed handler om 
både patientforløbenes sammenhæng, 
kvalitetsstyringen af sundhedsvæsenets 
drift og organisering, de sundhedsprofessi-
onelles viden og kompetencer og patienter 
og pårørendes oplevelser. Forbedring af 
patientsikkerheden er således en kompleks 
indsats, der omfatter hele sundhedsvæsnet 
og er vanskelig at have et samlet overblik 
over. Det vigtigste redskab til at indsamle 
viden på området er det lovfæstede indrap-
porteringssystem om utilsigtede hændelser. 
Her har sundhedsprofessionelle pligt til at 
indrapportere, og patienter og pårørende 
har fra 2011 også haft mulighed for det. 

FORSKELLE MELLEM PATIENTER OG 
PROFESSIONELLE
I indrapporteringerne er der samlet en 
meget omfattende viden, der kan fungere 
som datagrundlag for sundhedsvæsenets 
læring og styring, men som kun i begræn-
set omfang bliver brugt som grundlag for 
forskning uden for sundhedsvæsenet. I 
analysen af data om utilsigtede hændelser 
anlægger projektet fire forskningsbaserede 
perspektiver på patientsikkerhed: ’Etikken i 
det gode patientforløb ud fra data i utilsig-
tede hændelser’, ’Sammenligning af patien-
ters, pårørendes, lægers og plejepersonales 
indrapporteringer’, ’Patientsikkerhed: Util-
sigtede hændelser i et refleksivt sociologisk 
perspektiv’ og ’Det gode patientforløb – 
utilsigtede hændelser analyseret kvalitativt 
med NVivo som IT-platform’. 

De fire perspektiver er formuleret ud fra 
en tidligere analyse beskrevet i rappor-
ten ’Patienters beskrivelse af utilsigtede 
hændelser i det danske sundhedsvæsen’ fra 
2016. Fra den ved vi, at patienter bruger et 
meta-sundhedsfagligt sprog – for eksem-
pel siger de ’ernæring’ i stedet for ’mad’ 
eller ’mobilisering’ i stedet for ’bevægelse’ 
– for at legitimere indberetningen af en 
hændelse. De peger også ofte på kommu-
nikationssvigt, der kan samles i en sætning: 
”Havde de dog blot lyttet”. Patienter og 
pårørendes indberetninger indeholder 
ofte beskrivelser af de konsekvenser, den 
beskrevne behandlingsfejl har haft for dem. 
Beskrivelserne rummer ofte følelser som 
vrede, mistro, angst og så videre i modsæt-
ning til de sundhedsprofessionelles mere 
tekniske fejlindberetninger. 

KVALITATIV UNDERSØGELSE PÅ VEJ
Forskningsprogrammet Sundhed har fra 
2015 haft en samarbejdsaftale med Patien-
tombuddet under Styrelsen for Patient-
sikkerhed, som varetager databasen for 
utilsigtede hændelser. Projektets resultater 
vil løbende blive præsenteret på en semi-
nardag, i bidrag til en antologi, i debatind-
læg og i en videnskabelig artikel. 

En kvalitativ undersøgelse af patienters 
medicinstatus ved overgangen mellem den 
primære og den sekundære sundhedssek-
tor er også under udvikling. Projektets re-
sultater vil især være relevante for politiske 
beslutningstagere, ledere i sundhedsvæse-
net, sundhedsprofessionelle, studerende, 
forskere og undervisere.

Analyse af utilsigtede hændelser styrker 
arbejdet med patientsikkerhed
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Kan videokonferencer reducere 
genindlæggelser i psykiatrien? 
Psykiatrien er presset. Der er 
behov for at gå nye veje, hvis de 
psykiatriske tilbud skal matche 
behovet for behandling. Nu skal 
det afklares, om telepsykiatri 
er med til at forhindre 
genindlæggelser.

Manglen på psykiatere, omorganisering af 
psykiatrien kombineret med et stort behov 
for behandling i befolkningen medfører 
et behov for at udvikle nye metoder, som 
imødekommer disse udfordringer. 

Telepsykiatriske løsninger som fx video-
konferencer kan øge tilgængeligheden til 
behandling og anvendes i opfølgningen 
efter behandling i psykiatrisk regi. Men kan 
telepsykiatri nedbringe antallet af genind-
læggelser? Det har en gruppe forskere set 
nærmere på ved at dykke ned i et omfangs-
rigt datamateriale. 

STØRRE TILGÆNGELIGHED
Telepsykiatriske løsninger implementeres i 
stigende grad og handler typisk om video-
konferencer mellem behandler og patient 
og/eller mellem psykiater og sundheds-
professionel. Telepsykiatri har vist sig at 
være velegnet til at hjælpe patienter med 
psykiske lidelser og posttraumatisk stress 
m.fl. Patienternes symptomer reduceres, 
og patienterne vurderer selv, at telepsyki-
atrien har en positiv effekt. Særligt i lande 
som Norge og Australien, hvor telepsyki-
atrien er længere fremme, er tendensen, 
at borgerne er glade for teknologien, og 
at den skaber større tilgængelighed til 
psykiatrien. 

GENNEMGANG AF STUDIER
Hvordan og i hvilket omfang telepsyki-
atriske løsninger også kan bidrage til at 
forebygge tilbagefald og reducere genind-
læggelser i den akutte psykiatri, er ikke tid-
ligere blevet undersøgt systematisk. Derfor 
har en gruppe forskerne nu foretaget en 
systematisk gennemgang af undersøgelser, 
litteratur og databaser for at finde svar. 

Undersøgelsen er baseret på søgning i 
relevante sundhedsvidenskabelige databa-
ser. Processen blev udført i fem stadier og 
mundede ud i en reduktion fra 218 studier 
til de otte studier, som blev genstand for 
vores undersøgelse og heraf afledte resul-
tater og konklusioner. Af de otte studier 
var det kun studier af ringe metodologisk 
kvalitet, der kunne påvise en positiv effekt 
af telepsykiatri målt på reduktion i gen-
indlæggelser. De resterende studier fandt 
ingen signifikant effekt af telepsykiatri målt 
på en reduktion i genindlæggelser. 

BEHOV FOR MERE FORSKNING
Med undersøgelsen af forskningslittera-
turen står det klart, at der er behov for 
yderligere forskning af høj kvalitet, hvis det 
skal blive muligt at sige noget validt om 
telepsykiatriens effekt på genindlæggelser. 
Imens det sker, udvikles telepsykiatrien i 
højt tempo – forhåbentlig til fordel for de 
involverede patienter. 

PROJEKTET – KORT FORTALT

The effect of telepsychiatric modalities on 
reduction of readmissions in psychiatric 
settings: A systematic review

HVAD
Formålet med projektet er at undersøge, 
om telepsykiatriske løsninger kan reducere 
genindlæggelser.

HVORDAN
Undersøgelsen er et systematisk review – 
udarbejdet med PICO – en metode, som 
bruges til at udarbejde søgestrategien. 
Eksempler på søgeord: Telemedicine, 
Psychiatry, Telepsychiatry, Readmission. 
Databaser: PubMed, CINAHL, Embase, 
Cochrane, Psycinfo and Joanna Briggs. 

HVORNÅR
2016

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Sundhed, og projektmedarbej-
dere er Henrik Koblauch, Sasha Reinhardt, 
Waltraut Lissau og Pia-Lis Jensen.

PUBLIKATIONER 
Koblauch, Reinhardt, Lissau & Jensen 
(2016). The effect of telepsychiatric 
modalities on reduction of readmissions in 
psychiatric settings: A systematic review. I 
Journal of Telemedicine and Telecare.

KONTAKT
Sasha Reinhardt 
sare@ucc.dk
4189 8469



Patienter og professionelles 
oplevelse af forløb i psykiatrien
Der er politisk fokus på patientfor-
løbet, og projektet her undersøger, 
hvad patienter og fagprofessionel-
les oplevelse af sammenhængen i 
patientforløb betyder i psykiatrien. 

Sammenhæng i sundhedsvæsenets forløb 
er en politisk målsætning, og der er en for-
ventning om, at patienterne deltager aktivt 
i behandlingen. Der er dog langt fra nok 
viden om, hvad sammenhæng i forløbet 
betyder for patienter med en psykisk lidel-
se. Pilotprojektet her bidrager til, at både 
sundhedsprofessionelle inden for psykiatri-
området, beslutningstagere, studerende, 
undervisere og forskere får større viden 
om patienters oplevelse af sammenhæng i 
psykiatrien. 

FORSKELLIGE VÆRDIER OG MENNESKESYN
Pilotprojektets resultater peger på, at 
sundhedsprofessionelle og patienter for-
står og oplever sammenhæng i patientfor-
løbet forskelligt. Patienterne sætter pris på 
at få behandlet deres lidelse, men oplever 
ikke, at der tages højde for deres samlede 
situation. Der lader til at være forskellige 
værdier og menneskesyn på spil i henholds-
vis behandlings- og socialpsykiatrien, og 
det kan som patient være svært at omstille 
sig. 

Det gør det særligt svært for psykiatriske 
patienter med komplekse og kroniske 
lidelser at navigere i systemet. De lader til 
at passe dårligt ind i den rationelle indret-
ning af behandlingspsykiatrien og henvises 
derfor til socialpsykiatrien, som er langt 
mere rummelig og ikke optaget af diag-
noser. Til gengæld betyder en prioritering 
af for eksempel patientforløb tilrettelagt 
som pakkeforløb, at de patienter, der kan 
behandles, får effektiv behandling. Det er 
oftest patienter med de lettere psykiske 
lidelser, som oplever tilrettelagte forløb 

som et effektivt redskab til at komme ud af 
deres sygdom. 

NÅR BRUGERNE SELV FÅR ANSVAR
Et vigtigt redskab til at indfri visionen om 
bedre sammenhæng i patientforløb er en 
større grad af inddragelse af patienter-
ne. Inddragelse kan ses som nøglen til at 
hjælpe patienter til at sætte ord på deres 
problemer og definere deres behov for 
hjælp. Pilotprojektet peger dog også på, at 
en større grad af inddragelse af patienter-
ne i forløbet – i det omfang patienterne får 
en reel mulighed for at foretage valg – også 
kan give en række forskellige konflikter. For 
eksempel kan overdragelse af ansvaret til 
patienter med manglende sygdomsindsigt, 
som netop er tilfældet hos en del menne-
sker med psykiske lidelser, medvirke til at 
accelerere tilstanden, så tvangsforanstalt-
ninger bliver nødvendige. 

YDERLIGERE UNDERSØGELSER PÅ VEJ
I projektet er der gennemført to fokus-
gruppeinterviews: Det første med en 
blandet gruppe sundhedsprofessionelle fra 
behandlingspsykiatrien og det andet med 
en gruppe psykiatribrugere. Udgangspunk-
tet har været et hermeneutisk og fæno-
menologisk design, hvor åbne, undersø-
gende spørgsmål blev formuleret inden for 
undersøgelsens temaer. 

På baggrund af pilotprojektet er der 
formuleret et hovedprojekt. Det bliver en 
videre undersøgelse af sammenhængs- og 
overgangsproblematikken på det psykiatri-
ske område. Her vil forskerne undersøge 
hvilken betydning, sammenhæng har for 
patienter med henholdsvis lettere og svæ-
rere psykiatriske lidelser. Man vil herunder 
belyse spændingsfeltet mellem behand-
lingspsykiatriens snævre og diagnosebase-
rede praksis og socialpsykiatriens socialt og 
pædagogisk orienterede praksis.

PROJEKTET – KORT FORTALT

Interviews with psychiatric patients and 
clinicians about the good patient-clinician 
relationship

HVAD
Formålet er at undersøge, hvad oplevelsen 
af inddragelse og sammenhæng i patient-
forløbet betyder for sundhedsprofessionel-
le og psykiatribrugere.

HVORDAN
Der er foretaget to eksplorative fokus-
gruppeinterviews: Det første med en 
blandet gruppe sundhedsprofessionelle fra 
behandlingspsykiatrien og det andet med 
en gruppe psykiatribrugere. 

HVORNÅR
Pilotprojekt: 2016-2017
Hovedprojekt: Start efterår 2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Sundhed. Projektmedarbejdere er 
Simon S. Simonsen, Jesper Frederiksen, Kim 
Jørgensen, Mette Bonde Dahl, Tanja Thing-
gaard Andersen og Astrid R. B. Nielsen.

KONTAKT
Jesper Frederiksen Simon Simonsen
jf3@ucc.dk  siss@ucc.dk
4189 8089 2656 1282 
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UCC uddanner pædagoger, pædagogiske assistenter, lærere, sygeplejersker, fysioterapeuter, 
psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere – og forsker i netop det, som 
de professioner er optagede af. I UCC er det et mål, at forskningen skal være til gavn for ud-
dannelserne og for professionerne. Den viden, vi opnår, skal med andre ord ud at gå og bruges 
aktivt i professionernes hverdag. 

Forsknings- og udviklingsprojekterne tager udgangspunkt i problemstillinger, der ofte udpeges 
sammen med fx skoler, daginstitutioner og sundhedsvæsenet. Vi afprøver konkrete indsatser 
med vores samarbejdspartnere som aktive deltagere og sikrer på den måde relevans og anven-
delighed i forhold til det professionelle arbejde.

Mange af UCC’s undervisere deltager i kortere eller længere perioder i forskningsprojekter 
eller får mulighed for selv at skrive en ph.d.-afhandling. Forskningsresultaterne bliver inddraget 
i undervisningen og sættes således i spil gennem de studerende – og i forlængelse heraf også i 
professionerne. 

BLIV INSPIRERET
UCC afholder gå-hjem-møder, temadage og konferencer om faglige og aktuelle emner. Læs 
mere på ucc.dk/aktuelt/konferencer.

Mange af vores forskningsprojekter formidler deres resultater i bogform som fag- eller lære-
bøger, og UCC arbejder målrettet på at udvikle nye formidlingsformater. På ucc.dk/forskning/
ressourcer finder du nogle af de nyeste og frit tilgængelige undervisningsmaterialer til pæda-
gog- og lærerprofessionerne, som er produceret med udgangspunkt i forskningsprojekter.

På UCC’s hjemmeside kan du også finde information om vores projekter og læse de seneste 
nyheder fra forskningsprogrammerne. Læs mere på ucc.dk/forskning.

Vi deler viden

http://ucc.dk/aktuelt/konferencer
http://ucc.dk/forskning/ressourcer
http://ucc.dk/forskning/ressourcer
http://ucc.dk/forskning
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