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Fra viden til velfærd
• Virker skolernes målstyrede undervisning?
• Giver det mening at arbejde med iPads i børnehaven?
• Hvordan fungerer det tværfaglige samarbejde i sundhedsvæsenet?

De spørgsmål, og mange andre, arbejder UCC’s forsknings- og udviklingsprojekter på at besvare. 

Forskning i UCC tager afsæt i de udfordringer og velfærdsproblematikker, som lærere, pæda-
goger og sygeplejersker støder på i deres daglige praksis. Når en kommune eller en institution 
samarbejder med vores forskere, er de ikke kun genstand for undersøgelse – de er aktive delta-
gere og medskabende i processen. På den måde sikrer vi, at forskningsarbejdet har aktualitet og 
relevans i forhold til det professionelle arbejde.

Det er et mål i UCC’s forskning, at alle deltagende parter skal have noget ud af samarbejdet. 
Projekterne skal derfor ikke blot være et kort nedslag i en periode, men skal være med til at 
skabe refleksion, ny viden og nye veje i praksisarbejdet.

I nærværende hæfte har vi samlet en række korte præsentationer af udvalgte forsknings- og 
udviklingsprojekter i UCC. Formålet med præsentationerne er at give et indblik i, hvad der rører 
sig på forskningsområdet lige nu.

Nogle af projekterne er i opstartsfasen, andre har været i gang et stykke tid, mens endnu 
andre er nyligt afsluttede. Derfor giver nogle af projekterne et rids af de problematikker, de vil 
beskæftige sig med, og det arbejde, der venter forude, mens andre kan præsentere endelige 
resultater og færdige produkter.

Ved hvert projekt finder du kontaktoplysninger. Du er meget velkommen til at kontakte os med 
kommentarer, spørgsmål eller nye forskningsidéer.

Lise Tingleff Nielsen
Forskningschef, UCC

Læs mere på ucc.dk/forskning 

http://www.ucc.dk/forskning
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Elevers ressourcer for stillingtagen i littera-
turundervisning i skolefaget dansk

HVAD

Formålet er at udvikle viden om værdsatte 
måder at deltage i literacy-praksisser på i 
litteraturundervisning i udskolingen. En vi-
den, der kan bruges til at støtte alle elevers 
læring og succes i skolen.

HVORDAN
Projektet er et kvalitativt casestudie, hvor 
empiriske data indsamles i tre 8. klasser på 
skoler i og omkring København. Etnografi-
ske metoder som videoobservationer, inter-
views og indsamling af skriftlige elevtekster 
anvendes. 

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Stipendiet er finansieret af Ph.d.-rådet, 
og projektet er forankret i konsortiet Læ-
ringsløft 2020, i UCC’s forskningsprogram 
Didaktik og Læringsrum og DPU, Aarhus 
Universitet.

KONTAKT

Kristine Kabel
krka@ucc.dk
4189 7656

Hvordan fortolker folkeskolens store 
elever litteratur?

Når elever analyserer og fortolker 
fiktion, indebærer det også en stil-
lingtagen, men på en anden måde, 
end når man fx ’liker’ på Facebook. 
Hvad karakteriserer det sprog for 
stillingtagen, som elever anvender 
i skolefaget dansk? Ph.d.-projektet 
undersøger literacy-praksisser i lit-
teraturundervisning i udskolingen. 

Danskfaget i skolen har bl.a. fokus på 
professionelle tekster og elevers analyse og 
fortolkning af tekster. Men ofte er elevernes 
analyser og fortolkninger ikke selv genstand 
for eksplicit opmærksomhed i danskun-
dervisningen. På hvilke måder udtrykker 
udskolingselever sig om litteratur? Hvad 
understøtter undervisningen, og hvordan 
forstår eleverne det? 

Projektet undersøger mere specifikt ele-
vers sprog, når de analyserer og fortolker 
noveller skriftligt. Det har fokus på, hvordan 
elever udtrykker stillingtagen, sådan som 
man gør, når man forholder sig analyserende 
og fortolkende til andre tekster. Projektet 
ønsker at udvikle viden om værdsatte måder 
at deltage i literacy-praksisser på i littera-
turundervisning i udskolingen. Formålet er, 
at denne viden kan bidrage til at støtte alle 
elevers literacy og derved læring og succes 
i skolen.

TRE KLASSER FRA KØBENHAVN
Tre 8. klasser fra skoler i og omkring Køben-
havn deltager i projektet. Feltarbejdet er 
foretaget i forbindelse med to novelleforløb 
i hver klasse. Hoveddata består af udvalgte 
nøgletekster skrevet af elever, elevinter-
views og nøglesituationer fra undervisnin-
gen i de tre klasser. 

Projektet er udforskende, og som en del af 
det eksplorative design er der samarbejdet 
med dansklærerne om skriftlige analyse- og 

fortolkningsopgaver til eleverne i andet 
novelleforløb. 

EN SPÆNDING I DISCIPLINEN
Projektets foreløbige resultater viser stor 
variation i elevers analyser og fortolkninger 
inden for samme åbne opgave. Variationen 
peger, sammenholdt med situationer fra un-
dervisningen i de tre klasser, på en spænding 
i disciplinen. På den ene side er der et fokus 
på knowledge i form af litterære analysebe-
greber, referencer til den litterære tekst og 
monologisk sprogbrug. På den anden side er 
der også et fokus på eleverne som knowers, 
der udtrykker egne holdninger og eksplicit 
åbner for flere forskellige, mulige fortolk-
ninger af den samme litterære tekst.

Projektet tager udgangspunkt i et grundsyn 
på elevers tekster og sproglige valg som dy-
namisk sammenhængende med konteksten. 
Det betyder, at elevers sprog både afspejler 
litteraturundervisning og den situation, som 
en tekst er skrevet i, og samtidig medskaber 
situationen og litteraturundervisningen som 
en disciplin med særlige genkendelige træk. 

INTERNATIONAL FORSKNINGSRELEVANS
Projektet er nyskabende i forhold til at 
udvikle et teoretisk begrebsapparat til at 
karakterisere elevers sprog for stilling-
tagen. Det indskriver sig i international 
L1-forskning, det vil sige forskning i dansk-
faget i Danmark, engelskfaget i England 
etc. Derved er projektet også henvendt 
til undervisere på læreruddannelsen og 
dansklærere i skolen. Resultaterne lægger 
op til nye forskningsprojekter. Dels projek-
ter, der intervenerer for at afprøve måder 
at støtte henholdsvis et knowledge- og 
knower-fokus i litteraturundervisning, dels 
projekter, der undersøger literacy-praksis-
ser i disciplinen på andre steder i uddannel-
sessystemet, fx i ungdomsuddannelser. Det 
sidste vil kunne bidrage til større viden om 
udfordringer ved overgange i uddannelses-
systemet. 
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Differentiering i kulturanalytisk perspektiv

HVAD

Projektet undersøger lokale forståelser, 
forventninger og fordringer til, hvordan 
lærere og elever agerer i skolens undervis-
ning og ’skolekultur’. Formålet er at bidrage 
til den fortsatte udvikling af undervisnings-
differentiering.

HVORDAN
Projektet er baseret på et feltarbejde i en 
5. klasse på en dansk folkeskole. Elever og 
lærere er blevet observeret og interviewet 
i deres daglige færden i klasseværelset, på 
gangene, i skolegården og på lærerværel-
set.

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Projektet er forankret i satsningen ’Læ-
rerekspertise’ i UCC’s forskningsprogram 
Didaktik og Læringsrum. 

PUBLIKATIONER 
Afsluttende projektrapport kan findes i UC 
Viden.

KONTAKT

Martha Mottelson Christina Jørgensen
mamo@ucc.dk chjo@ucc.dk 
4189 7633 4189 7654

Mange lærere føler sig udfordret 
af en stor spredning i elevernes 
faglige forudsætninger, og af et 
stigende antal børn med særlige 
behov, som skal inkluderes. Dette 
projekt sætter fokus på skolekul-
turen og på de vilkår, lærerens 
praksis udfolder sig i.

Dette projekt undersøger, om en skoles 
lokale kultur kan virke befordrende eller 
bremsende for udviklingen af en differen-
tieret undervisning. Målet er at indkredse, 
hvor det giver bedst mening at videreud-
vikle arbejdet med differentiering.

Projektet er baseret på et feltarbejde i 
en 5. klasse i en dansk folkeskole. Vi har 
observeret og interviewet lærere og elever 
i klassen, i frikvartererne, på lærerværelset, 
på gangene og i skolegården. Vi har stude-
ret børn og voksnes praktikker, forståelser 
og forventninger til undervisningen og til 
det sociale liv i klassen, og vi har studeret 
de rammer, hvorunder skolens dagligdag 
udfolder sig. I projektet undersøger vi, 
hvilken betydning disse forhold har for, 
hvordan lærere griber opgaven med at dif-
ferentiere undervisningen an. Formålet har 
været at opbygge en nuanceret beskrivelse 
af centrale elementer af skolekulturen. Vi 
ser efter de steder, hvor underforståede 
forventninger og handlinger enten virker 
befordrende eller hæmmende i forhold til 
at sikre alle børn optimale betingelser for 
deltagelse, udvikling og læring i skolen. 
Projektet skal bidrage til den videre udvik-
ling af differentierende og differentierede 
praksisser i skolen.

De foreløbige resultater af undersøgelsen 
peger mod to udviklingsområder. Det ene 
drejer sig om skolekulturen og det andet 
om lærerens professionelle sprog.

SKOLEKULTUREN PRÆMIERER ENSHED
Generelt ser vi en skolekultur, som er 
stærkt præget af kollektive fordringer. 
Det ligger indlejret i mange af skolens 
sædvanlige rutiner, at elever arbejder med 
det samme og måles på den samme skala. 
Heri ligger en forventning om, at de kan og 
skal det samme. Vi ser også en tendens til 
at vurdere elevernes individuelle særheder 
negativt, således at det for den enkelte 
elev kan gælde om ikke at stikke for meget 
ud. Men hvis skolen skal blive bedre til at 
imødekomme forskellige elevers forskellige 
behov, skal kulturen i højere grad værdsæt-
te diversitet.

BEHOV FOR UDVIKLING AF ET NUANCERET 
SPROG
Det andet udviklingsområde er sprogligt. 
Vi har analyseret det ordforråd og den 
italesættelse af forskelle blandt elever, som 
lærerne anvender. Ofte beskrives elever 
meget uspecifikt på en skala, der går fra 
under middel til over middel. Således peger 
iagttagelser som ”han ligger langt tilbage” 
eller ”hun er over middel” ikke i retning 
af, hvad læreren kan gøre for at give de 
beskrevne elever udfordringer eller støtte i 
deres læreproces. Vores fund peger mod et 
behov for oparbejdelse af større nuance-
ring og præcision i beskrivelsen af den en-
kelte elevs forudsætninger og potentialer. 
Et større ordforråd til at beskrive enkelte 
elevers specifikke udfordringer i lærepro-
cessen kunne styrke lærerens tilrettelæg-
gelse af en differentieret undervisning.

Det er projektets ambition at skabe viden 
og indsigter, som kan bidrage til videre-
udvikling af læreres professionelle praksis 
i relation til håndteringen af differentie-
ringsopgaven.

Skolekultur har betydning for 
differentiering
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

IT i den innovative skole – nye kompeten-
cer og nye organiseringsformer i det 21. 
århundrede

HVAD

For at tilegne sig det 21. århundredes kom-
petencer skal elever lære at bruge IT inno-
vativt ift. fagenes formål. Projektets formål 
er at understøtte sådanne elevanvendelser 
af IT i skolens undervisning i fem innovative 
undervisningsforløb. 

HVORDAN
Fire skoler geografisk spredt i Danmark 
har deltaget i projektet – svarende til 120 
lærere og 2.700 elever. Derudover er 13 
konsulenter og mere end 10 forskere invol-
veret. Der er tilknyttet både kvantitative og 
kvalitative forskningsstudier.

HVORNÅR
2013-2015

HVEM
Projektet er igangsat af Styrelsen for It og 
Læring. Udføres i et samarbejde mellem 
Aarhus Universitet, Læremiddel.dk, UCC 
(projektleder), UCL, UCS, UC Syd, VIA og 
Metropol.  

PUBLIKATIONER 
På projektets hjemmeside,  
http://auuc.demonstrationsskoler.dk/ 
innovation, er der adgang til bl.a. produkter 
og publikationer.

KONTAKT

Charlotte Krog Skott
cksk@ucc.dk
4189 8492

For at tilegne sig det 21. århund-
redes kompetencer er det vigtigt, 
at elever kan bruge IT innovativt. 
Projektets formål er at understøtte 
innovativ IT-anvendelse via fem 
undervisningsforløb.

INNOVATIV UNDERVISNING
Der er i disse år et stort fokus på at styrke 
elevernes kompetencer inden for samar-
bejde, kreativitet, innovation, produktion 
og problemløsning – de såkaldte 21. år-
hundredes kompetencer. Nyere forskning 
viser, at udvikling af en innovativ brug af 
IT i fagene og på tværs af fag er knyttet 
til lærernes muligheder for at deltage i en 
faglig samarbejdskultur. 

Det er ifølge forskningen også væsentligt, 
at en sådan kultur understøttes af skolens 
ledelse både praktisk og indholdsmæssigt. 
Med henblik herpå er det projektets formål 
at udvikle skolens praksis omkring samar-
bejde, innovative tiltag og didaktisk anven-
delse af IT. I projektet sker udviklingen bl.a. 
gennem implementering af fem innovative 
undervisningsforløb i forskellige fag og på 
forskellige klassetrin. I disse eksemplariske 
undervisningsforløb anvendes ofte vel-
kendte IT-redskaber til at organisere under-
visningen anderledes og til i højere grad at 
gøre det muligt at inddrage eleverne – ofte 
i forhold til autentiske problemstillinger. 

ELEVPATRULJE OG LEDELSESSTØTTE
Projektets didaktiske indsatser understøt-
tes af både en teknologisk og en ledel-
sesorienteret indsats. Den teknologiske 
indsats består af en såkaldt mediepatrulje, 
som er en elevbåren patrulje. Denne pa-
trulje af elever er ofte en vigtig ressource, 
når en lærer skal introducere ny IT i den 
faglige undervisning. Ledelsesstøtte i form 
af fx omlægning af lektioner, så lærere har 
mulighed for at arbejde sammen, er også 
en vigtig del af projektet. 

Fire såkaldte demonstrationsskoler har del-
taget i projektet gennem det sidste halv-
andet år. De tilknyttede konsulenter har i 
samspil med skolerne spillet en afgørende 
rolle både i udvikling og gennemførelse af 
projektet. 

ERFARINGER FRA PROJEKTET
Gennem projektet er det blevet klart, at 
det er af stort betydning, hvilken opfattelse 
konsulenterne har af deres egen rolle i pro-
jektet og af de udfordringer og potentialer, 
som de oplever i projektet. 

Et andet fokus i projektet er lærernes 
arbejde med et styret interventionsforløb 
i engelskundervisning, og her har projektet 
været med til at belyse, hvilke potentialer 
for ændringer et sådant forløb indeholder i 
forhold til lærernes refleksion og praksis.

IT i den innovative skole 
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Meningsfuld målsætning – meningsfuld 
læring?

HVAD

Projektet undersøger, hvorvidt og hvordan 
elever i udskolingen profiterer af lærings-
målstyret undervisning, hvordan målstyring 
kan hæmme læring, samt hvilke udfordrin-
ger og potentialer lærere og elever oplever 
i deres arbejde med læringsmål.

HVORDAN
Projektet samarbejder med ni skoler i 
hovedstadsregionen. Der er gennemført en 
spørgeskemaundersøgelse med udskolings-
elever (N=787) og deres lærere (N=50). 
Herudover er der foretaget interviews, og 
der er udarbejdet et review.

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s forsk-
ningsprogram Didaktik og Læringsrum og i 
Skoleforskningsprogrammet, DPU, Aarhus 
Universitet. 

PUBLIKATIONER 
Mikkel Stovgaard et al. (2014). Faglig 
målsætning i skolen – et narrativt review med 
dansk og engelsk som case. UCC.

KONTAKT

Mikkel Stovgaard
mist@ucc.dk 
5190 6192

Målstyring er et af folkeskolens 
mest hotte udviklingsområder. Men 
er det godt eller skidt? Målstyring 
deler i høj grad vandene, og et 
igangværende ph.d.-projekt under-
søger, hvad der er op og ned.

I lærerdebatfora som Folkeskolen.dk kan 
man for tiden læse om ”det målstyrede 
monster”, og at ”målstyring dræber den 
gode undervisning”. På samme tid kan man 
læse et stort antal indlæg fra lærere, som 
omvendt oplever målstyring som et positivt 
udviklingstiltag, der på en række områder 
kvalificerer undervisningen og øger elever-
nes læringsudbytte. 

EN AKTUEL UDFORDRING I 
LÆRERPROFESSIONEN 
Få udviklingsprocesser har delt vandene som 
introduktionen af målstyret undervisning i 
det danske skolesystem. Hvad enten man ser 
det som et paradigmeskifte eller en mode-
bølge, er det tydeligt, at lærerprofessionen 
aktuelt er i kraftig forandring. Men hvorfor 
vækker målstyring stor begejstring blandt 
nogle lærere, mens andre er så stærkt imod?

Debatten om målstyring tager selvsagt 
afsæt i personlige oplevelser og erfaringer 
og giver ikke i sig selv klare svar på spørgs-
målet. Der er behov for overblik over, 
hvordan målstyring fungerer i den danske 
folkeskole – ikke for debattens skyld, men 
for elevernes. Der mangler med andre ord 
dansk forskning i virkninger af så centralt 
et udviklingsområde som kompetencemål-
styret undervisning. Derfor undersøger 
ph.d.-projektet ’Meningsfuld målsætning – 
meningsfuld læring?’ arbejdet med målsty-
ring i skolen gennem en empirisk undersø-
gelse på ni storkøbenhavnske skoler.

INTERNATIONAL FORSKNING PEGER PÅ 
GEVINST VED MÅLSTYRING
Fra international forskning ved vi, at mange 

lærere oplever, at målstyret undervisning 
på én gang er udfordrende og styrker deres 
lærerprofessionalisme. For eleverne er 
målstyret undervisning både lærings- og 
motivationsfremmende, og de profiterer 
af faglig målsætning på en række væsent-
lige parametre: engagement og vilje til at 
forsøge, vedholdenhed i opgaveløsning, 
tilpasning af læringsstrategier og faglig 
selvopfattelse. Elevernes udbytte er størst, 
når målene er eksplicitte, specifikke og 
udfordrende, og når eleverne finder de 
opgaver, som skal løses, meningsfulde. 
Herudover oplever elever, som i undervis-
ningen arbejder med faglig målsætning, i 
højere grad end andre elever en god relati-
on til deres lærer.

PÅ RETTE VEJ – MEN LANG VEJ IGEN
Resultaterne fra ph.d.-projektets spørge-
skemaundersøgelse og interviews bekræf-
ter for en stor gruppe elevers vedkommen-
de den internationale forskning. 

Når man spørger lærerne, er der enighed 
om, at der er klare fordele ved at arbejde 
målstyret. Ifølge lærerne bliver mange ele-
ver mere motiverede for at lære og mere 
aktive i undervisningen, fordi de bliver 
mere bevidste om, at de kan nå noget ved 
egen indsats. Langt fra alle lærere føler sig 
dog godt nok klædt på til at varetage en 
målstyret undervisning, og der arbejdes 
endnu ikke systematisk med målsætning.

Elevernes svar viser, at der forude venter 
en langsigtet forankringsproces i imple-
menteringen af en målstyret undervis-
ningspraksis. Lærerne er især udfordrede 
i arbejdet med individuelle mål og ift. 
inddragelse af eleverne i den måloriente-
rede, didaktiske praksis. Virkeligheden på 
skolerne er nemlig, at der er mange elever, 
som ikke kan se meningen med læringsmål. 
Det er uhensigtsmæssigt, fordi netop dette 
er en vigtig forudsætning for, at vi kan for-
vente positive virkninger af målstyringen.

Målstyret undervisning – 
paradigmeskifte eller modebølge?
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Naturfagsdidaktik i grundskolen – faglig 
kvalitet og elevernes læring

HVAD

Projektets formål er at undersøge, hvordan 
man kan lave undervisningsforløb, som for-
bedrer chancerne for, at eleverne tilegner 
sig den viden og de færdigheder og kompe-
tencer, som kræves i Fælles Mål. Derudover 
undersøges det, hvordan man kan hjælpe 
lærere til at udvikle deres planlægnings-
kompetence i forhold til de nye mål.

HVORDAN
Projektet tager udgangspunkt i et analytisk 
arbejde, som giver grundlag for udformning 
af interventionsprojekter med afprøvninger 
af undervisningsforløb.

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet er en del af UCC’s fagdidaktiske 
satsning i forskningsprogrammet Didaktik 
og Læringsrum. Medarbejdere på projektet 
er Seth Chaiklin, Ole Goldbech, Peter Mi-
kael Bom Hansen, Lars Sejersgård Jakobsen, 
Sanne Schnell Nielsen, Ditte Marie Pagaard 
og Jens Aarby.

KONTAKT

Seth Chaiklin
seth@ucc.dk
4189 8489

De nye forenklede Fælles Mål sigter 
efter fagligt løft af elevernes læ-
ring. Det stiller nye krav til lærernes 
planlægning af undervisningen. 

Projektet stiler efter at bidrage til for-
bedring af kvaliteten af elevernes læring 
i naturfagene i danske grundskoler. For at 
opnå det må man tage udgangspunkt i de 
retslige krav, nemlig de Fælles Mål, som 
fastsætter nationale mål for elevernes læ-
ring, og i fagenes formålsformuleringer. 

Nye Fælles Mål blev introduceret i 2014. De 
stiller nye krav og udfordringer til lærernes 
planlægningsarbejde. Mange af kravene har 
ikke tidligere været en del af lærernes arbej-
de. Der ligger derfor en udfordring både ift. 
at forstå de nye kompetencemål og ift. at 
omsætte dem i planlægningen af undervis-
ningsforløb. De nye krav og deres relation 
til fagformål er hovedfokus for projektets 
forskningsaktiviteter. 

KRAV SKAL AFSPEJLES I UNDERVISNINGEN
Projektet er optaget af at undersøge to 
hovedproblematikker:

1. Hvordan kan man planlægge naturfag-
lige undervisningsforløb, som afspejler 
de særlige krav og forventninger, som 
er indlejret i de relevante Fælles Mål og 
fagformål?

2. Hvordan kan man støtte lærere og læ-
rerstuderende i at udvikle deres kompe-
tencer i forhold til effektiv planlægning?

Implicit i begge problematikker er en 
interesse for, at planlægning skal medføre 
reelle konsekvenser for den læring, som 
eleverne opnår. 

Da skolereformen betegnes som en aftale 
om ’fagligt løft af folkeskolen’, har vi et 
særligt fokus på at løfte den faglige kvalitet 
af elevernes læring inden for de rammer, 
som Fælles Mål lægger op til.

HVORDAN OMSÆTTES DE FÆLLES MÅL I 
PRAKSIS?
Inden for naturfagsundervisningen rejser de 
nye krav i Fælles Mål en række spørgsmål:

• Forståelsen af Fælles Mål 
Hvordan skal man forstå kompeten-
cebegrebet? Hvordan skal man forstå 
sammenhængen mellem viden, fær-
digheder og kompetence? Hvad er en 
modelleringskompetence?

• Faglig læring 
Hvordan håndterer man de påkrævede 
tværfaglige undervisningsforløb? Hvor-
dan kan en årsplan tilgodese et fokus på 
kompetenceudvikling?

• Realisering af de Fælles Mål 
Hvordan omsætter man disse almene 
idéer til konkrete undervisningsforløb 
i naturfag? Hvordan formuleres og 
formidles tydelige læringsmål til elever 
og forældre? Hvordan vurderer man 
elevernes kompetenceudvikling?

UDVIKLENDE UNDERVISNING
Det teoretiske afsæt for projektet er idéen 
om udviklende undervisning med særligt 
fokus på brug af modeller som et middel 
til kompetenceudvikling. Denne tilgang er 
inspireret af Vygotskys idé om, at under-
visning bør være rettet mod læring, som 
medfører psykologisk udvikling. 

I projektet er vi optaget af at udvikle og 
forbinde naturfaglige begreber med elever-
nes livsverden. Vi forfølger disse idéer med 
konkrete analyser af faglige forhold samt ud-
vikling og afprøvning af undervisningsforløb. 

I et typisk forløb samarbejdes der med et 
fagteam i et eller flere naturfag, og der 
identificeres et konkret tema eller emne, 
som man ønsker at arbejde med. Med af-
sæt i analyser støtter forskerne teamet i at 
udforme og gennemføre et undervisnings-
forløb. Igennem disse undervisningsforløb 
afprøves principper for udformning af god 
undervisningsplanlægning.

Faglig kvalitet i elevernes læring i 
naturfag
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Eleven som digital producent

HVAD

Formålet er at undersøge, hvordan ele-
vernes digitale egenproduktion faciliterer 
læreprocesser og kvalificerer faglige og 
tværfaglige læringsresultater, og hvordan 
lærere og elever i dette arbejde kan skabe 
rum for engagement, motivation og kreati-
vitet igennem didaktisk design.

HVORDAN
Der er gennemført en baselineundersøgel-
se, interviews og observationer i forbindel-
se med seks særligt tilrettelagte interven-
tioner med stadig stigende kompleksitet. 
Skoleledere, IT-vejledere, lærere og elever 
fra fem folkeskoler fra fem forskellige 
kommuner i landet deltager i et samarbejde 
med forskere fra AAU og lærerstuderende 
og læreruddannere fra UCN, Metropol og 
UCC.

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Projektet er ét ud af seks demonstrations-
skoleprojekter, som gennemføres af Styrel-
sen for It og Læring under indsatsområdet 
It i folkeskolen. 

KONTAKT
Lise Dissing Møller
lism@ucc.dk
4189 9301

Elevers digitale egenproduktion og 
medbestemmelse antænder en gnist til læring

Når elever designer IT-produkter 
som et led i undervisningen, opnår 
de et ejerskab til og motivation 
i deres faglige og tværfaglige 
arbejde, som ellers ofte er svær at 
etablere. Det viser de foreløbige 
resultater fra et forskningsprojekt 
om brug af IT i folkeskolen.

Demonstrationsskoleprojektet ’Eleven som 
digital producent’ arbejder ud fra en hy-
potese om, at elevers faglige læring stiger 
markant, når de får mulighed for at agere 
som didaktiske med-designere på de tre 
didaktiske niveauer: praksis, planlægning 
og refleksion. I projektet udvikler elever 
og lærere deres IT-didaktiske og fagfaglige 
praksis og viden gennem interventioner, 
kontinuerlig sparring og løbende evalue-
ring. 

KOBLINGEN TIL ELEVERNES HVERDAGSLIV 
ER VIGTIG
De foreløbige erfaringer med projektet 
peger på, at når eleverne skaber produk-
tioner med inspiration fra deres hverdags-
liv, styrkes sammenhæng og videndeling på 
tværs af kontekster. Projektet viser også, at 
IT rummer erkendelsesfremmende lærings-
potentialer, hvis de anvendte teknologier 
har intuitive brugergrænseflader og giver 
mulighed for interaktivitet og design. 

HØJE KRAV TIL ÆSTETIKKEN 
Danske folkeskoleelever er i dag omgivet 
af en multimodal kultur med høje æstetiske 
krav. Denne kultur og disse krav tager ele-
ven mere eller mindre bevidst med ind i un-
dervisningsrummet. Når eleverne oplever, 
at de selv kan skabe produktioner af høj 
æstetisk kvalitet, der minder om profes-
sionelle udtryk, og kan dele deres produk-
tioner med andre, giver det mulighed for 
en autenticitet, der er væsentlig for eleven 
og fremmer kreativiteten hos den enkelte.
I løbet af projektet har eleverne fx skabt 

multimodale produktioner af høj kvalitet – 
genrerettede videoproduktioner, hjemme-
sider, Prezier, Padlets og Glogsters, som 
har fungeret som formidling af projekter 
som ’Skån skolen for skrald’, ’Kend og kom-
muniker din by’ og ’First Lego League’.

UDVIKLING AF IT-DIDAKTIK 
Projektet har undersøgt, hvordan engage-
ment, motivation og kreativitet bringes i 
spil igennem digitalt didaktisk design, og 
ønsker derigennem også at give svar på: 

• Hvilke elementer i elevernes digitale 
produktioner og mulige didaktiske de-
sign giver de bedste læringsresultater?

• Hvordan understøtter lærerne bedst 
elevernes læring? 

• Hvilke processer fremmer i særlig grad 
autenticitet og kreativitet i elevers 
produktion? 

• Hvordan spiller formelle og uformelle 
læreprocesser sammen?

DEMONSTRATIONSSKOLERNE GENERERER 
NY VIDEN
Demonstrationsskolerne er en række IT-di-
daktiske foregangsskoler, som skal gene-
rere mere viden om læringspotentialerne 
i IT-didaktisk praksis i folkeskolen. Denne 
viden skal ikke kun skabe merværdi for de 
deltagende skoler, som gradvist videre-
udvikler deres praksis, men også generere 
materiale til videndeling på folkeskoler 
uden for projektet – skoler, hvor den IT-di-
daktiske praksis endnu ikke er rodfæstet, 
og som har brug for inspiration. 

LÆRERUDDANNELSEN ER TÆNKT IND
Også læreruddannelsen i form af både læ-
reruddannere og lærerstuderende er tænkt 
ind i projektet, da denne viden om digital 
produktion i undervisningen er central i 
professionsforståelsen hos en kommende 
lærer. Underviserne på læreruddannelsen 
har været med til at udvikle interventioner-
ne og skal efterfølgende stå for at vidende-
le projektet og dets fund.
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Innovatik til læringsforløb – Design to 
Improve Life Education

HVAD

Konceptet er udviklet som innovativ 
didaktik for læringsforløb i folkeskolen, 
efterskoler og gymnasiet, der har til formål 
at udvikle elevernes kompetencer og talent 
for design og intreprenørskab.

HVORDAN
Konceptet er udviklet med midler fra EU’s 
Interreg-pulje af et udviklingsteam beståen-
de af arkitekter, designere, didaktikere og 
facilitatorer i samarbejde med 80 undervi-
sere fra danske og svenske skoler og gym-
nasier. Projektet er en del af INDEX Design 
to Improve Life®. 

HVORNÅR
2010-2014

HVEM
UCC, Københavns Kommune, Malmö 
Stad, Ministeriet for Børn, Undervisning 
og Ligestilling, Stadsförvaltningen Fosiem 
og Stadsförvaltningen Limhamn-Bunkeflo 
indgår i projektet. 

PUBLIKATIONER 
I projektet er der udarbejdet en lærerguide 
og en evalueringsrapport.

KONTAKT

Peter Rod Per Bak Christensen
pero@ucc.dk pbc@ucc.dk
4189 7242 4189 7160

Vi har brug for bæredygtige løs-
ninger på verdens udfordringer. 
Det kræver en ny type kompe-
tencer. Konceptet ’Innovatik til 
læringsforløb – Design to Improve 
Life Education’ vil fremme elevers 
innovative og kreative læring.

Designtænkning og kreative metoder er en 
central del af de kompetencer, der er brug 
for i det 21. århundrede. Innovatik til læ-
ringsforløb er et helhedsorienteret og kre-
ativt undervisningskoncept, der forsøger at 
balancere og integrere samfundets behov 
for kompetencer med individets behov for 
meningsfuld læring. 

KOMPASSET SOM FASEMODEL FOR 
UDVIKLINGS- OG LÆRINGSFORLØBET 
Undervisningskonceptet er centreret 
omkring et kompas, hvor de fire verdens-
hjørner er skiftet ud med fire faser, som 
fremstiller de innovative og didaktiske prin-
cipper i Design to Improve Life: Forbered, 
Forstå, Formgiv og Færdiggør. 

Kompasset repræsenterer en holistisk og 
ikke lineær proces, der veksler mellem gen-
tagelser og progression. Resultatet af pro-
cesserne i kompassets fire faser behøver 
ikke kun at være fysiske produkter, men kan 
lige så godt være immaterielle løsninger, 
såsom processer, systemer og servicer. 

FORBERED, FORSTÅ, FORMGIV, FÆRDIGGØR
Udviklingsprocessen tager udgangspunkt 
i ’ikke-viden’ som grundlag for at kunne 
udvikle noget innovativt nyt og anderle-
des. Populært sagt forsøges at kortslutte 
forforståelsen og dens vante forestillinger 
om løsninger. 

• I Forbered-fasen identificeres mulige 
udfordringer, og den udfordring, der vil 
arbejdes med, konkretiseres

• I Forstå-fasen lærer eleverne at indkred-

se og forstå deres valgte udfordring og 
de potentielle brugere og målgrupper. 
Hvad er deres behov og ønsker, og hvilke 
udfordringer skal løses gennem designet? 

• I Formgiv-fasen skaber eleverne idéer til 
at løse deres udfordring, og de begyn-
der at udvikle og visualisere deres design 
vha. modeller og skitsering. De tester 
deres idéer og løsninger med bruger-
ne, laver fejl og starter forfra, mens 
de evaluerer og reflekterer over deres 
udvikling og læring

• I Færdiggør-fasen samler eleverne alt 
det materiale, de har produceret i de 
foregående faser, for at skabe overblik og 
udvinde vigtige milepæle og læring fra 
processen. På baggrund af deres materi-
ale udarbejder de præsentation af deres 
designproces og deres løsningsdesign.

BRUGERENS KREATIVITET I CENTRUM
Uddannelseskyndige peger på en sammen-
hæng mellem elevernes manglende moti-
vation og et skolesystem, der stadig bygger 
på industrisamfundets tankegang. Med 
mere helhedsorienterede undervisnings-
former, der fokuserer på at understøtte 
menneskets medfødte evne til at tænke 
kreativt og visionært, motiveres eleverne 
langt mere, og deres evne til at finde på 
nye løsninger styrkes. 

EVALUERING
Elevernes læring evalueres i relation til mål 
og læreprocesser og de muligheder, de 
har skabt, og de resultater, de har opnået. 
Elever og andre, der har været involvere-
de, deltager aktivt i evalueringen af både 
processerne og resultatet. 

SAMARBEJDE MED LOKALE VIRKSOMHEDER
For at gøre læringsforløbet så praksisnært 
som muligt arbejder eleverne med konkre-
te udfordringer stillet af lokale virksom-
heder eller skoletjenester. Således bliver 
elevernes designløsninger virkeligheds-
nære, bæredygtige, socialt og økonomisk 
holdbare. 

Kreative og motiverede elever skal 
udvikle verden
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Lektionsstudier som gateway til og 
udvikling af læreres praksis i dansk og 
matematik

HVAD

Med afsæt i matematik og dansk undersø-
ger projektet dels læreres planlægnings-
praksis og dels muligheder for praksisnær 
og forskningsunderstøttet udvikling af 
læreres planlægnings- og undervisnings-
kompetence.

HVORDAN
I projektet bruger vi lektionsstudier som in-
terventionsmetode, forstået på den måde, 
at forskere fra UCC deltager i lektionsstu-
diefaserne på lige fod med de deltagende 
lærere. Vi har samarbejdet i to år med en 
skole i hovedstadsområdet. 

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet er forankret i satsningen ’Fag-
didaktik’ under UCC’s forskningsprogram 
Didaktik og Læringsrum.

KONTAKT

Hanne Møller Charlotte Krog Skott
ham@ucc.dk cksk@ucc.dk 
4189 8179 4189 8492

Kunsten at planlægge undervisning

Hvordan ser dansk- og matema-
tiklæreres planlægningspraksis 
ud? Og hvordan kan den udvikles? 
Det undersøger dette projekt med 
brug af lektionsstudiemetoden.

I disse år er der stærkt fokus på, at under-
visning finder sted med afsæt i tydelige 
læringsmål og med klar sammenhæng 
mellem mål, indhold og aktiviteter. Dette 
er aktualiseret gennem den nye skole-
reform. Internationale såvel som danske 
studier viser, at mange lærere i skolen ikke 
er optaget af denne sammenhæng i deres 
undervisningspraksis. Eksempelvis har Dan-
marks Evalueringsinstitut påvist en tendens 
blandt danske lærere til ikke at anvende 
Fælles Mål i deres planlægning og i det hele 
taget til at praktisere en undervisning sty-
ret af aktiviteter frem for mål for elevernes 
læring. Netop planlægning er afgørende 
for at realisere en undervisning med afsæt 
i læringsmål. Alligevel er planlægning un-
derbelyst i forskningen sammenlignet med 
gennemførelse og evaluering af undervis-
ning. 

PLANLÆGNINGSPRAKSIS I DANSK OG 
MATEMATIK
Dette projekt undersøger læreres planlæg-
ningspraksis i matematik og dansk, i forhold 
til både særlige kendetegn og udviklings-
muligheder. Ambitionen med projektet er 
at bidrage med viden om: 

• Hvordan kan læreres planlægningspraksis 
fremme og hæmme planlægning af en 
undervisning, hvor der er sammenhæng 
mellem fagdidaktisk grundlag, faglige 
læringsmål og undervisningsaktiviteter?

• Hvordan kan læreres fagdidaktiske 
planlægningskompetence udvikle sig, 
når man inddrager forskningsviden i sin 
praksis? 

• Da både matematik og dansk er del af 
projektet, er der også et sammenlignende 

perspektiv: Hvilke forskelle og ligheder er 
der mellem læreres planlægningspraksis i 
de to fag?

LEKTIONSSTUDIER SOM METODE
Projektet bruger den såkaldte lektionsstu-
diemetode. Det er en forskningsunderbyg-
get metode, der baserer sig på praksisnært 
samarbejde mellem forskere og lærere om 
udvikling og kvalificering af undervisning. 
Desuden indtager netop planlægningsfa-
sen en central plads i metoden. Metoden 
bygger på følgende simple grundstruktur 
(der gentages cyklisk): 

1. Planlægningsfase 
Et lærerteam planlægger en lektion med 
henblik på at imødegå et undervisnings-
problem

2. Udforskningslektion 
En lærer gennemfører lektionen ud fra 
lektionsplanen. De øvrige observerer 

3. Fælles refleksion 
Alle deltagere diskuterer undervisnin-
gen, og lektionsplanen justeres

4. Ny udforskningslektion 
Lektionen kan afprøves i en ny klasse. 

Der er to niveauer i anvendelsen af lek-
tionsstudier i projektet. På det første 
niveau anvendes lektionsstudier som 
metodisk greb til at undersøge læreres 
planlægningspraksis. På det andet niveau 
er lektionsstudier i sig selv forskningsgen-
stand, idet projektet netop undersøger 
lektionsstudier som metode til praksisnær 
fagdidaktisk kompetenceudvikling af 
lærere. 

Lektionsstudiemetoden har sin oprindelse i 
Japan og har efterhånden fået stor inter-
national udbredelse, især i USA og til dels 
også i visse europæiske lande. På nuværende 
tidspunkt er metodens potentialer imidlertid 
ikke undersøgt forskningsmæssigt i en dansk 
grundskolekontekst. Også på dette punkt vil 
projektet kunne bidrag med ny viden.

13Fra viden til velfærd – Didaktik



DIDAKTIK

Lotte Hedegaard-Sørensen og Sine Penthin Grumløse

LÆRERFAGLIGHED, 
INKLUSION OG 
DIFFERENTIERING
Pædagogiske lektionsstudier i praksis

PROJEKTET – KORT FORTALT

Differentiering i undervisningens praksis

HVAD

Projektet undersøger undervisningens 
praksis i klasserummene. Formålet er at 
tilbyde nye muligheder for at arbejde med 
inkludering og undervisningsdifferentiering 
igennem systematisk teamrefleksion over 
den udførte undervisning.

HVORDAN
Forskningsprojektet har fulgt to 3. klasser 
og lærerteams på en folkeskole i Køben-
havn. Projektet har gjort brug af observati-
on, interviews og lektionsstudier (dvs., når 
lærere systematisk undersøger egen praksis 
for at forbedre undervisningen). 

HVORNÅR
2013-2015

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Didaktik og Læringsrum. 

PUBLIKATIONER 
Projektets fund udkommer som bog, 
Lærerfaglighed, inklusion og differentiering 
– pædagogiske lektionsstudier i praksis, på 
forlaget Samfundslitteratur i 2015.

KONTAKT

Sine Penthin  Lotte
Grumløse Hedegaard-Sørensen
sipg@ucc.dk lohs@ucc.dk
4189 8718 4189 8542

Svaret på skolens udfordringer 
er ikke endnu dygtigere lærere. 
Svaret er flerfagligt samarbejde 
og en faglighed, der har fokus på 
individuelle børn og på skolens 
pædagogiske opgave.

Differentiering af undervisningen og inklu-
sion af elever i vanskeligheder har været på 
den skolepolitiske dagsorden i flere årtier, 
men er endnu ikke lykkedes succesfuldt. I 
forskningsprojektet ’Differentiering i un-
dervisningens praksis’ udkrystalliserer der 
sig nogle bud fra praksis på, hvor barrierer-
ne for inklusion og differentiering ligger, og 
på, hvor åbninger kan findes i forhold til at 
understøtte en god udvikling af undervis-
ningen. 

Projektets afgørende bidrag til diskussio-
nen om differentiering og inklusion er, at 
den ’dygtige lærer’, der lever op til tidens 
diskurser om ’den gode undervisning’, er 
problemet og ikke løsningen på de udfor-
dringer, som diskuteres i relation til diffe-
rentiering og inklusion. Det betyder ikke, 
at lærerne er udygtige. Det betyder, at den 
måde, vi aktuelt forstår dygtighed på, og de 
betingelser, vi giver lærere for at arbejde, 
skaber barrierer. Barrierer i forhold til at 
realisere de visioner om inklusion og diffe-
rentiering, som formuleres i forskningen og 
lovgivningen. 

En helt afgørende udfordring er fravær: 
Et fravær af en professionel opmærk-
somhed på de individuelle børn, et fravær 
af en professionel opmærksomhed på 
børn i vanskeligheder og et fravær af ’det 
pædagogiske perspektiv’ som en afgørende 
del af lærerarbejdet. Forskningsprojektet 
peger på, at differentiering og inklusion kan 
understøttes på to måder: Dels organisato-
risk igennem flerfagligt samarbejde og dels 
igennem systematisk teamrefleksion med 

fokus på kritiske analyser af undervisningen 
og systematisk undervisningsudvikling. 

SAMARBEJDE MED PRAKSIS
Vi har i forskningsprojektet fulgt to 3. 
klasser i en folkeskole i København. Vi har 
spurgt til, hvordan et inkluderende og 
undervisningsdifferentieret læringsrum kan 
etableres. Og hvordan elever kan behand-
les forskelligt, uden at elever stigmatiseres. 
Sammen med to lærerteams har vi arbejdet 
med at forstå praksis ud fra de to dimen-
sioner, inkludering og differentiering, og 
med fokus på elevernes måder at deltage i 
undervisningen på. 

SAMFUNDSMÆSSIGE DILEMMAER
Projektet har analyseret praksis i relation 
til samfundsmæssige dilemmaer i skolen. 
Vi har undersøgt, hvilke krydspres lærerne 
befinder sig i, og hvordan disse krydspres 
relaterer sig til generelle samfundsmæssige 
dilemmaer. Projektet har studeret, hvordan 
lærerne igennem systematisk analyse 
af undervisningen har håndteret disse 
krydspres i praksis. 

FLERFAGLIGT SAMARBEJDE ER VEJEN 
FREM
Projektet peger på, at der i arbejdet med 
at etablere et inkluderende og differen-
tieret undervisningsrum nemt opstår en 
række udfordringer, som refererer til nogle 
problemstillinger, der kræver mere end en 
dygtig lærerfaglighed. Projektet peger på 
flerfagligt samarbejde, hvor pædagoger, 
specialpædagoger og eventuelt andre fag-
grupper indgår i planlægningen, udførelsen 
og evalueringen af undervisningen. Flere 
fagligheder i skolen vil øge fokus på børne-
nes forskelligheder og forskellige måder at 
deltage i undervisningen på. 

Inklusion og differentiering – læreres 
rolle i praksis 
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Dømmekraft i praksis – en antropologisk 
undersøgelse af professionelle på en skole

HVAD

Projektet undersøger, hvilke krav og hensyn 
der har betydning for læreres udfoldelse af 
dømmekraft i folkeskolens hverdag.

HVORDAN
Gennem et antropologisk feltarbejde i 
et lokalsamfund med særligt fokus på et 
lærerværelse udforsker projektet, hvordan 
lærere må balancere mellem hensyn til 
det nære og det generelle, og mellem den 
enkelte og helheden.

HVORNÅR
2011-2015

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s forsk-
ningsprogram Diversitet og Social Innova-
tion og er samfinansieret af UCC og Institut 
for Uddannelsesforskning, RUC. 

PUBLIKATIONER 
John Gulløv (2015). Dømmekraft i praksis. En 
antropologisk undersøgelse af professionelle 
på en skole. Ph.d.-afhandling.

KONTAKT

John Matthias Gulløv
jgu@ucc.dk
4189 7010

Læreres dømmekraft og 
folkeskolens uløselige dilemmaer

Folkeskolelærere forventes at leve 
op til en idealforestilling om læ-
rergerningen. Men modstridende 
hensyn og krav gør det vanskeligt 
for lærerne at indfri forventningen 
i praksis, fastslår en ny ph.d.-af-
handling.

Projektet ’Dømmekraft i praksis’ viser, 
hvordan lærere møder forskellige krav 
og forventninger om at tage forskellige 
hensyn – fx hensyn til enkeltbørns sociale 
problemer, skolens læringsdagsordener og 
klasserumsledelse. Disse hensyn og krav 
kan være modstridende, så de ikke lader sig 
løse samtidigt. Lærerne må derfor priori-
tere i dem ud fra deres egen dømmekraft. 
Projektet viser, hvordan lærere håndterer 
modstridende hensyn og krav, og hvordan 
de forsøger at retfærdiggøre deres valg 
overfor interessenter, som ikke er indbyr-
des enige, fx kollegaer, elever, forældre, 
skolens ledelse og politikere.

Undersøgelsen peger på, at lærerne løser 
deres opgaver ved at prioritere bestemte 
typer af aktørnetværksforbindelser, dvs. 
at integrere forskellige ting og mennesker 
i stabile sammenhænge. Netværksforbin-
delserne kan fx handle om opbygning af 
tillidsrelationer til vanskeligt stillede børn 
og deres familier eller om at indgå i for-
melle procedurer omkring underretning til 
kommunen. Bestemte netværk er særligt 
egnede til at løse nogle typer af udfordrin-
ger, men gør det samtidig vanskeligere at 
løse andre. Derved er lærernes handlemu-
ligheder afhængige af nogle status- og an-
erkendelsesformer, som samtidig anfægtes 
af andre. 

Projektet viser, hvordan forskellige lærere, 
ved at vægte bestemte hensyn, individuelt 
kommer til at repræsentere både styrker 

og svagheder i lærerprofessionen. Un-
dersøgelsen peger således på, at der er et 
paradoks mellem ideallæreren som allround 
kompetent og de måder, som lærere i prak-
sis må positionere sig på – fx ved at vægte 
bestemte typer tillidsrelationer for at løse 
konkrete udfordringer i hverdagen.

ET KOLLEKTIVT ANSVAR
Den enkelte lærer kan ikke opfylde alle 
professionskrav samtidigt og vil ofte være 
nødt til at prioritere nogle sider af lærerar-
bejdet frem for andre. Opbygning af lang-
trækkende tillidsrelationer til eleverne kan 
fx gøre det nødvendigt at gå på kompromis 
med andre krav om fx faglig progression og 
arbejdstidsregler. Ansvaret for at opfylde 
den samlede pakke af professionskrav kan 
derfor ikke individualiseres, men må løses 
kollektivt i lærergruppen, hvis folkeskolen 
skal kunne imødekomme de mange behov 
og krav, den står over for.

Projektet peger på fire tilgange til læreres 
arbejde. I praksis er tilgangene delvis ufor-
enelige, fordi de forudsætter prioritering af 
delvist usammenhængende aktørnetværk. 
Tilgangene afspejler forskellige måder at 
prioritere grundlæggende hensyn i skolens 
hverdag på: hensyn til opbygning af klasser 
som sociale elevfællesskaber, hensyn 
til enkeltbørns sociale og psykologiske 
problemer, hensyn til skolens faglige mål 
og læringsdagsordner og hensyn til skolen 
som organisatorisk arbejdsplads. En mere 
optimal udnyttelse af tilgangene støder 
imidlertid på strukturelle vanskeligheder i 
form af arbejdstidsregler, undervisnings-
skemaer og klassestruktur. Større flek-
sibilitet i tilrettelæggelse af arbejdet vil 
derfor være en forudsætning for at frigøre 
det potentiale, som lærernes dømmekraft 
rummer.
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DIDAKTIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Technucation

HVAD

Forskningsprojektet har haft til formål at 
skabe ny viden om forståelse for teknolo-
giens påvirkning i undervisning. Den viden 
skal danne basis for udvikling af uddannel-
serne af fremtidens lærere og sygeplejer-
sker.

HVORDAN
Technucation er et empirisk forskningspro-
jekt, der anvender forskellige etnografisk 
inspirerede metoder: interview, feltobser-
vationer, laboratorier, prototyping og for-
skerworkshops. Projektet bringer hverdags-
livets praksis med teknologi i centrum.

HVORNÅR
2011-2015

HVEM
Projektet er et forskningssamarbejde 
mellem UCC’s forskningsprogram Didaktik 
og Læringsrum, Metropol, RUC, Aarhus 
Universitet, Teknologisk Institut, Det 
Strategiske Forskningsråd og en række 
internationale forskere. 

PUBLIKATIONER 
www.technucation.dk
Cathrine Hasse og Lene Storgaard Brok 
(2015). TEKU-modellen. Teknologiforståelse i 
professionerne. U Press.

KONTAKT

Vibeke Schrøder  Lene Storgaard Brok
vs4@ucc.dk lsb@ucc.dk
4189 7868 4189 8155

Ny og avanceret teknologi er ble-
vet et fast indslag i lærerens og sy-
geplejerskens arbejde. Teknologien 
griber i høj grad ind i fagligheden, 
og det er ikke altid et bevidst 
valgt, viser forskningsprojektet 
Technucation.

Langt de fleste kommuner er i gang med en 
massiv teknologisk oprustning i folkeskoler-
ne, og styringen af, hvad der bliver indkøbt 
og sendt ind i klasselokalerne, står kommu-
ner og skoleledere for. 

Nogle lærere er rigtig glade for udviklingen 
og gode til at bruge ny teknologi i deres 
undervisning. Andre føler sig meget pres-
sede og har svært ved at styre og udnytte 
teknologiens muligheder. Fælles for begge 
grupper er dog, at deres klasselokaler er 
blevet et eksperimentarium for ny tekno-
logi, og at det i høj grad er op til dem selv 
at finde ud af at bruge teknologien i deres 
undervisning. 

TEKNOLOGIEN DEFINERER PROFESSIONEN
I folkeskolen definerer de digitale mulig-
heder, som teknologierne bringer med sig, 
i vid udstrækning undervisningen og er i 
gang med at forandre lærergerningen fun-
damentalt. Derfor er det vigtigt, at lærerne 
– og andre professionsudøvere – forstår, 
hvordan teknologien påvirker deres fag og 
formår at forholde sig reflekterende til de 
nye muligheder. 

Den teknologiske udvikling går så hurtigt, 
at dialogen mellem lærerne og deres sko-
leledelse om, hvordan de håndterer de nye 
redskaber, og hvordan de konkret bruger 
dem i deres undervisning, er afgørende for, 
at de rent faktisk bliver brugt fornuftigt. 
Derfor er det nødvendigt at systematisere 
viden- og erfaringsdeling mellem lærerne.

TEKNOLOGIEN SKAL GIVE MENING
Det netop afsluttede forskningsprojekt 
Technucation har bl.a. arbejdet med, hvor-
dan man styrker teknologiforståelsen hos 
studerende på professionsuddannelserne. 

Formålet med Technucation har været at 
danne basis for udvikling af uddannelserne 
af fremtidens lærere og sygeplejersker. 
Det er nemlig vigtigt, at de bliver rustede 
til at anvende de teknologiske værktøjer på 
en meningsfuld måde i praksis og ikke blot 
bruger teknologien for teknologiens skyld. 

TEKU-MODELLEN
Et af resultaterne af projektet er  TEKU-  
modellen. TEKU-modellen er beskrevet i 
udgivelsen TEKU-modellen – Teknologifor-
ståelse i professionerne, som også rummer 
en række forslag til læringsaktiviteter. 

Læringsaktiviteterne er lavet med henblik 
på at tydeliggøre TEKU-modellens fire 
dimensioner: Teknologi, Engagement, 
Kompleksitet og Udvikling. Målet med læ-
ringsaktiviteterne er, at den professionelle 
skal lære at forstå de fire dimensioner og 
blive i stand til at anvende modellen som 
et analyseredskab i arbejdet med fx iPads, 
Det Fælles Medicinkort, interaktive tavler 
og andre af morgendagens opfindelser. Der 
er altså her tale om redskaber til at lære 
teknologiforståelse. 

Meningsfuld teknologianvendelse i 
professionerne
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INKLUSION

PROJEKTET – KORT FORTALT

Elevengagement som katalysator for inklu-
sion og læringsudbytte

HVAD

Formålet med projektet er at undersø-
ge elevengagement generelt i 7. klasse i 
folkeskolen, samt hvad der karakteriserer 
klasser med elever med højt engagement. 
Projektet baseres på elevers ’stemmer’ om 
engagement og deltagelse i undervisningen.

HVORDAN
Ph.d.-projektet er opdelt i to undersøgelser. 
Første del består af en spørgeskemaunder-
søgelse af 1232 7.-klasse-elever. I anden 
del er tre klasser udvalgt, og nye metoder 
er anvendt til at indfange elevstemmer om 
engagement og deltagelse.

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
forskningsprogram Diversitet og Social 
Innovation og gennemføres i samarbejde 
med forskningsprogrammet SILO v/ DPU, 
Aarhus Universitet.

KONTAKT

Hilde Ulvseth
hiuv@ucc.dk
2677 9177

Engagement influerer stærkt på 
elevers præstationer og deltagelse 
i uddannelsessystemet. En aktuel 
undersøgelse i 58 7. klasser viser, 
at relationer er afgørende for net-
op elevers engagement i skolen.

På trods af øget opmærksomhed på unges 
deltagelse i uddannelsessystemet er der 
stadig cirka 20 %, der opgiver deres første 
forsøg med en ungdomsuddannelse. 
Forskning viser, at elevers engagement er 
dalende, jo højere op i klassetrinene elever-
ne kommer. Elever i udskolingen er således 
i særlig risiko for lavt engagement, ringe 
præstationer og i værste fald at droppe ud 
af skolen, hvilket kan resultere i eksklusion 
fra uddannelsessystemet. Der er på den 
baggrund gode grunde til at være opmærk-
som på, hvad elever og lærere fremhæver 
som afgørende for elevers engagement i 
skolen.

Derfor har dette projekt til formål at 
undersøge, dels hvordan engagementet 
generelt kan karakteriseres i Danmark, og 
dels hvad der karakteriserer klasser, der 
viser sig at være særligt engagerede.

Projektet har indledningsvis bestået af en 
spørgeskemaundersøgelse af 1232 7.-klas-
se-elever i Danmark. Tre klasser, hvor ele-
verne vurderedes at være højt engagerede, 
blev herefter udvalgt til et videre forløb. 
Der har været udviklet og anvendt nye 
kvalitative metoder til at indfange elever-
nes stemme om deres oplevelser af deres 
deltagelsesbetingelser, relationelle forhold 
og udbytte af undervisningen. 

GODT SAMMENHOLD OG LYTTENDE 
LÆRERE ER ET PLUS 
I spørgeskemaundersøgelsen viste det 
sig, at det særligt er svarene vedrørende 
lærer-elev-relationer, der varierer meget. 
Det viser sig, at elever fra skoler med et 

højt gennemsnit tilsyneladende også har 
generelt bedre relationer til deres lærere. 

I de kvalitative undersøgelser vidner elever 
og læreres erfaringer om, at der i de tre 
klasser er stærke relationer eleverne imel-
lem og mellem elever og lærere. Elevernes 
indbyrdes relationer er det første, eleverne 
fremhæver, når de bliver spurgt om, hvad 
der særligt karakteriserer deres klasse. En 
elev siger:

”Alle kan snakke med hinanden, ik’… vi er en 
klasse med meget forskellige personligheder, 
og det begrænser os ligesom ikke til ikke at 
tale med alle, og vi kender hinanden allesam-
men rigtig godt, og ja, hvis der fx begyndte 
en ny inde i klassen, så ville vi ligesom hurtigt 
kunne trække personen ind i fællesskabet.”

Elev-lærer-relationen fremhæves af både læ-
rere og elever. Særligt det at lærerne lytter, 
har været omdrejningspunkt. En elev skriver:

”De fleste lærere lytter, og det gør selvfølge-
lig, at man føler, at man er en respekteret del 
af klassen, og det gør ligesom også, at man 
føler sig værdsat. Men det gør også, at man 
har lyst til at deltage.”

ER DER BEHOV FOR AT TÆNKE 
ANDERLEDES?
Engagement fordrer elevens aktive delta-
gelse, fx i undervisningen eller i lærings-
aktiviteter generelt. Det betyder altså, at 
elevers deltagelsesbetingelser og elevers 
inddragelse bliver centralt i arbejdet med 
elevers engagement. Dette finder flere af 
lærerne udfordrende, da der i alle klasser er 
elever, der kan være vanskelige at inkludere 
i undervisningen. Eleverne selv efterlyser 
nytænkning og mere aktivitet i undervis-
ningen med troen på, at det vil skabe flere 
og nye muligheder. Hvordan elevers enga-
gement påvirkes af deres deltagelsesmulig-
heder, vil være i fokus i den resterende del 
af projektet.

Relationer i skolen er afgørende for 
elevers engagement
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INKLUSION

PROJEKTET – KORT FORTALT

Samarbejde PÅ TVÆRS om inklusion i den 
danske folkeskole

HVAD

Forskningsprojekt har til formål at skærpe 
blikket for professionernes egne ønsker til 
’den gode skole’ gennem en række eksperi-
menter med ny praksis.

HVORDAN
Det er et aktionsforskningsprojekt, hvilket 
betyder, at skabelse af viden og forandring 
går hånd i hånd gennem deltagerbaserede 
processer. Skolens ledelse, pædagoger og 
lærere er væsentlige deltagere i projektet. 

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Projektet er forankret i forskningsprogram-
met Diversitet og Social Innovation under 
satsningen ’Tværprofessionelt samarbejde 
om inklusion og lige muligheder’. 

PUBLIKATIONER 
Satsningens arbejde og refleksioner er 
foreløbig udgivet i antologien:
Tom Ritchie og Ditte Tofteng (red.) (2014). 
Pædagog i skole og fritid – perspektiver på 
det tværprofessionelle arbejde i skolen. Billesø 
og Baltzer.

KONTAKT

Ditte Tofteng
dito@ucc.dk
4189 8488

Inklusion på trods

Pædagoger og lærere i folkeskolen 
oplever, at inklusionsopgaven er 
en opgave, der ofte må løses på 
trods – på trods af tid, ressourcer 
og til tider faglig dømmekraft og 
børnenes bedste.

Det kom frem på et af de første møder 
med en skole i Sydhavn. Skolen har gennem 
det sidste år samarbejdet med UCC om 
projektet ’Samarbejde PÅ TVÆRS om in-
klusion i den danske folkeskole’. Gennem et 
initierende fremtidsværksted med skolens 
lærere og pædagoger blev det tydeligt, at 
deres erfaringer fra hverdagen var, at inklu-
sionsarbejdet var en opgave, der blev løftet 
af gode viljer. Det var generelt opfattelsen, 
at der i det daglige arbejde ikke var tid til 
at varetage inklusionsopgaven fornuftigt. 
Samtidig oplevede de, at de eksisterende 
ressourcer ikke slog til. Skolens pædagoger 
og lærere mente også, at inklusionsopga-
ven kolliderede med skolens øvrige mål om 
blandt andet at fastholde ressourcestærke 
elever og sikre et højt karaktergennemsnit.

NY PRAKSIS PÅ SKOLEN
Gennem projektforløbet har lærere og 
pædagoger arbejdet med mindre projekter, 
der har haft udgangspunkt i deres egen 
kritik og ønsker, og på den baggrund har de 
eksperimenteret med at danne skolens nye 
praksis. Der er blandt andet blevet arbejdet 
med nye typer af fysisk indretning af 
klasserum, elevtrivsel og ikke mindst med 
elevernes syn på inklusion.

INKLUSION ER FOR ALLE
Gennem projektet har arbejdet med 
inklusion flyttet sig fra at være en separat 
opgave for inklusionspædagogen til at 
være en opgave, der drøftes og udfoldes 
af alle skolens medarbejdere. Lærerne og 
pædagogerne peger på et bredt inklusions-
arbejde, der ikke kun handler om børn med 

særlige kognitive udfordringer, men også 
retter blikket mod inklusion som et arbejde 
med børn i omfattende sociale vanskelig-
heder. I dette arbejde spiller skoleparathed, 
forventningsafstemninger mellem hjem og 
skole samt samarbejdet mellem skolen og 
de forskellige forvaltninger en afgørende 
rolle.

PÆDAGOGENS PROFIL SKAL SKÆRPES
Projektet peger på, at det er en særlig ud-
fordring at integrere pædagoger i folkesko-
len, dels fordi deres rolle endnu er meget 
diffus, og dels fordi pædagogerne udgør 
en ganske lille del af skolens medarbejder-
gruppe. Pædagogerne skal først ’erobre’ 
en plads og skabe en tydelig faglig profil i 
skoleregi. Derudover skal der sættes tid af 
til fælles forberedelse, så pædagogernes 
og lærernes fagligheder kan finde en form, 
hvor de spiller bedst muligt sammen. Gen-
nem projektet har pædagoger og lærere 
samarbejdet om en række inklusionsprojek-
ter. Særligt har arbejdet med børns trivsel 
dannet udgangspunkt for ny eksperimente-
rende praksis med trivselssamtaler og nye 
typer af undervisningsdifferentiering. 

NYE VEJE TIL ET GODT INKLUSIONSARBEJDE
Samlet set er der gennem projektet blevet 
skabt en vis bevægelse i skolens inklu-
sionsarbejde, så det ikke længere opleves 
som noget, der sker ’på trods’ i samme 
omfang som ved projektets start. Lærere, 
pædagoger og ledelse oplever, at der er 
skabt fælles fodslag omkring inklusion og 
nye veje til et godt inklusionsarbejde. Der 
er arbejdet med mere systematiske former 
for ressourcebrug, men omfordelinger kan 
ikke gøre det alene. Erfaringerne viser, at 
der, hvor der tilføres flere ressourcer i form 
af flere medarbejdertimer, indkøb af nye 
møbeltyper og mere fokuseret hjælp fra 
eksterne ressourcepersoner, får inklusions-
arbejdet større kvalitet. Inklusion kan altså 
ikke skabes på gode viljer alene.
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INKLUSION

PROJEKTET – KORT FORTALT

Kognitiv adfærdsterapi i en pædagogisk 
referenceramme til at skabe inklusion 

HVAD

Formålet er at undersøge, om pædago-
ger og lærere kan anvende principper og 
metoder fra kognitiv adfærdsterapi til at 
skabe inklusion for udsatte børn og unge, 
samt hvordan kognitiv adfærdsterapi kan 
konceptualiseres til inklusion. 

HVORDAN
Projektet er funderet i en evidensbaseret 
tilgang, hvor der laves registreringer af 
baselines, interventioner med en eller 
flere forsøgsgrupper i fx folkeskoleklasser, 
effektmåling af de kvantitative data og 
analyse og fortolkning af resultaterne.

HVORNÅR
Projektet forventes påbegyndt i 2016/17 og 
forventes at løbe i minimum et år.

HVEM
Projektgruppen forventes at bestå af pæ-
dagog- og lærerstuderende, undervisere og 
en forsker som supervisor.  

PUBLIKATIONER 
Mads Thomsen: ”Inkluderende pædagogik 
baseret på kognitiv adfærdsterapi”. I P – 
Psykologernes fagmagasin. 

KONTAKT

Mads Thomsen
mads@ucc.dk
4189 7611

Kan man udnytte de internationale 
veldokumenterede resultater med 
kognitiv adfærdsterapi i pæda-
gogisk regi til at skabe inklusion i 
folkeskolen? Det vil projektet om 
inkluderende pædagogik baseret 
på kognitiv adfærdsterapi under-
søge.

I pædagogiske kontekster skal der være 
udviklings- og læringsmiljøer for alle børn, 
og deres diversitet skal ses som en styrke 
for fællesskabet. I processen med at gøre 
inklusion konsistent med praksis vil der helt 
naturligt være udfordringer, fordi der på 
tidspunktet for den politiske beslutning om 
inklusion af børn fra det specialpædagogi-
ske område ikke var noget forskningsmæs-
sigt grundlag for at indføre inklusion. 

Disse mangler opleves som regel klarest 
af dem, som skal realisere inklusionen i 
praksis. Dermed peger pilen på lærere og 
pædagoger, som, for en stor dels ved-
kommende, ikke føler sig fagligt rustede 
til opgaven om at inkludere de børn, der 
tidligere blev henvist til specialklasser.

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI OG INKLUSION
For at imødekomme udfordringerne om-
kring, at lærere og pædagoger ikke føler 
sig fagligt rustet til opgaven om inklusion, 
vil dette forskningsprojekt undersøge, 
om man kan udnytte resultaterne fra 
den evidensbaserede terapiform kognitiv 
adfærdsterapi i pædagogisk praksis til at 
skabe inklusion i fællesskaber med udsatte 
børn og unge. Kognitiv adfærdsterapi er 
allerede nævnt i flere af de nyere psykolo-
gisk-pædagogiske lærebøger som et middel 
til at give pædagoger og lærere relativt 
tilgængelige og brugbare metoder og 
principper i arbejdet med inklusion. Netop 
sådanne færdigheder nævnes blandt andet 

også som centrale for at skabe inkluderen-
de rammer i folkeskolen i en nyligt udgivet 
rapport fra Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd. 

Til manges overraskelse har kognitiv 
adfærdsterapi i pædagogisk regi mange 
teoretiske ligheder med inklusions ideologi, 
fordi teorien netop anser problemstillinger 
som værende fænomener, som opstår dia-
lektisk mellem individ og omgivelser.

EVIDENSBASERET TILGANG
Projektet vil, med udgangspunkt i lignen-
de amerikansk forskning, undersøge, om 
kognitiv adfærdsterapi kan hjælpe med at 
skabe inklusion for fire udsatte børn/unge i 
deres respektive institutionelle miljøer.

Metodologisk er projektet funderet i en 
evidensbaseret tilgang. Det vil sige, at der 
forud for interventionerne vil blive regi-
streret målinger af problemernes omfang 
for at kunne effektmåle resultaterne. 

Projektet vil analysere og konkludere, om 
det i pædagogisk regi er realistisk, at lærere 
og pædagoger kan anvende de kompa-
tible principper og metoder fra kognitiv 
adfærdsterapi, som bruges til håndtering af 
vanskelige situationer, til at skabe inklude-
rende forhold i folkeskolen. 

Kognitiv adfærdsterapi som 
løftestang for inklusion
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INKLUSION

PROJEKTET – KORT FORTALT

Bearing with Strangers. Education and the 
Politics of Inclusion

HVAD

I projektet undersøges inklusionsprojektets 
teoretiske og politiske oprindelse fra et 
pædagogisk-filosofisk udgangspunkt.

HVORDAN
Projektet er teoretisk funderet og forsøger 
gennem pædagogisk filosofiske analy-
ser af bestemte teoretiske og politiske 
bevægelser og strømninger at klarlægge 
inklusionsprojektets status og betydning for 
pædagogisk teori og praksis. 

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i forsk-
ningsprogrammet Pædagogik og filosofi 
ved DPU, Aarhus Universitet, og UCC’s 
forskningsprogram Diversitet og Social 
Innovation.

KONTAKT

Morten Timmermann Korsgaard
motk@ucc.dk
4189 8624

Inklusionspolitikkens fremmarch 
på det pædagogiske felt har vidt 
forgrenede politiske og teoretiske 
rødder. Projektet forsøger at kort-
lægge disse og udgrænse konse-
kvenserne for den pædagogiske 
forskning og praksis. 

Det pædagogiske felt underlægges for 
tiden en stigende politisering, hvor pæda-
gogiske målsætninger og ikke mindst de 
pædagogiske midler underlægges politisk 
styring og kontrol. Lærere og pædagoger 
arbejder under strammere rammer og må 
navigere i forskellige projektformuleringer 
for hver enkelt del af deres arbejde. 

Et af de projekter, som fylder for tiden, er 
inklusionsprojektet. Dette projekt betyder, 
at pædagoger og lærere får til opgave at in-
kludere et stigende antal elever med fagli-
ge og sociale vanskeligheder i normaltilbud. 
Ph.d.-projektet ’Bearing with  Strangers’ 
har bl.a. undersøgt, hvad der sker, når 
inklusionsprojektet knyttes til den bredere 
tendens til at politisere det pædagogiske 
og de standardiserende konsekvenser heraf 
for pædagoger og læreres virke. 

NÅR DET POLITISKE PÅVIRKER 
PÆDAGOGIKKEN
Ph.d.-projektets udgangspunkt er Hannah 
Arendts pædagogiske filosofi, og denne an-
vendes som grundlag for en analyse af den 
teoretiske og politiske inklusionsdagsorden. 
Særligt Arendts adskillelse af pædagogik 
og politik danner grundlag for analysen 
gennem at tilbyde et skærpet analytisk 
greb i forhold til analyser af spændingsfor-
holdet mellem pædagogisk teori og praksis 
og politiske tiltag på området. 

Når pædagogik tilskrives egenværdi og 
egne teoretiske og praktiske kriterier op-
står der nogle tydelige konfliktlinjer mellem 

disse og de politiske forsøg på at styre de 
pædagogiske processer og deres resultater. 
Politiseringen af det pædagogiske og dens 
konsekvenser for lærere og pædagoger 
træder således frem på nye måder. Det 
bliver tydeligt, hvordan der er tale om en 
særlig og nyere påvirkning af det pæda-
gogiske, hvor forskellige, tidligere adskilte 
og ligefrem modsætningsfyldte politiske 
strømninger og ideologier smelter sammen 
og fører pædagogikken i en særlig (og i 
Arendtsk forstand antipædagogisk) retning.
 
LÆREREN I NY FAGLIG POSITION
For lærerne har denne politik betydet en 
forskydning i forhold til den måde, han/
hun må tænke og planlægge sin undervis-
ning på, samtidig med at han/hun udsættes 
for et eksternt politisk pres for at opfylde 
bestemte målsætninger og krav. Det stiller 
læreren i en ny faglig og eksistentiel positi-
on. Læreren tvinges ind i nye legitimerings-
kampe, hvor gerningen og den pædago-
giske og didaktiske praksis underlægges 
bestemte politiske kriterier. Man kunne 
argumentere for, at læreren altid har stået 
i denne kamp, men det interessante er, 
hvordan den nye politiseringsform påvirker 
lærerens muligheder for at legitimere sig 
personligt, fagligt, pædagogisk og didak-
tisk. 

Inklusionsprojektet og den 
politiserede lærer
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INKLUSION

PROJEKTET – KORT FORTALT

Inkluderende læringsmiljøer – kompeten-
ceudvikling i Egedal

HVAD

Formålet med evalueringen er:
• at give feedback i forhold til at kvalificere 

kompetenceudviklingsforløbet undervejs 
(formativ evaluering)

• at opsamle og dele erfaringer med kom-
petenceudvikling, der skal understøtte 
udviklingen af inkluderende læringsmiljø-
er i folkeskolen

• at dokumentere projektets fremdrift.

HVORDAN
Evalueringen er baseret på en spørgeske-
maundersøgelse og kvalitative fokusgrup-
peinterview med medarbejdere i Egedal 
Kommune samt deltagernes studieproduk-
ter i form af logbøger.

HVORNÅR
2014-2017

HVEM
Projektet er forankret i Program for 
Inklusion og Integration i UCC’s videreud-
dannelse.

KONTAKT

Rasmus Anker Bendtsen Rie Jungemann
rab@ucc.dk riju@ucc.dk 
4189 8173 4189 7638 

I Egedal er samtlige medarbejdere 
på skoleområdet på inklusions-
uddannelse. I samarbejde med 
UCC planlægger, gennemfører og 
evaluerer kommunen kompetence-
udviklingsforløbene. 

Egedal Kommune har fået midler fra A.P. 
Møller Fonden til at give samtlige 1.000 
medarbejdere på skoleområdet kompeten-
ceudvikling, der skal øge inklusionen i kom-
munens skoler. UCC og Egedal Kommune 
samarbejder om planlægning, gennemfø-
relse og evaluering af kompetenceudvik-
lingen. Her skal medarbejderne analysere 
konkrete problemstillinger og afprøve nye 
handlinger under observation. Projektet er 
halvvejs og netop evalueret. 

I DE BLINDE VINKLER FINDES 
HANDLEMULIGHEDER 
Midtvejsevalueringen peger på en række 
konkrete eksempler på, hvordan medarbej-
derne via kompetenceudviklingsforløbet 
har tilegnet sig viden og færdigheder og 
har eksperimenteret med tiltag i praksis, 
som har øget deltagelsesmulighederne for 
børn i skolen. Lærerne og pædagogerne 
har fx fået blik for, hvordan sprog, samspil, 
undervisningsformer og forældresam-
arbejde in- og ekskluderer i det daglige 
skoleliv. Eller hvordan forskellige former 
for observation, refleksion og samarbejde 
kan generere nye forståelser og handlemu-
ligheder. 

EFFEKTIVT SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE 
OG ARBEJDE
Midtvejsevalueringen peger også på en 
række muligheder og udfordringer i forhold 
til at skabe overgange mellem uddannelse 
og arbejde og gøre fælles uddannelse rele-
vant og brugbar for lærere, pædagoger og 
medhjælpere med forskellige kompetencer 
og fra forskellige skolekontekster. 

Kommunen kan arbejde med en række 
faktorer, som har stor betydning for, om 
kompetenceudviklingen får effekt i praksis. 
Det handler fx om organisering, ledelse, 
prioritering og facilitering af medarbejder-
nes læring i en travl reformtid. Det handler 
også om holdninger og forståelser af inklu-
sionsdagsordenen, forskelle i deltagernes 
uddannelse, indholdets relevans i forhold til 
de konkrete problemstillinger, deltagerne 
arbejder med, og at koble til deltagernes 
eksisterende viden. 

Evalueringen skal dels biddrage til at udvik-
le kompetenceudviklingsforløbet løben-
de, dels bidrage med erfaringer, der kan 
inspirere andre kommuner, der planlægger 
lignende forløb. 

UCC og Egedal Kommune samarbejder om 
planlægning, gennemførelse og evaluering 
af 30 kompetenceudviklingsforløb af 45 
timers varighed samt et 36 timers lederfor-
løb og to PD-moduler.

Egedal klæder lærere og pædagoger 
på til inklusion
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LEDELSE

PROJEKTET – KORT FORTALT

Hvilke offentlige ledere er der brug for, 
når velfærdstænkningen flytter sig – og er 
diplomuddannelsens ledelsesprofil svaret? 

HVAD

Projektet har undersøgt, hvilke forventnin-
ger der er til offentlige ledere i dag. Er der 
en relevant forbindelse mellem de kompe-
tencer, der efterspørges hos de offentlige 
ledere, og de kompetencer, lederne opnår 
gennem diplomuddannelsen i ledelse?

HVORDAN
Undersøgelsen bygger bl.a. på en spørge-
skemaundersøgelse blandt offentlige ledere 
og observation af ni professionsledere samt 
interview med deres chefer og fokusgrup-
peinterview med deres medarbejdere.

HVORNÅR
2010-2014

HVEM
Ph.d.-projektet er gennemført i et sam-
arbejde mellem UCC’s videreuddannelse 
og UCC’s forskningsprogram Ledelse og 
Organisatorisk Læring. 

PUBLIKATIONER 
Elvi Weinreich (2015). ’Uddannes offentlige 
ledere rigtigt til de nye velfærdsopgaver?’ 
Artikel på Altinget forskningsformidling 
online. 

KONTAKT

Elvi Weinreich
ew@ucc.dk
4189 7248

Hvordan kan videreuddannelse 
af offentlige ledere bruges som 
styringsredskab, når politikerne 
ønsker ændringer i velfærdsydel-
serne? Og hvilken betydning får 
det for velfærdsprofessionernes 
kerneopgaver?

Den politiske velfærdsdiskurs har de sene-
ste 15 år ændret sig betydeligt. Hvor politi-
kerne i 1990’erne lovede velfærdsydelser, 
der var præget af nærvær og omsorg, 
kalder politikerne nu på en ’ny borgerprofil’, 
der fremstår robust, ansvarlig, arbejdsparat 
og gerne med ønsker om at arbejde som 
frivillig. Ændringen i den politiske vel-
færdstænkning indebærer ændringer i de 
velfærdsydelser, borgerne tilbydes. 

Implementering af ny velfærd foregår 
gennem reformer, som gennem flere år 
er væltet ned over velfærdsprofessioner-
ne. Lærerne skal lære eleverne at arbejde 
bevidst med egen læring, pædagogerne 
skal arbejde langt mere systematisk med at 
gøre barnet skoleparat, og sygeplejersker-
ne skal gøre patienterne klar til udskrivelse 
efter et accelereret behandlingsforløb. 

Denne ændring får dybe konsekvenser for 
velfærdsprofessionernes kerneopgaver, og 
den offentlige leders aktuelle opgave er 
derfor at omdanne velfærdsprofessioner-
ne, så de bliver i stand til at realisere det 
politiske projekt. Den opgave skal Diplom-
uddannelsen i ledelse kunne understøtte.

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE
Diplomuddannelsen i ledelse forventes at 
være en praksisnær lederuddannelse. En 
analyse af studieordningen viser dog, at der 
mere er tale om en teoretisk uddannelse. 
Transformationen af den teoretiske viden 
til praksis øves under uddannelsen, men de 
studerende forventes derefter selv at af-
prøve deres nyerhvervede teoretiske viden 
i egen ledelsespraksis.

LEDERNE HAR LÆRT STYRINGSKODEN – 
MEN HVAD MED KVALITETEN I KERNEOP-
GAVEN? 
Ledere, der har deltaget på Diplomuddan-
nelsen i ledelse, svarer i en spørgeskemaun-
dersøgelse, at de i høj grad har styrket deres 
styringskompetencer. Derimod fremhæver 
ingen, at de er blevet bedre til at skabe kvali-
tet i kerneydelsen eller til at støtte medar-
bejderne i at ændre deres kerneydelser.

Ni offentlige ledere blev fulgt over et læn-
gere forløb, og her viser analysen, at de of-
fentlige ledere i dagligdagen anvender det, 
de siger, de har lært. De styrer på fraværs-
procenter og kalder på robuste, fleksible 
projektarbejdende medarbejdere, der nemt 
lader sig flytte både funktionsmæssigt og 
geografisk frem for ’brokkehovedet’, der 
holder af en fast arbejdsplads.

HVAD ØNSKER 
VELFÆRDSPROFESSIONERNE 
Fokusgruppeinterview med de ni lederes 
medarbejdere viste, at ændringerne i den 
politiske velfærdsdiskurs nu realiserede sig i 
praksis, men medarbejderne var forvirrede 
og usikre på, om de havde kompetencerne 
til at ændre deres kerneydelser. De har be-
hov for faglig ledelse tæt på. Både politikere, 
chefer og medarbejdere kalder på ledere, 
der kan fylde fagligt indhold i de politiske 
målsætninger, kan fortælle den engagerede 
faglige fortælling og få professionerne til at 
engagere sig i det nye velfærdsprojekt.

Diplomuddannelsen i ledelse udklækker ikke 
denne lederprofil i dag, hvorfor der er god 
grund til at revidere uddannelsen og arbejde 
for en faglig lederprofil version 2, der 
indebærer et langt højere grad af fokus på 
samspillet mellem den faglige og den orga-
nisatoriske kvalitet. Forskningsprogrammet 
Ledelse og Organisatorisk Læring arbejder 
gennem flere projekter med at skaffe viden 
om, hvilke konkrete udfordringer lederne 
står overfor i dag, og udveksler løbende den 
nye viden med UCC`s videreuddannelse.

Kan man ændre velfærdsydelserne 
gennem styring? 
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LEDELSE

PROJEKTET – KORT FORTALT

Ledelse for læring med data (CALL-DK)

HVAD

Projektet CALL-DK har til formål at over-
sætte og udvikle et eksisterende surveyred-
skab, så det kan bruges til at understøtte og 
udvikle skoleledelsers arbejde med lærings-
centreret ledelse i en dansk skolekontekst.

HVORDAN
Projektet består i en kvalitativ validering 
af surveyredskabet gennem workshops og 
fokusgruppeinterviews samt følgeforskning 
med fokus på, hvordan skoleledelser arbej-
der med data om deres egen organisation i 
et udviklingsperspektiv.

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet gennemføres i et samarbejde 
mellem UCC’s forskningsprogram Ledelse 
og Organisatorisk Læring og UCC’s videre-
uddannelse.  

PUBLIKATIONER 
Læs mere om den amerikanske version af 
CALL på www.leadershipforlearning.org

KONTAKT

Helle Bjerg Søren Hornskov
hbj@ucc.dk sbho@ucc.dk
4189 8254 4189 7519

Skoleledelse i dag skal være 
læringscentreret, men hvordan 
omsættes det til praksis i skolernes 
hverdag? Det har projektet CALL-
DK et bud på.

Folkeskolereformen har skabt øgede krav 
til en stærk faglig skoleledelse. Det har 
medført fokus på den pædagogiske del af 
skoleledelsens arbejde. Skoleledelsen har 
fået til opgave at understøtte ambitionen 
om, at eleverne skal lære mere og bedre. 
Men hvis skoleledelse ikke kun handler om, 
hvad lederen gør, men om, hvordan hele 
skolen samarbejder om et fælles fokus på 
elevernes læring – hvad er så ledelsens 
opgave? Hvordan kan skoleledelser udvikle 
og understøtte et fælles fokus på læring? 

SURVEYREDSKAB UNDERSTØTTER 
SKOLENS ORGANISATORISKE UDVIKLING
En gruppe konsulenter, undervisere og 
forskere i UCC samarbejder om at tilpasse 
det amerikansk udviklede onlinebaserede 
surveyredskab CALL, som står for Com-
prehensive Assessment of Leadership 
for Learning, til en dansk skolepraksis. 
CALL-DK – som den danske version kaldes 
– skal hjælpe skoleledelserne til at udvikle 
praksisser, som understøtter samarbejdet 
omkring elevernes læring.

CALL-DK evaluerer skoler inden for fem 
domæner, der tilsammen udgør en model 
for læringscentreret skoleledelse:

1. Fokus på læring
2. Systematisk evaluering af undervisning 

og læring
3. Opbygning af professionelle læringsfæl-

lesskaber
4. Tilvejebringelse og allokering af ressour-

cer
5. Opretholdelse af et trygt og velfunge-

rende læringsmiljø.

Grundstenen i CALL-DK er et elektronisk 
spørgeskema, som lærere, pædagoger og 
ledelse alle svarer på. Det tager en time at 
udfylde. Gennem spørgeskemaet får skolen 
og ledelsen feedback og kan evaluere med 
fokus på de fem domæner.

Sigtet er endvidere at skabe et permanent 
netværk af skoler og kommuner, som arbej-
der strategisk og langsigtet med CALL-DK 
som et værktøj til at styrke og udvikle 
skoleledelse i praksis.

AMERIKANSK EVALUERINGSVÆRKTØJ 
OMSÆTTES TIL DANSK SKOLEKONTEKST 
CALL er udviklet af forskere ved Universi-
ty of Madison, Wisconsin, på baggrund af 
eksisterende forskning inden for ledelse 
for læring. University of Madison er derfor 
en væsentlig samarbejdspartner i arbejdet 
med at oversætte og omsætte CALL til et 
surveyværktøj.

Oversættelsen og afprøvningen af CALL-
DK foregår i tæt samarbejde med skole-
ledere, lærere og pædagoger, som har 
afprøvet spørgeskemaet og efterfølgende 
har vurderet spørgeskemaets forståelighed 
og brugbarhed gennem interview og på 
feedback-seminarer. 

De deltagende skoleledelser har gennem-
gående peget på, at selvom CALL-DK er 
et krævende bekendtskab, kan det blive et 
brugbart værktøj i udviklingen af nye le-
delses- og samarbejdspraksisser i tråd med 
aktuelle krav og tendenser. 

VIDEN OM SKOLEN SKAL BRUGES TIL 
UDVIKLING, IKKE KONTROL
Fremover sætter projektet særligt fokus 
på udviklingen af feedback-processer, hvor 
skoleledelser arbejder med de data og 
den evaluering, som CALL-DK resulterer i. 
Spørgsmålet er, hvordan skoleledelser kan 
skabe og bruge data om deres egen organi-
sation til udvikling – frem for kontrol.

Styrk skoleledelse med data 
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Review: Brug af data i skoleledelse

HVAD

Formålet med kortlægningen var at finde 
frem til forskning, der udpeger og beskriver 
de faktorer, som henholdsvis hæmmer og 
fremmer brug af data om elever og organi-
sation i grundskolen.

HVORDAN
Kortlægningen har form af et selektivt 
review. Arbejdet er udført af en arbejds-
gruppe i UCC’s forskningsafdeling og præ-
senteret på et seminar med tre opponenter, 
hvorefter der blev udarbejdet en revideret 
udgave.

HVORNÅR
2015

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forskningsaf-
deling. Opponenter på seminaret var Mikael 
Axelsen og Benjamin Olivares, UCC, og 
Kristian Gylling Olesen, Metropol. 

KONTAKT
Søren Hornskov
sbho@ucc.dk
4189 7519

Reformen peger på, at skolen skal 
baseres på solid viden. Men forsk-
ning viser, at det er vanskeligt at 
finde det videngrundlag, der ikke 
alene hænger sammen teoretisk, 
men også kan omsættes i praksis. 

Det er en central ambition i skolereformen, 
at danske skoler skal udvikle et mere solidt 
videngrundlag for undervisning og profes-
sionel læring. Når man følger debatten, 
kan man få det indtryk, at de professionelle 
bare kan se på, hvad der virker på skoler 
i andre lande, og så begynde at gøre det 
samme. Hvor svært kan det være? I virke-
ligheden er det ikke så let. For det første er 
det i sig selv en udfordring at finde ud af, 
hvad der faktisk virker. Forskningen er tit 
mindre klar i sine konklusioner. Hvis man al-
ligevel er så heldig at finde frem til relevant 
viden, skal den omsættes i skolens situation 
og kontekst, hvor betingelser og forudsæt-
ninger ofte er nogle andre end i Canada 
eller New Zealand. Lykkes det at komme så 
langt, står der en stor udfordring tilbage: 
at motivere de medarbejdere, som skal 
arbejde med den nye praksis, til i fællesskab 
at tage udfordringen op.

ODENSE-SKOLER BRUGER RESULTATER
UCC’s forskningsafdeling har udarbejdet en 
oversigt – et review – over den internatio-
nale forskning om en del af udfordringerne 
med skolens videngrundlag, nemlig brug 
af data i skoleledelse. Formålet var at finde 
frem til forskning, der udpeger og beskri-
ver de faktorer, som henholdsvis hæmmer 
og fremmer brugen af data om elever og 
organisation i grundskolen.

Resultatet er et arbejdspapir, der gennem-
går den vigtigste forskning og samler op på 
anbefalinger til professionerne i Danmark. 
Resultaterne bruges dels i et projekt på syv 
skoler i Odense og dels i det fortsatte ar-

bejde med at udvikle viden blandt forskere 
og konsulenter internt på UCC.

HVAD FINDES DER AF INTERNATIONAL 
FORSKNING?
Arbejdsgruppen dannede sig et overblik 
over, hvad der findes af international ud-
dannelsesforskning, som har brug af data i 
det pædagogiske felt som genstand. Herfra 
fokuserede gruppen på forskning, der siger 
noget om, hvilke betingelser der skal være 
til stede, for at danske pædagoger, lærere 
og ledere kan bruge data på en produktiv 
måde i deres praksis. 

Vi arbejdede ud fra følgende reviewspørgs-
mål: Hvilke egenskaber ved ledelse og 
organisation, som er relevante i forhold 
til opbygning af professionel kapacitet i 
danske skoler, henholdsvis hæmmer og 
fremmer brugen af data i grundskolen?

Målet var at informere både UCC’s forsk-
ning og interventioner i feltet for forsk-
ningsinformeret skoleudvikling. Arbejdet 
var således drevet af en dobbelt ambition: 
For det første at blive klogere og at bidra-
ge til udviklingen af et videngrundlag for 
skoler og kommuner, som i disse år arbej-
der med at udvikle bud på en bæredygtig 
professionalisering af data- og analysebase-
rede beslutningsprocesser. For det andet at 
understøtte UCC’s forskning i skoleledelse 
og organisatorisk læring og kapacitet.

Evidens og data – en udfordring for 
ledelse og samarbejde på skolerne
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Ledelse og organiseringer 
i den reformerede skole
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PROJEKTET – KORT FORTALT

At lede efter læring

HVAD

Bogen undersøger, hvordan politiske 
bestræbelser efter at få mere for mindre 
sætter sig spor i de organisatoriske ind-
retninger af skolen og påvirker de børn og 
voksne, der færdes i den.

HVORDAN
En del af bogens analyser bygger på empiri 
lavet af UCC’s egen forskningsafdeling. 
Derudover rummer bogen analyser skrevet 
af forskere fra danske og udenlandske uni-
versiteter og professionshøjskoler.

HVORNÅR
2013-2015

HVEM
Fra UCC har følgende bidraget til antolo-
gien: Helle Bjerg, Nana Vaaben, Tina Thilo, 
Ane K. Brandt, Anita Monnerup, Rikke 
Pedersen, Ane V. Feilberg, Kia Wied, Lonni 
Hall, Helene Falkenberg og Mathilde H. 
Carlsen. 

PUBLIKATIONER 
Helle Bjerg og Nana Vaaben (2015). At lede 
efter læring – ledelse og organiseringer i den 
reformerede skole. Samfundslitteratur.

KONTAKT

Nana Vaaben Helle Bjerg
nava@ucc.dk hbj@ucc.dk
4051 6018 4189 8254

Elever skal lære mere i verdens 
bedste folkeskole

Skolerne præges ligesom resten af 
den offentlige sektor af spørgsmå-
let om, hvordan man kan få mere 
for pengene. De skal producere 
mere læring, mere bevægelse, 
mere trivsel og helst på den halve 
tid. 

Verdens dyreste folkeskole skulle ifølge 
politikerne også gerne meget snart blive 
verdens bedste folkeskole. Derfor ønsker 
de sig, at skolen skal blive mere produktiv, 
og det, skolen skal producere mere af, 
er læring. UCC udgiver en antologi, der 
kritisk, konstruktivt – og kærligt – ser nær-
mere på, hvad der sker, når forestillingerne 
om, at man kan lede og styre efter læring, 
udfoldes i en dansk folkeskole.

MERE, HURTIGERE, BEDRE
Skolereformen, som blev indført i 2014, 
er en læringsreform, der hviler på et krav 
om målbart mere læring og samtidig også 
et ønske om nye former for læring på nye, 
anderledes og afvekslende måder. Men 
læring er ikke det eneste, skolen skal pro-
ducere mere af. Eleverne skal også bevæge 
sig mere, fordybe sig mere og trives bedre. 
Og vejen dertil går gennem, at skolens pro-
fessionelle skal undervise mere, inkludere 
mere og samarbejde mere, ligesom ledere 
og politikere skal lede mere og styre min-
dre, men bedre. Alle gode kræfter er med 
andre ord kaldt ind for at lede efter læring. 

I et samarbejde mellem UCC’s forsknings-
afdeling og en række forskere fra danske 
og udenlandske universiteter og professi-
onshøjskoler har UCC udarbejdet anto-
logien ”At lede efter læring”, der handler 
om skolen. Den handler specielt om de 
forestillinger, forventninger og forhåbnin-
ger, der rettes mod skolen, og om, hvad de 

i praksis betyder for de mennesker, der til 
dagligt færdes i og omkring skolen. 

LÆRING I ALLE KROGE
Antologien undersøger, hvordan lærings-
dagsordenen i praksis kommer til udtryk. 
For det første kommer den til udtryk i 
bestræbelser på at søge, finde og synliggøre 
læring i alle skolens krinkelkroge, i elever-
nes hjerner og kroppe, i skolens rum og 
organiseringer og i de professionelle og 
deres samarbejdsformer eller i de lege og 
frikvarterer, som tidligere var børnenes 
egne. 

For det andet kommer læringsdagsordenen 
til udtryk som ambitioner om at lede og 
fremme læring gennem en række forskel-
lige redskaber og greb, der forsøger at 
indrullere både skolens aktører, indretning, 
organisering og omverden i læringens 
tjeneste. Rummene forventes at lede med, 
ildsjælene forventes at gøre noget ekstra, 
tiden forventes at kunne strækkes, så der 
kan være mere læring i den, og pædago-
gerne forventes at kunne bidrage med 
noget andet end skolen og samtidig blive 
ligesom skolen – for bare at nævne nogle af 
de emner, som bogen tager fat på. 

KAN SKOLEN LEDE SIG TIL MERE LÆRING?
Tilsammen bidrager bogen til forståelsen af 
de muligheder, udfordringer og implikatio-
ner, der ligger i de aktuelle ambitioner om, 
at man i skolen kan lede og organisere sig 
til mere og bedre læring. Bogen henvender 
sig til skoleledelsesteam, skoleledere på 
efter- og videreuddannelse, studerende på 
professionshøjskolerne samt til de mange 
lokale aktører i kommunerne, der dagligt 
beskæftiger sig med styring, ledelse og 
organisering i og af skolen.
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Skoleorganisering i et 
forandringsperspektiv

HVAD

Projektet undersøger, hvordan reformen 
omsættes til hverdagspraksis i og omkring 
folkeskolerne med fokus på forandringsam-
bitioner rettet mod lærernes arbejdspraksis 
– herunder det øgede fokus på synlig læring 
samt anvendelsen af læringsvejledere som 
forandringsagenter.

HVORDAN
Ved etnografiske metoder (interview, ob-
servation, dokumentanalyse m.m.) studeres 
forskellige konkrete reforminitierede foran-
dringsprocesser på udvalgte skoler. 

HVORNÅR
2014-2017

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Ledelse og Organisatorisk Læring 
og på Institut for Organisation, CBS.

KONTAKT

Didde Maria Humle
xdih@ucc.dk
2536 2982

Det er svært at finde tid og 
ressourcer til at omsætte skolere-
formen til praksis, til at drifte og 
forandre på samme tid samt tage 
hensyn til de mange interesser, 
omstændigheder og ambitioner. 

’Skoleorganisering i et forandringsperspek-
tiv’ retter fokus mod de organisatoriske 
forandringer, som bortfald af lærernes 
arbejdstidsaftale og skolereformen medfø-
rer i hverdagslivet i og omkring folkeskolen. 
Projektet undersøger kompleksiteten og de 
mange meninger, begivenheder, dokumen-
ter, koncepter osv., der omgiver enhver 
forandringsproces. Projektet har fulgt et 
uddannelsesforløb udført af konsulenter fra 
UCC. Det er et kommunalt initieret tiltag 
rettet mod at uddanne 28 læringsvejledere 
− dvs. lærere, som skal fungere som ressour-
cepersoner på deres skoler ift. at understøt-
te implementeringen af læringsmålstyret 
undervisning samt udvikling af det faglige, 
didaktiske og pædagogiske samarbejde.

ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE
Undersøgelsen viser, at forandringspro-
cesserne er kendetegnet ved engagement, 
samarbejde og velvilje blandt læringsvej-
ledere, forvaltning, ledelse og konsulenter 
ift. at implementere aktuelle forandringer. 
Dette står umiddelbart i kontrast til fort-
ællinger om konfliktfyldt samarbejde og 
lærere som vrede og sårede reformmod-
standere. Trods det positive udgangspunkt 
er der blandt de involverede parter store 
vanskeligheder med at opnå konsensus 
omkring de praktiske konsekvenser af for-
andringerne, og om hvordan den konkrete 
implementering bedst finder sted.

SVÆRT AT NAVIGERE I ROLLEN SOM 
LÆRINGSVEJLEDER
Projektet ser bl.a. på udfordringer og mu-
ligheder ved at anvende ressourcepersoner 

som forandringsagenter og som en form 
for distribueret ledelse i relation til aktuelle 
forandringsprocesser. Projektet peger 
på, at læringsvejlederne kæmper med at 
navigere ift. de forskellige forventninger til 
og forestillinger om, ’hvem de er’, og ’hvad 
de gør’ eller ’bør gøre’ tidligere, nu og i 
fremtiden. Der er en konstruktiv tilgang ift. 
arbejdet med læringsmålstyret undervis-
ning og styrkelse af de faglige fællesskaber, 
men samtidig udtrykkes bekymringer for 
fremtidens folkeskole – specielt i relation 
til spørgsmål om trivsel, dannelse og rum-
melighed.

UDFORDRENDE AT FORANDRE OG DRIVE 
SKOLE SAMTIDIG
To aktuelle problematikker i arbejdet med 
at omsætte reformen til praksis er spørgs-
mål omkring tid og ressourcer samt det 
at skulle drifte og forandre på samme tid. 
Projektet retter fokus mod, hvordan de 
forskellige aktører (lærere, pædagoger, 
ledelse, forvaltning, forældre, elever osv.) 
gennem deres daglige interaktion konstant 
forhandler betydning og konsekvens af de 
forandringsprocesser, de indgår i. I arbejdet 
med at omsætte reform til praksis er der 
mange aktører, som har en mening om, 
hvordan skolen skal forandres eller ikke for-
andres. Dialogen omkring skolereformen er 
kendetegnet ved en ’for’- eller ’imod’-re-
torik samt stor offentlig bevågenhed og 
utålmodighed. Nogle har travlt med at få 
forandringerne ’på plads’, mens andre ikke 
ønsker forandringerne. Projektet under-
søger i projektperioden, hvordan ledere, 
lærere og pædagoger – i deres daglige 
arbejde med at implementere forandringer 
– navigerer ift. de mange forventninger, 
rammer, målsætninger og ambitioner, der 
er for skolen, samtidigt med at de tager 
hånd om den daglige drift af skolerne og 
elevernes trivsel og læring. 

Hverdagens udfordringer med 
skolereformen
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Sygepleje i en reformtid

HVAD

Projektet undersøger sygeplejefaglige 
lederes forandringsambitioners betydning 
for sygeplejerskernes engagement i deres 
kerneydelse. 

HVORDAN
Undersøgelsen har bl.a. omfattet interview 
med en række afdelingssygeplejersker og 
oversygeplejersker fra to hospitalsafdelin-
ger, som har gennemgået store forandrin-
ger. Derudover har vi lavet fokusgruppein-
terview med sygeplejersker og gennemført 
observationer af deres daglige arbejde og 
af ledelsesmøder. 

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet hører under UCC’s forskningspro-
gram Ledelse og Organisatorisk Læring.  

PUBLIKATIONER 
Artikel på vej i Anja Svejgaard Pors og 
Kristian Gylling Olesen (red.). Borgernær 
Ledelse, Akademisk Forlag. 
To yderligere artikler i videnskabelige tids-
skrifter er på vej. 

KONTAKT

Benjamin Olivares Bøgeskov 
bos3@ucc.dk
4189 8125

Ledernes ambitioner har betydning 
for sygeplejerskernes engagement

Når politiske reformer forandrer 
sygeplejerskernes traditionelle ker-
neydelser, bliver ledelsens udfor-
dring at implementere reformerne, 
samtidig med at engagementet 
skal bevares i en praksis, som ikke 
længere ser ud, som den plejer. 

”På vejen har vi tabt patienterne… ” Sådan 
opsummerer en af de sygeplejefaglige 
ledere, der blev interviewet til projektet, 
den væsentligste bivirkning af en række 
reformer i sundhedsvæsenet, der i de se-
neste år har lovet at levere mere sundhed 
for pengene. Midlerne til sådanne mål har 
bl.a. været implementering af styringsprin-
cipper, som øger fokus på produktivitet, 
styring, dokumentation, kvalitet og kontrol. 
Med andre ord skal hospitalerne levere fle-
re og hurtigere behandlinger af høj kvalitet, 
som skal sikres med standardiserede og 
veldokumenterede procedurer. 

NYE UDFORDRINGER FOR LEDERE I 
SUNDHEDSVÆSENET
Men produktivitetsstigning, standardisering 
og tid, der skal bruges til dokumentation, 
har haft sin pris bl.a. ift. kvaliteten af hospi-
talernes service og den personlige kontakt 
med patienterne. Det er derfor ikke svært 
at se, at de sygeplejefaglige lederes udfor-
dring er at engagere sygeplejersker i en tid 
med reformer, som mange oplever som et 
tab af deres professions kerneydelser.

DRIFTSMÅL ELLER FAGLIG UDVIKLING?
I dette krydspres mellem sygeplejerskens 
professionelle identitet og effektivise-
ringsreformerne er lederne ikke passive 
observatører. De har selv forandringsam-
bitioner, som kommer til at spiller en rolle 
i definitionen af sygeplejerskernes kerne-
ydelse og deres engagement i den. Syge-
plejerskernes engagement bliver fx præget 
af, om lederens ambitioner begrænser sig 
til at implementere det, som dikteres af 

driftsmål, eller om lederne har ambitioner 
om at skabe faglig udvikling. 

Projektet har i det seneste år indsamlet 
empiri i to forskellige hospitalsafdelinger, 
som har gennemgået store forandringspro-
cesser, med særligt fokus på tre aspekter 
af reformerne: Ledelsens brug og misbrug 
af etiske argumenter for at skabe enga-
gement, kliniknær ledelse som muligt svar 
på de nye udfordringer og redefinition af 
sygeplejerskernes kerneydelse.

FORANDRING AF KERNEYDELSEN
Undersøgelsen viser, at reformerne har 
medført en forandring af sygeplejerskernes 
kerneydelse, særligt ift. en nedprioritering 
af den personlige kontakt og det, som kan 
kaldes service.

Vi konstaterede, at der, til dels som en 
reaktion på reformerne, var opstået et nyt 
begreb – kliniknær ledelse. Den kliniknære 
ledelse kan ses som ledernes forsøg på at 
genvinde deres faglige bidrag ved at være 
til stede ”derude”, men kan dog betyde, at 
lederen bliver til én, der opdrager patien-
terne om de nye vilkår. 

Undersøgelsen viste også, at lederne 
argumenterede for de nye procedurer ved 
at appellere til sygeplejerskernes etiske 
værdier, principper og dyder. I et forsøg på 
at retfærdiggøre procedurer, der gav lidt 
eller ingen mening for medarbejderne – til 
tider ikke engang for lederne selv – appel-
lerede nogle ledere til en form for profes-
sionel pligt. 

SUNDHEDSVÆSENET VAR FØRST MED 
REFORMER
På godt og ondt har sundhedsvæsenet væ-
ret et af de første steder, som har gennem-
gået de reformer, som nu spredes til andre 
områder i den offentlige sektor. Derfor er 
deres erfaringer af stor værdi for de andre 
professioner i de offentlige organisationer. 
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Teknologier, trivsel og læring i dagtilbud

HVAD

Formålet er at belyse anvendelsen af 
digitale redskaber i relation til børns trivsel, 
udvikling og læring i dagtilbud. Konkret 
undersøger projektet, hvorvidt og hvordan 
digitale redskaber understøtter og øger 
kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

HVORDAN
Casestudiet anvendes både som en prak-
sisnær forskningsstrategi og som udvik-
lingsværktøj for de deltagende aktører. Der 
anvendes derudover også andre kvalitative 
metoder, og der arbejdes med video som 
pædagogisk dokumentation.

HVORNÅR
Projektet afvikles i 2015

HVEM
Projektet gennemføres af UCC i samar-
bejde med Cathrine Hasse, DPU, Aarhus 
Universitet. Fra UCC deltager Ole Chri-
stensen, Thorleif Frøkjær, Vibeke Schrøder, 
Søren Smidt, Frank Støvelbæk og Steen 
Søndergaard. 

PUBLIKATIONER 
Læs mere om projektet i UCC magasin 
nr. 14.

KONTAKT
Ole Christensen  Vibeke Schrøder
oc@ucc.dk vs4@ucc.dk 
4189 7257 4189 7868

Hvad betyder det for børns trivsel 
og udvikling, når tablets, robotter 
og andre nye teknologier bliver en 
del af hverdagen i dagtilbuddet? 
Det undersøger dette praksisnære 
forskningsprojekt.

’Teknologier, trivsel og læring i dagtilbud’ 
er overskriften på dette forsknings- og 
udviklingsprojekt, der belyser, hvad digitale 
redskaber betyder for fællesskaber, leg og 
læring i dagtilbud. Der har ikke tidligere 
været lavet lignende forskning på området. 

Projektet er en del af den fællesoffentlige 
strategi for digital velfærd, som Social-
ministeriet, Kommunernes Landsforening 
og Danske Regioner udvikler sammen. 
Gennem et praksisnært forskningsdesign er 
fokus rettet mod fem forskningsspørgsmål:

• Hvilken betydning har brugen af digitale 
redskaber i dagtilbud for børns læring? 

• Hvordan og under hvilke omstændighe-
der kan digitale redskaber bedst muligt 
understøtte børns trivsel, udvikling og 
læring i dagtilbud? 

• Hvilke aspekter af læringen kan digitale 
redskaber understøtte? 

• Hvordan kan digitale redskaber øge kva-
liteten af det pædagogiske arbejde? 

• Er der match mellem de digitale redska-
ber, som dagtilbuddene efterspørger, og 
dem, som markedet kan levere? 

PÆDAGOGISK PRAKSIS OG DIGITALE 
REDSKABER
Forsknings- og udviklingsprojektet er de-
signet som to delprojekter:
Det ene handler om retten til fællesskaber 
og digitale redskabers understøttelse af 
dette. Det andet retter sig mod leg og 
læring som hinandens forudsætninger, og 
hvordan digitale redskaber kan bidrage til 
at skabe nye lege- og læringsmiljøer. 

Data bliver i begge delprojekter skabt i tæt 
samarbejde med kommunale institutioner 
og konsulenter, der arbejder med cases 
inden for de udvalgte tematikker. Casene 
bliver bygget op omkring antagelser om 
den pædagogiske praksis med teknologier.

BØRNS FÆLLESSKABER OG DIGITALE 
TEKNOLOGIER
I delprojektet om børns fællesskaber og 
digitale teknologier arbejdes der blandt 
andet med cases om børn som superbru-
gere. Disse cases undersøger, om digitale 
teknologier kan bidrage til at skabe nye re-
lationer og fællesskaber for børn med mere 
perifere positioner i børnefællesskabet. 

TEKNOLOGI OG NYE LEGE- OG 
LÆRINGSMILJØER
I delprojektet om leg og læring, der går 
hånd i hånd, er der især fokus på, hvordan 
eksperimenterende fællesskaber omkring 
teknologier kan skabe nye lege- og lærings-
miljøer, der også bidrager til teknologisk 
nysgerrighed.

MED FOKUS PÅ BØRNENE
I begge delprojekter bliver der arbejdet 
med barnets perspektiv i udviklings- og 
forskningsprocessen for at sikre kvalitet 
med fokus på trivsel, udvikling og læring 
gennem barnets foretrukne aktivitet – leg.

Den digitale daginstitution under lup
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PÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Læring for Alle

HVAD

Forskningsprojektet undersøger, hvordan 
pædagoger og pædagogmedhjælpere 
bedst kan løfte opgaven med at etablere og 
udvikle dagtilbud af høj kvalitet.

HVORDAN
Forskningsmetoden er participatorisk, 
hvilket indebærer, at deltagerne sammen 
udforsker praksis. I undersøgelserne indgår 
metoder som observationer, video, foto, 
analyseværksteder for medarbejdere og for 
børn samt interview.

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Didaktik og Læringsrum, og der 
arbejdes sammen med en række kommuner. 

PUBLIKATIONER 
Kira S. Christensen og Ida Kornerup (2014). 
”Kvalitative observationer som metode” i 
Pædagogens grundfaglighed. Dafolo.

Se også projektets hjemmeside: 
www.ucc.dk/laering-for-alle

KONTAKT

Ida Kornerup Kira S. Christensen 
ik@ucc.dk ksc@ucc.dk
4189 7275 4189 7754

Børn lærer mest, når pædagoger er 
nysgerrige og engagerede 

Læring i daginstitutioner finder 
bedst sted, når pædagoger forføl-
ger børnenes interesser og har en 
legende tilgang til læring. Det viser 
de foreløbige resultater fra forsk-
ningsprojektet Læring for Alle.

Forskningsprojektet undersøger, hvad der 
fremmer og hæmmer børns deltagelses-
muligheder, og hvordan det pædagogiske 
personale kan skabe høj kvalitet i dagtilbud.

’Børn kan meget mere, end vi tror’. Det 
konkluderede en af de deltagende pæda-
goger i forskningsprojektet, da der blev 
afholdt en afsluttende workshop for det 
pædagogiske personale. Her skulle de 
sætte ord på deres erfaringer med at invol-
vere børnene i udviklingen af et dagtilbuds 
læringsmiljøer. Gennem projektet har 
personalet fået et mere nuanceret blik på 
børnenes oplevelser og ønsker i hverdagen, 
hvilket har givet dem en bedre forståelse 
for børnenes forudsætninger for læring. Et 
eksempel er måltidet, som rummer mulig-
heder for matematisk opmærksomhed. Når 
børnene dækker bord, tæller de tallerkener 
og ordner efter størrelse. Børn arbejder af 
sig selv med matematiske begreber, som 
man ikke ville få øje på, medmindre man 
kiggede efter.

BØRN OG PÆDAGOGER SOM 
MEDFORSKERE
I projektet er det pædagogiske personale 
og børnene medforskere, og de deltager i 
indsamlingen af data ved hjælp af eksem-
pelvis kvalitative observationer, foto og 
videooptagelser. De fælles indsamlede ob-
servationer danner afsæt for faglige reflek-
sioner, hvor hver dagtilbudsgruppe løbende 
arbejder med at forstå børns deltagelses-
muligheder og interesser i læringsmiljø-
erne. Børnene bliver også hørt i såkaldte 
børneværksteder, hvor de fortæller om 
deres oplevelser. På denne baggrund bliver 

der igangsat forandringstiltag, der skal øge 
børnenes muligheder for at tage del i og 
bidrage til de fælles aktiviteter og lege.

FRA STUEPÆDAGOGIK TIL ET FÆLLES 
PÆDAGOGISK ANLIGGENDE
Projektet er bygget op omkring systema-
tiske observationer og refleksioner. De 
fleste deltagere er ikke vant til at arbejde 
på den måde, og det kræver tillid kolleger-
ne imellem, da det kan være sårbart at stille 
sig frem i et kollegialt observationsforløb. 
Men fælles fokus giver fælles viden. Som en 
af de deltagende pædagoger forklarer:

”Når man tør tale om de svære processer, 
der kan være i pædagogisk praksis, så åbner 
det også muligheden for at støtte hinanden i 
hverdagen.”

Projektets metode lægger op til, at de 
enkelte stuer gør et forandringstiltag til 
et fælles pædagogisk anliggende for hele 
dagtilbuddet, hvor fælles videnudvikling og 
-deling er i fokus. Den fælles videnudvikling 
øger ikke alene forståelsen for de fælles 
problemstillinger, men i lige så høj grad den 
mangfoldighed den daglige pædagogiske 
praksis består af. Den fælles forandrings-
proces giver et fælles fagligt sprog og en 
fælles faglig viden.

REFLEKSIONSVÆRKTØJER
Projektet viser, at pædagogernes reflek-
sionsrum er vigtig for kvaliteten af læ-
ringsmiljøerne, og at det er systematikken 
i refleksionsprocessen, der skaber lokal 
praksisviden. Det fordrer, at der gives tid 
til at reflektere over, hvilke deltagelsesmu-
ligheder og samspil institutionens lærings-
miljøer giver den aktuelle børnegruppe. 
Gennem projektet er der udviklet en række 
refleksionsværktøjer, som eksempelvis 
er beskrevet i pædagogiske grundbøger, 
og projektets resultater indgår i en dansk 
forskningsbasering af Early Childhood 
Environment Rating Scale. 
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PÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

De pædagogiske rutiner som læringsrum i 
daginstitutioner

HVAD

Projektet undersøger, i hvilken udstrækning 
og på hvilken måde de pædagogiske rutiner 
har et indbygget læringspotentiale samt 
fungerer som læringsrum for børnene og 
understøtter udvikling af selvstændighed, 
selvhjulpenhed, handleevne og deltagelse i 
fællesskaber.

HVORDAN
Undersøgelsen har videofilmet pædagogi-
ske rutiner i 15 daginstitutioner og intervie-
wet personalet bagefter med udgangspunkt 
i filmen.

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Didaktik og Læringsrum. 

PUBLIKATIONER 
Suzanne Krogh og Søren Smidt (2014). Der 
foregår læring hele tiden. Tidsskriftet VERA 
nr. 68, s. 10-15. Læs også artikler om projek-
tet i UCC’s magasin nr. 14.

KONTAKT

Søren Smidt
sm@ucc.dk
4189 7290

Det pædagogiske arbejde og bør-
nenes læring i daginstitutionerne 
bliver ofte reduceret til pædago-
giske aktiviteter som eksempelvis 
sprogarbejde, rytmik, emneuger 
og ture ud af huset. Imidlertid 
er pædagogik i daginstitutioner 
andet og mere end pædagogiske 
aktiviteter. 

For at inspirere til pædagogisk praksis i 
daginstitutionernes mange daglige rutiner 
sætter projektet ’Pædagogiske rutiner’ 
fokus på de pædagogiske rutiner i dagtilbud 
og det læringspotentiale, der ligger i disse 
for børnene. 

HVERDAGENS SKELET
Børn lærer og udvikler kompetencer i alle 
de kontekster, de indgår i i løbet af dagen i 
institutionen – således også i de pædagogi-
ske rutiner, som udgør skelettet i dagligda-
gen i institutionerne. 

Der foregår pædagogik og læring i garde-
roben, ved de daglige måltider og på bade-
værelset, når børnene skal vaske hænder, 
have skiftet ble, gøres putteklar eller på 
toilettet. Ligesom der foregår pædagogik 
og læring, når der skal puttes, når børnene 
ankommer om morgenen, når de tager 
afsked med forældrene, og når de hentes 
igen om eftermiddagen. 

VIDEO GIVER NYT PERSPEKTIV
15 daginstitutioner har deltaget i projektet, 
og forskningsarbejdet har i hver instituti-
on taget udgangspunkt i en pædagogisk 
rutine, som er blevet udvalgt i samarbejde 
med institutionens ledelse og personale. 
Derefter er den udvalgte pædagogiske 
rutine blevet videooptaget, og personalet 
på videoen er blevet interviewet, når de har 
gennemset optagelsen. 

Det viser sig ofte, at der ikke er overens-
stemmelse mellem intention og praksis, og 
det giver personalet lyst til at arbejde be-
vidst og systematisk med de pædagogiske 
rutiner, så eksempelvis de daglige ophold 
i garderoben bliver meningsfulde lærings-
rum for børnene. 

MENINGSFULDE LÆREPROCESSER FOR 
BØRN
Projektets foreløbige resultater viser, at 
udvikling af rutinepædagogisk praksis:

• Bidrager til at sætte fokus på det pæ-
dagogiske arbejde i hele hverdagslivet i 
institutionerne

• Bidrager til, at børnene kan deltage i 
læreprocesser, hvor de selv er aktivt 
handlende, kan overskue opgaverne 
og oplever en umiddelbar mening med 
deres deltagelse

• Giver gode rammer for inklusionsarbej-
de, fordi det er muligt at stille opgaver, 
som udfordrer og udvikler det enkelte 
barns potentialer

• Understøtter og udvikler det pædago-
giske personales faglige og didaktiske 
kompetencer og er et godt udgangs-
punkt for at udvikle en fælles pædago-
gisk kurs i institutionerne.

FILM SKAL FORMIDLE ARBEJDET MED DE 
PÆDAGOGISKE RUTINER
Projektet vil bl.a. blive formidlet gennem 
en film, som med udgangspunkt i en insti-
tutions systematiske arbejde med pædago-
giske rutiner vil skildre projektets resultater 
og forhåbentlig inspirere til konkret arbejde 
med en del af det upåagtede i daginstitu-
tionernes hverdag. Målgruppen for filmen 
er pædagogisk personale og studerende på 
pædagoguddannelsen. 

Rutinepædagogik udvikler børns 
læring, inklusion og trivsel 
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PÆDAGOGIK

PROJEKTET – KORT FORTALT

Liv og Læring – i fremtidens daginstitution

HVAD

Projektet skal producere viden, der kan 
understøtte praksisrelevant udvikling af 
hverdagsliv og læringsmiljøer i daginsti-
tutionerne, samt identificere potentialer 
og vanskeligheder knyttet til et sådant 
udviklingsarbejde.

HVORDAN
I projektet deltager ca. 130 pædagogiske 
medarbejdere og ledere samt 50 børn i 
alderen 3 til 5 år fra fem daginstitutioner. 
Viden indsamles gennem aktionsforsknings-
baserede metoder som fx fremtidsværkste-
der, børneværksteder, tolkningsværksteder, 
vejledning og evaluering.

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet er et forskningsprojekt under 
UCC’s forskningsprogram Didaktik og 
Læringsrum. Projektet ledes af Mia Husted 
i samarbejde med Unni Lind, Pernille Juhler 
Hansen, Frank Figge, Rosa Bloch samt 
Søren Holm. 

PUBLIKATIONER 
Resultater til publicering foreligger ultimo 
2015.

KONTAKT

Mia Husted Unni Lind
mihu@ucc.dk unni@ucc.dk
4189 8487 4189 7942

Børn og voksne går sammen om udvikling 
af hverdagsliv og læringsmiljøer 

Børn og voksne fra fem daginsti-
tutioner arbejder sammen med 
forskere fra UCC om at sætte 
deres egen viden, kritik og ønsker 
i centrum for udviklingen af liv og 
læring i fremtidens daginstitution.

Børn og pædagoger i landets daginstitu-
tioner ved en masse om, hvad de ønsker 
sig af fremtiden, og hvad de oplever som 
forhindringer for gode læringsmiljøer og et 
godt hverdagsliv i daginstitutionen. Derfor 
deltager både børn og voksne fra fem 
daginstitutioner i aktionsforskningsprojek-
tet ’Liv og Læring – i fremtidens daginsti-
tution’. 

Gennem det pædagogiske personales 
arbejde i projektets fremtidsværksteder 
og børnenes arbejde i tegneværksteder er 
der udviklet nye aktiviteter, samarbejder, 
værdier og indsigter, som nu prøves af, 
videreudvikles og evalueres af det pædago-
giske personale og børnene selv. Forskere 
fra UCC støtter og følger arbejdet tæt: 
Hvad lykkes det at udvikle eller forandre? 
Hvad lykkes ikke? Og hvad kan det pæda-
gogiske felt lære af projektets processer og 
resultater?

Det forskningsmæssige formål med projek-
tet er at belyse, kvalificere og understøtte 
udvikling af børnenes liv og læring i fem 
danske daginstitutioner gennem erfarings-
baserede perspektiver på eksisterende 
praksis. Der er således to formål:

• At undersøge og synliggøre medarbej-
dere og børns viden, kritik og ønsker i 
relation til daginstitutionens hverdagsliv 
og læringsmiljøer

• At eksperimentere med nye bud på ud-
formning af læringsmiljø og hverdagsliv i 
daginstitutionen på baggrund af medar-
bejdere og børns kritik og visioner.

FREMTIDSVÆRKSTEDER OG 
TEGNEVÆRKSTEDER
Projektet tilbyder medarbejdere og børn 
et frirum i form af systematiske værk-
stedsarbejder, vejledninger, opfølgninger 
og dialogmøder til refleksion over kritik, 
projektidéer, eksperimenter og erfaringer.

Samtlige medarbejdere fra køkken, stuer 
og kontor deltager i projektets fremtids-
værksteder, som giver medarbejderne 
mulighed for at udveksle erfaringer og 
fordybe sig i udformning af fælles visioner 
for daginstitutionens liv og læringsmiljøer. I 
forlængelse af værkstedet organiserer del-
tagerne sig selv i arbejdsgrupper omkring 
de fremtidsønsker, som de er mest optaget 
af. Arbejdsgrupperne støttes gennem 
systematisk opfølgning og møder med vej-
ledere fra UCC’s pædagoguddannelse. 

Sideløbende deltager børn fra daginstitu-
tionerne i fælles børneværksteder, hvor en 
tegneserietegner tegner børnenes kritik og 
ønsker til livet i deres børnehave. Børne-
værkstederne afholdes i samarbejde med 
det pædagogiske personale, ligesom det 
pædagogiske personale deltager i tolknings-
møder, hvor børnenes stemmer analyseres 
på baggrund af tegningerne. Børneværkste-
derne skal, på linje med fremtidsværkste-
derne, skabe konkrete udkast til udvikling af 
og eksperimenter med praksis. Det har givet 
liv til nye projekter som fx:

• At udvikle netværk og sparring til afde-
lingsledere (ledelsesprojekt)

• At skabe et ekstra rum for pædagogisk 
arbejde i køkkenet (medarbejderprojekt)

• At få blomsterenge og plukke blomster 
(børneprojekt)

• At få vand og vandslanger i børnehaven 
(børneprojekt). 

35Fra viden til velfærd – Pædagogik



PÆDAGOGIK

Nye metoder og effektmålings-
værktøjer til særforanstaltninger

I dette treårige projekt er der 
udviklet en ny pædagogisk metode 
til særforanstaltningsområdet – 
Afstemt Pædagogik (AP) – baseret 
på principperne i Low Arousal-til-
gangen. 

I efteråret 2010 udarbejdede Servicesty-
relsen (den nuværende Socialstyrelsen) 
i samarbejde med SFI en kortlægning af 
omfanget af særforanstaltninger for børn, 
unge og voksne med sociale vanskelighe-
der, sindslidelser og handicap. Kortlægnin-
gen viste, at arbejdet ofte foregår usyste-
matisk og uden dokumentation af effekten 
af indsatsen. Som opfølgning blev der 
derfor i satspuljeaftalen for 2011 afsat mid-
ler til et udviklingsprojekt: Særforanstalt-
ninger – udvikling af metoder og effektmå-
lingsværktøjer. Projektet skulle målrette 
indsatsen og udvikle og afprøve konkrete 
metoder og effektmålingsværkstøjer. 

NYT SOCIALPÆDAGOGISK REDSKAB
I projektet har vi brugt en række nyudvik-
lede effektmålingsværktøjer, der sikrer, at 
effekten af den nye pædagogiske indsats 
bliver dokumenteret. Samtidig har vi udvik-
let et socialpædagogisk redskab til borgere 
med adfærd, der igennem en årrække 
har repræsenteret en stor udfordring for 
landets kommuner og regioner. 

Metoden bygger videre på principperne 
i Low Arousal-traditionen, der er hentet 
fra England, men her er tilpasset en dansk 
socialpædagogisk ramme. 

Udviklingsprojektet har været finansieret af 
Socialministeriet via satspuljebevilling. 

Det faglige indhold i projektet har bestået 
af:

• Litteraturstudie og forskningsoversigt 
over nationale og internationale virk-
somme metoder og tilgange på området

• Udvikling og implementering af den 
heraf udviklede metode – Anvendt Pæ-
dagogik – i samarbejde med Københavns 
Kommune og Aalborg Kommune

• I samarbejde med kommunerne at ud-
vikle organisationsformer, der under-
støtter den faglige kvalitet og sikrer en 
bedre driftsøkonomi

• Udvikling af effektmålingsværktøjer
• Dokumentation og evaluering af ef-

fekten af udviklingsarbejdet, herunder 
systematisk afprøvning af metoden i 
projektkommunerne

• Samarbejde med og faglig implemen-
teringsstøtte til projektkommunerne i 
projektperioden

• Formidlingsaktiviteter i samarbejde med 
Socialstyrelsen.

Der er planlagt en hovedrapport og en pixi-
version af denne til undervisningsbrug samt 
et metodehæfte til brug for de kommuner, 
som fremover ønsker at benytte den udvik-
lede metode.

PROJEKTET – KORT FORTALT

Særforanstaltninger – udvikling af metoder 
og effektmålingsværktøjer

HVAD

Formålet med projektet er på lang sigt 
at udvikle forskningsbaserede pædagogi-
ske metoder, der kan nedbringe behovet 
for omfattende personalenormeringer i 
særforanstaltninger, og som kan nedbringe 
den tid, den enkelte borger har behov for at 
være i en særforanstaltning.

HVORDAN
I projektet er udviklet en indsats over for 
borgere med problemskabende adfærd 
med vægt på fagligt indhold, pædagogiske 
tilgange og metoder. Der er endvidere 
udviklet dokumentations- og effektmålings-
instrumenter, så fremdriften og effekten af 
implementeringen af den nye indsats kan 
måles. 

HVORNÅR
2011-2015

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s videreud-
dannelse.  

PUBLIKATIONER 
Projektet afrapporteres med udgangen af 
2015. 

KONTAKT

Bo Ertmann
bver@ucc.dk
4189 7259

36 Fra viden til velfærd – Pædagogik



SPROG OG LÆSNING



SPROG OG LÆSNING

PROJEKTET – KORT FORTALT

Læsebølgen i Kongevænget

HVAD

Projektet undersøgte beboernes opfattelse 
af læsning, bøger og lydbøger samt deres 
oplevelse af ’Læsebølgen i Kongevænget’ 
og projektets effekt. 

HVORDAN
Nationalt Videncenter for Læsning har 
udviklet og gennemført evalueringen. 
Den bestod af fire kvalitative fokusgrup-
peinterview, hvor i alt 10 beboere deltog. 
Interviewene blev gennemført i december 
2014 i beboerhuset. 

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Projektet er udviklet og gennemført af Hil-
lerød Bibliotekerne. Nationalt Videncenter 
for Læsning var ansvarlig for evalueringen. 

PUBLIKATIONER 
”Læsning er lidt ligesom vejret” – artikel om 
evalueringen:
http://www.videnomlaesning.dk/2015/04/
laesning-er-lidt-ligesom-vejret/

Læs evalueringsrapport på 
www.videnomlaesning.dk 

KONTAKT

Henriette Romme Lund
hrlu@ucc.dk
4189 7186

Giver man voksne lyst til at læse 
ved at tale med dem om bøger og 
gøre det let at låne og aflevere 
bøger? 850 indbyggere i Hillerød 
har afprøvet idéen, og Nationalt 
Videncenter for Læsning har evalu-
eret, om det virker.

Det kunne stå bedre til med læselysten i Dan-
mark. Det viser blandt andet Kulturministeri-
ets Kulturvaneundersøgelse fra 2012, der når 
frem til, at 40 % af voksne danskere sjældent 
eller aldrig læser skønlitteratur. Daværende 
kulturminister Marianne Jelved reagerede 
prompte med kampagnen ’Danmark Læser’, 
hvis formål var at få flere voksne til at læse. 

Et af kampagneinitiativerne stod Hillerød 
Bibliotek for. Tre såkaldte bogbude besøgte 
over en seks måneders periode samtlige 
850 beboere i det almennyttige boligbyg-
geri Kongevænget. I den periode kunne be-
boerne både låne og aflevere bøger lokalt. 
Enten ved deres hoveddør eller via bogreo-
ler i områdets beboerhus. Hillerød Bibliotek 
havde valgt området, fordi der her var en 
begrundet formodning om, at beboerne 
sjældent læste. Nationalt Videncenter for 
Læsning evaluerede projektet via fire kvali-
tative fokusgruppeinterview med områdets 
beboere. Evalueringen viste, at beboerne 
slet ikke var fremmede over for det at 
læse. Alle havde holdninger, erindringer og 
erfaringer med læsning. Evalueringen viste 
også, at litteraturformidling, der foregår 
lokalt og i dialog, har stor succes i forhold 
til at skabe eller øge læselysten. 

TID, LIVSSITUATION OG PERSONLIGHED 
HAR BETYDNING FOR LÆSNINGEN 
De personer, der deltog i fokusgruppeinter-
viewene, var vidt forskellige steder i livet, og 
det havde betydning for deres læsning. Tid 
blev fremhævet som en faktor – særligt voks-
ne med mindre børn fandt det problematisk 

at finde tid til at læse, mens pensionister nu 
endelig havde fået tiden til det. Livssitua-
tionen var en anden faktor. Nogle havde læst 
sig ud af psykisk smerte og misbrug, mens 
en studerende for eksempel så bøger som 
lig med lektier. Endelig var personligheden 
en faktor, der spillede ind. Nogle elskede at 
dele læseoplevelser og gode bogtitler med 
kollegaer og venner, mens læseoplevelsen 
forblev privat for andre. 

Trods disse forskelligheder havde beboer-
ne det til fælles, at alle havde erindringer, 
erfaringer og holdninger til det at læse. De 
læste blandt andet for at slappe af, udvikle 
sig eller lære nyt. 

LOKAL LITTERATURFORMIDLING GIVER 
LÆSELYST 
At have en holdning til læsning er ikke nød-
vendigvis ensbetydende med, at man sluger 
en bog om ugen. Dog havde det at kunne 
låne og aflevere bøger lokalt sat skub i 
læselysten hos beboerne i Kongevænget. 
De, der læste meget i forvejen, havde fået 
ny inspiration. De, der ikke gjorde, var 
kommet i gang. 

Æren for dette tilkom helt og aldeles bog-
budene, der med stor viden om bøger og 
højt humør havde formået at få folk til at 
åbne dørene, låne og tale om bøger. Ifølge 
beboerne havde bogbudene faktisk været 
meget bedre end biblioteket i Hillerød. 
Deres bogudvalg var overskueligt modsat 
de meterlange bogreoler på biblioteket, 
og beboerne havde ikke haft følelsen af at 
være endnu et nummer i køen. 

Af helt særlig betydning var dog, at bogbu-
dene var kommet ud til dem i Kongevæn-
get – et område, der er berygtet for uro og 
ballade. Ved at bringe bøger ud lokalt og 
snakke med beboerne om læsning opleve-
de de, at der blev sat et tiltrængt positivt 
fokus på både deres boligområde og på 
dem som beboere. 

Når litteraturen kommer hjem til dig
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SPROG OG LÆSNING

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tidligere sprogstart i engelsk, fransk og 
tysk 

HVAD

Formålet med projektet er, med afsæt i 
forskning på den internationale profilskole i 
København, Randersgades Skole, at udvikle 
nye pædagogiske praksisser i relation til den 
tidligere sprogstart i engelsk, fransk og tysk 
i grundskolen. 

HVORDAN
Der er anvendt to evalueringsformer, 
formativ evaluering og effektevaluering. 
I effektevalueringen indgår fokusgrup-
peinterviews med elever og lærere samt 
kvalitative interviews med skoleledelsen og 
-bestyrelsen. 

HVORNÅR
2012-2015

HVEM
Projektets tovholder er docent Petra 
Daryai-Hansen. Derudover indgår lektorer 
ved UCC’s læreruddannelse Annette Søn-
dergaard Gregersen, Robert Lee Revier og 
Karoline Søgård. 

PUBLIKATIONER 
Se bl.a. Petra Daryai-Hansen, Annette Søn-
dergaard Gregersen, Robert Lee Revier og 
Karoline Søgaard (2015). ’Tidligere sprog-
start: Forskningsanbefalinger og pædagogi-
ske veje at gå.’ I Gregersen (red.). Sprogfag i 
forandring. Samfundslitteratur.

KONTAKT

Petra  Annette Søndergaard
Daryai-Hansen Gregersen 
pdha@ucc.dk asgr@ucc.dk
2628 3730 4189 7632

Skolerne skal klædes på til tidligere 
sprogstart

Danske børn skal have bedre 
sprogkompetencer. Sådan lyder en 
af visionerne i folkeskolereformen, 
og derfor modtager skolebørn i 
dag sprogundervisning allerede fra 
1. klasse. Men hvad skal der til, for 
at skolerne lykkes med den tidlige-
re sprogstart?

Der findes internationale undersøgelser, 
der evaluerer den tidligere sprogstart. Men 
der er kun i yderst begrænset omfang gen-
nemført sådanne empirisk baserede under-
søgelser i dansk regi. Formålet med pro-
jektet ’Tidligere sprogstart i engelsk, fransk 
og tysk’ har derfor været at undersøge den 
tidligere sprogstart i en dansk kontekst for 
at få skabt et solidt grundlag for udvikling 
af nye pædagogiske praksisser. Projektet er 
på nuværende tidspunkt det eneste danske 
forskningsprojekt, der beskæftiger sig med 
den tidligere sprogstart i elevernes andet 
fremmedsprog. 

FØLGER FRONTLØBERNE INDEN FOR 
TIDLIG SPROGSTART
Projektet samarbejder med den internatio-
nale profilskole i København, Randersgades 
Skole, der har arbejdet med tidligere sprog-
start fra før reformen og derfor har et 
erfaringsgrundlag. I forløbet arbejdes der 
med udvikling af undervisningsmaterialer, 
pædagogisk praksisudvikling og evalue-
ring, og både lærere, ledelse og elever på 
Randersgades Skole har været inddraget i 
projektet.

PÅ SKULDRENE AF ANDRES ERFARINGER
Projektet har trukket på internationale og 
nationale erfaringer med tidligere sprog-
undervisning, og sprogundervisningen 
på skolen er blevet videreudviklet med 
udgangspunkt i disse erfaringer. Sidelø-
bende undersøges udviklingen af elevernes 

sprogfærdighed og holdninger til sprog, 
undervisning og skolen. 

Vores foreløbige fund bekræfter interna-
tionale forskningsresultater, der fremhæ-
ver, at både eleverne og lærerne generelt 
er glade for den tidligere sprogstart, men 
at undervisningen skal tilrettelægges med 
stor omhu, hvis den skal have en positiv 
effekt. 

GODE RÅD TIL TIDLIGERE SPROGSTART
Med afsæt i forskningen har projektet for-
muleret tolv centrale praksisanbefalinger til 
skolerne i forhold til arbejdet med tidligere 
sprogstart:

1. Formulér klare læringsmål 
2. Tilrettelæg en klar progression og tag 

højde for overgangsproblematikker fra 
ét skoletrin til det næste

3. Giv feedback og tal med eleverne om, 
hvordan de bedst lærer sprog 

4. Sørg for, at eleverne får succesoplevelser
5. Byg på emner, der interesserer eleverne
6. Skab meningsfulde sprogbrugssituationer 

bl.a. gennem internationale projekter
7. Byg på barnets veje til læring: imitation, 

leg, fortællinger 
8. Brug målsproget i undervisningen 
9. Fokusér på mundtlig interaktion og 

lytteforståelse, men arbejd fra start af 
med alle færdigheder samt fluency og 
sproglig opmærksomhed 

10. Arbejd med elevernes samlede sproglige 
og kulturelle forkundskaber

11. Sæt tilstrækkelig tid af til den tidlige 
sprogstart (én undervisningstime om 
ugen er ikke nok) 

12. Vær bevidst om, at det kræver velfunde-
rede sproglige, kulturelle og didaktiske 
kompetencer at undervise den yngre 
aldersgruppe i sprog, og investér derfor 
i didaktisk, sproglig og kulturel grund- 
og efteruddannelse. 
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SPROG OG LÆSNING

PROJEKTET – KORT FORTALT

Tegn på sprog i København

HVAD

Projektet afprøver og udvikler en inklu-
derende sprogpædagogik i dagtilbud og 
indskoling. Målet er at stimulere børns 
sprogudvikling og deres selvforståelse som 
skriftsprogsbrugere.

HVORDAN
I projektet indgik seminarer og praksisfor-
løb med fokus på inkluderende sprogpæda-
gogik. Afprøvning i praksis er realiseret som 
aktionslæring med fokuserede observatio-
ner og efterfølgende didaktiske samtaler.

HVORNÅR
2014-2015

HVEM
Projektet er forankret i Program for Inklusi-
on og Integration i UCC’s videreuddannelse 
og blev gennemført i samarbejde med 
Københavns Kommune.  

PUBLIKATIONER 
Tegn på sprog i København. Inspiration til 
udvikling af en inkluderende sprogpædagogik. 
Hæfte udgivet i 2015 af UCC og Køben-
havns Kommune. 

”Slip sprogene løs!” Artikel i UCC maga-
sin nr. 14: https://ucc.dk/magasin/nr-14-
maj-2015/slip-sprogene-loes

KONTAKT

Lone Wulff Mette Ginman
lw@ucc.dk mmg@ucc.dk
4189 7602 4189 7163

Hvordan kan man udnytte det 
sproglige potentiale, som flerspro-
gede børn har på tværs af sprog og 
samtidig styrke samarbejdet med 
forældrene om børnenes sprogud-
vikling? Det giver ’Tegn på sprog i 
København’ nogle gode bud på.

To daginstitutioner og tre skoler deltog i 
Københavns Kommunes og UCC’s projekt 
’Tegn på sprog i København’. Målet var at 
udvikle pædagogiske aktiviteter, som styr-
ker alle børns sproglige opmærksomhed 
gennem inddragelse af deres sproglige og 
skriftsproglige ressourcer. I forlængelse af 
dette var det også et mål at styrke de fler-
sprogede forældres viden om, at hjemmets 
sprog og skriftsprog er en vigtig ressource 
for barnets udvikling. 

Projektet var bygget op af seminarer om 
inkluderende sprogpædagogik og afprøv-
ning i praksis. Med afsæt i metoder fra 
ak tionslæring planlagde pædagoger og læ-
rere i samarbejde med konsulenter forløb, 
som derpå blev afprøvet, observeret og 
efterfølgende diskuteret i personalegrup-
perne. Til afslutningsseminaret var institu-
tionernes ledelser inviteret med henblik på 
at diskutere projektets resultater og frem-
adrettede forankring. Det var et gennem-
gående princip i projektet, at inddragelsen 
af børnegruppernes forskellige sprog og 
skriftsprog skulle kobles på de aktiviteter, 
som i øvrigt fandt sted i institutionerne, og 
som børnene derfor var fortrolige med.

EKSEMPLER PÅ INKLUDERENDE 
SPROGPÆDAGOGIK
Inkluderende sprogpædagogik kan ske på 
mange måder. Fx i en børnehave, hvor børn 
og forældre skal klippe-klistre en præsen-
tation af familien og opfordres til at give 
eksempler på deres sprog og skriftsprog. 

Rundt om bordene går snakken mellem 
forældre, børn og pædagoger om, hvem 
der taler hvilke sprog, og hvilke skrifttegn 
børnene kender til på tværs af sprog, og 
børnene viser, hvad de kan skrive.

Et andet eksempel er en børnehaveklasse, 
der arbejder med emnet vejr og derfor 
legeskriver ord om emnet. Forældrene har 
hjulpet med at skrive ord på andre sprog, 
og børnene bruger det som inspiration 
til at skrive selv. Mens de skriver, taler 
børnene om, hvordan man skriver forskel-
lige bogstaver, og de sammenligner lyde 
og skrifttegn på tværs af skriftsystemer. 
En pige viser, hvilke arabiske skrifttegn hun 
kender og hjælper læreren ved at nævne 
de tilsvarende danske bogstaver. En dreng 
staver sig gennem ordet ’sol’ på dansk og 
’günes’ på tyrkisk, mens hans sidekammerat 
kopierer og sammenligner de ord, foræl-
drene har skrevet for ’sol’ på tysk, fransk og 
engelsk.

NY VIDEN OM BØRNENES SPROGLIGE 
RESSOURCER
En erfaring fra projektet er, at børn 
interesserer sig indgående for sprog 
og skriftsprog på tværs af sprog. Så når 
deres flersprogede ressourcer inviteres 
indenfor, engagerer børnene sig ivrigt i 
udforskningen. En anden vigtig erfaring 
er, at pædagoger og lærere får øje på de 
sproglige ressourcer, som børnene ofte 
bringer med sig. En børnehaveklasseleder 
i projektet fortæller: ”Før vi begyndte at 
tale om sprog, kendte vi slet ikke dette 
barn så godt.” En børnehavepædagog siger: 
”Jeg har altid troet, at børnene bare skulle 
lære dansk. Nu kan jeg se, hvad det betyder 
for børnenes identitet og sprogudvikling, 
at de får lov at bruge alle deres sproglige 
ressourcer.”

Inkluderende sprogpædagogik i 
indskoling og dagtilbud
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SPROG OG LÆSNING

PROJEKTET – KORT FORTALT

Elevers læsehandlinger – et performativt 
blik på læsestrategier

HVAD

Projektet udforsker relationen mellem 
elevers forestillinger om sig selv som læsere 
og deres udvikling af læsestrategier i lyset 
af indskolingens læseundervisning. Formå-
let er at bidrage til et fleksibelt didaktisk 
begreb om læsestrategier.

HVORDAN
Det empiriske grundlag for projektet pro-
duceres gennem et feltarbejde med klasse-
rumsobservationer, interviews med elever 
og lærere, fotografering og indsamling af 
artefakter på 2. klassetrin. 

HVORNÅR
2014-2017

HVEM
Ph.d.-projektet er finansieret af Ph.d.-rådet 
for uddannelsesforskning. Det gennemføres 
i et samarbejde mellem UCC’s forsknings-
program Didaktik og Læringsrum og DPU, 
Aarhus Universitet.

KONTAKT

Liv Fabrin
liv@ucc.dk

Sådan læser man!

Hvordan spiller elevers forestil-
linger om læsning sammen med 
deres udvikling af læsestrategier i 
indskolingen? Det undersøger et 
ph.d.-projekt om elevers læse-
handlinger.

Dansktimen i 2.V er præget af hektisk 
aktivitet. De 21 elever suser i pendulfart 
frem og tilbage mellem deres pladser og en 
kasse med bøger, som står på et bord ba-
gerst i klasseværelset. Ved siden af kassen 
sidder jeg og observerer. En dreng snupper 
en bog fra kassen. Det er en tynd bog med 
store billeder og en enkelt sætning på hver 
side. Drengen vender tilbage til sin plads, 
bladrer hurtigt bogen igennem, skriver bo-
gens titel på en seddel og placerer sedlen 
på en stor tavle fuld af andre grønne, gule 
og røde post-its. Så henter han en ny bog. 
Denne måned deltager klassen i skolens 
læsekonkurrence, og hver dag gør eleverne 
sammen med deres lærer status over, hvor 
mange sider de tilsammen har læst. Den 
klasse, som har læst flest sider ved måne-
dens udgang, vinder konkurrencen.

Ph.d.-projektet om elevers læsehandlin-
ger – deres kropslige og verbale adfærd 
omkring tekster – antager, at elevers tileg-
nelse af konkrete læsefærdigheder som fx 
at læse hurtigt, er tæt sammenvævet med, 
hvad de forstår ved læsning, og hvordan 
de forestiller sig deres identitet. Det kan 
være identiteter som ’gode’, ’dårlige’ eller 
’midtimellem’-elever, som ’drenge’ eller 
’piger’, eller som de 21 elever i 2.V – ’poten-
tielle vindere’ af læsekonkurrencen. Fokus 
i projektet er på de subjektive aspekter af 
børns skriftsprogstilegnelse i skolen.

KAN DRENGE LÆSE BØGER OM NUTTEDE 
DYR?
Elevernes skriftsprogstilegnelse finder 
sted som konkrete dagligdags handlinger i 

forhold til en række mål og forestillinger. 
Elever og lærere praktiserer en viden om, 
hvordan man kropsligt gør, når man læser, 
hvilke bøger man læser, hvis man er en 
dreng, hvornår man kan læse, og hvad der i 
det hele taget tæller som læsning. Er det fx 
at læse mange bøger hurtigt? Eller er det, 
hvis man kender alle ordene? 

Eleverne i 2.V har flere bud på, hvad 
læsning er i skolen, og det ser ud til at 
have betydning for deres læsestrategier. 
Halvanden måned efter læsekonkurrencens 
afslutning fortæller to drenge: ”Vi vandt 
ikke, men vi snød heller ikke ved at tage 
bøger under vores eget niveau.” Deres 
forestilling om sig selv som læsere svarer 
ikke til mine observationer, men fortællin-
gen repræsenterer måske et nyt læseideal, 
som drengene orienterer sig strategisk 
efter som konsekvens af nederlaget.

LÆSNING HANDLER OM IDENTITET
At elevernes læseudvikling er forbundet 
med deres engagement i klassens sociale 
liv og forestillinger om sig selv som læsere, 
er en selvfølgelighed for mange lærere. 
Men denne praksisviden er ikke systematisk 
reflekteret i de traditionelle begreber om 
læsning, som lærerne har til rådighed, når 
de skal udvikle metoder til læseundervis-
ningen. Her forstås læsning fortsat ofte 
som indre kognitive processer.

Derfor undersøger projektet, hvordan et 
centralt begreb som læsestrategier kan 
tænkes, når læsning forstås som handlinger, 
der er vævet sammen med såvel person-
lige som mere overordnede pædagogiske 
og samfundsmæssige identitetsprojekter. 
Et mere rummeligt didaktisk begreb om 
læsestrategier retter sig potentielt mod 
indskolingen og det tidlige mellemtrin, hvor 
vigtige forestillinger om læsning grundlæg-
ges hos eleverne. 
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SPROG OG LÆSNING

PROJEKTET – KORT FORTALT

HOT 2015

HVAD

Undersøgelsens mål er at samle og formidle 
bud på, hvad der er hot, og hvad burde være 
hot inden for literacy.

HVORDAN
21 respondenter, der arbejder professionelt 
med sprog, læsning og skrivning inden for 
børne-, unge- og voksenområdet, har peget 
på, hvilke områder der lige nu har deres be-
vågenhed, og begrundet det. Ligeledes har 
de peget på områder, der fortjener mere 
opmærksomhed, og diskuteret hvorfor.

HVORNÅR
2015

HVEM
Undersøgelsen er gennemført af Nationalt 
Videncenter for Læsning i samarbejde med 
Dansklærerforeningen. 

PUBLIKATIONER 
HOT 2015 er udkommet i pdf og kan down-
loades her: http://www.videnomlaesning.dk/
wp-content/uploads/HOT_2015.pdf

KONTAKT

Lene Storgaard Brok Sara Hannibal
lsb@ucc.dk shan@ucc.dk
4189 8155 4189 7621

For sjette år i træk har Natio-
nalt Videncenter for Læsning og 
Dansklærerforeningen gennemført 
HOT-undersøgelsen. Den er et lille 
pejlemærke i forhold til de vinde, 
der blæser inden for literacy i sko-
ler, daginstitutioner, universiteter 
og gymnasier.

Dansklærerforeningen og Nationalt Viden-
center for Læsning samarbejder hvert år 
om at gennemføre HOT-undersøgelsen. 
Det er en uvidenskabelig undersøgelse, 
der samler og formidler 21 literacy-kyndi-
ges bud på, hvad der er hot, og hvad der 
bør være hot inden for literacy – og deres 
begrundelser for disse bud. Alle undersø-
gelsens respondenter er i berøring med 
læsning, skrivning og sprog i deres daglige 
arbejde som enten forskere, lærere eller 
konsulenter på børne-, unge- og voksen-
området. 

Nationalt Videncenter for Læsning og 
Dansklærerforeningen bruger undersø-
gelsen som en temperaturmåling på, hvad 
praksisfeltet er optaget af, og til at skærpe 
opmærksomheden i forhold til kommende 
projekter og samarbejder.

HOT ANNO 2015
Årets HOT-liste ser således ud:

• Genrepædagogik (10 respondenter –  
47 %)

• Faglig læsning og skrivning (syv respon-
denter – 33 %)

• Multimodal læsning (syv respondenter 
– 33 %)

• Tidlig literacy (syv respondenter – 33 %)
• Læremidler (syv respondenter – 33 %)
• Literacy som begreb (seks respondenter 

– 29 %)
• Målstyret læse-og skriveundervisning 

(seks respondenter – 29 %).

Det er påfaldende, at både faglig læsning og 
skrivning og genrepædagogik fortsat har be-
vågenhed i de faglige miljøer. De to områder 
er da også nært forbundne, da begge med 
forskellige optikker har fagenes tekster, 
teksttyper og sprogbrug som omdrejnings-
punkt. Fra ministeriel side er der også sat 
spot på faglig læsning, skrivning og genrer, 
da de nye forenklede Fælles Mål indeholder 
det tværgående fokusområde sproglig ud-
vikling. Det skal sikre, at faglærerne arbejder 
med elevernes sprogtilegnelse, læsning, 
skrivning og tilegnelse af fagligt indhold.

HVAD BURDE VÆRE HOT I 2015?
Øverst på listen over, hvad der burde være 
hot, står – som vi også så på HOT-listen – 
både tidlig literacy, multimodal læsning, 
genrepædagogik og faglig læsning. Disse 
områder er simpelthen dobbelt hotte! 
De ”burde-emner”, der ikke optræder på 
HOT-listen, er literacy og dannelse og kri-
tisk kompetence. Begge områder, der for-
drer et blik på det indhold, vi beskæftiger 
os med i undervisningen i literacy, og på de 
analytiske kompetencer, denne undervis-
ning også gerne skulle bibringe eleverne.

Vi kan konkludere, at genrepædagogik er 
hot og også burde være det. Men hvordan 
kan genrepædagogikken spille sammen med 
multimodale tekster med svage genrekoder? 
Og hvordan kobler vi den med spændende 
læremidler og indhold i tekster? Og nok kan 
vi konkludere, at literacy-begrebet fremde-
les er hot, men hvor meget kan vi fylde ind 
i det begreb? Kan literacy-begrebet snige 
sig ind i faglærernes bevidsthed og måske 
også i pædagogernes i den understøttende 
undervisning? Og hvor forsvandt nogle af 
de områder hen, der var hotte sidste år og 
forrige år, fx test og evaluering? Det er vel 
ikke, fordi vi skal teste mindre fremover? 
Områder, der forsvinder ud af listerne, er 
naturligvis ikke ”apokryfe”, men vi håber, 
at listen giver inspiration til videre samtaler 
om, hvad der er HOT eller måske NOT HOT.

Hvad er praksisfeltet optaget af, når det 
gælder sprog, læsning og skrivning?
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SUNDHED

PROJEKTET – KORT FORTALT

Oversættelse af MAIA til dansk og valide-
ring af det danske spørgeskema til måling 
af kropsbevidsthed

HVAD

Formålet med projektet er at udvikle et 
dansk spørgeskema til måling af kropsbe-
vidsthed, som kan anvendes både i forsk-
ning og i klinisk praksis.

HVORDAN
I projektet oversættes det internationale 
spørgeskema MAIA til dansk. Efterfølgende 
afprøves spørgeskemaets reliabilitet og 
validitet gennem kvantitative/statistiske 
undersøgelser i udvalgte populationsudsnit.
Læs mere om MAIA her: 
www.osher.ucsf.edu/maia/

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s psykomoto-
rikuddannelse.

KONTAKT

Siff L. E.  Anders Bech
Skovenborg Christiansen
sisk@ucc.dk anbe@ucc.dk
4189 7311 4280 1070

Psykomotoriske terapeuter i Dan-
mark mangler forskningsbaserede 
værktøjer til at undersøge, om 
klienter bliver mere kropsbevidste 
af at gå i psykomotorisk terapi. Et 
nyt værktøj skal løse problemet.

Begrebet kropsbevidsthed refererer over-
ordnet til en persons bevidsthed om egen 
krop, dens tilstand og muligheder. Tegn 
på god kropsbevidsthed kan være, at man 
lægger mærke til de små signaler, kroppen 
giver, når der er behov for at ændre stilling 
eller bevæge sig, og man er klar over, hvad 
de muskulære og fysiologiske reaktioner i 
kroppen er tegn på. 

En nært beslægtet term for denne type 
opmærksomhed er interoception, dvs. 
’perception af kroppens indre tilstande’. 
Forskning viser, at der er sammenhæng 
mellem en persons kropsbevidsthed, altså 
interoception, og vedkommendes helbreds-
tilstand og sundhedsadfærd. For eksempel 
har personer med høj kropsbevidsthed 
større modstandskraft over for stress. 

Internationalt findes der en række meto-
der og spørgeskemaer til måling af krops-
bevidsthed, kaldet body awareness, men 
indtil nu har der manglet et videnskabeligt 
underbygget dansk måleredskab. Dette har 
hindret en systematisk, forskningsbaseret 
forankring af begrebet herhjemme. Et 
igangværende projekt vil tilvejebringe et 
valideret, dansk spørgeskema til måling af 
kropsbevidsthed, som kan anvendes både i 
psykomotorisk klientarbejde og til forskning.

MAIA
Kropsbevidsthed defineres forskelligt i 
litteraturen, og første fase i projektet har 
været litteraturgennemgang og begrebs-
afklaring. Vores ønske var at lande på en 
definition, der inkorporerer det mestrings-
aspekt, som man søger at fremme hos kli-

enter i psykomotorisk terapi. Vi mener, at 
dette opfyldes af MAIA, Multidimensional 
Assessment of Interoceptive Awareness.

MAIA er et spørgeskema, som udmærker sig 
ved at være baseret på en meget grundig og 
veldokumenteret empirisk validering. MAIA 
er udviklet på University of California i 2012 
og er frit tilgængeligt på internettet.

Spørgeskemaet består af 32 spørgsmål og 
måler på otte dimensioner:

1. Opmærksom – bevidsthed om ubeha-
gelige, behagelige og neutrale kropssig-
naler 

2. Ikke-distraherende – tendens til ikke at 
ignorere eller aflede sig selv fra fornem-
melser af smerte eller ubehag 

3. Ikke-bekymrende – tendens til ikke at 
bekymre sig eller opleve følelsesmæs-
sigt stress ved fornemmelser af smerter 
eller ubehag

4. Kropsligt nærvær – evne til at bibehol-
de og kontrollere opmærksomhed på 
kropslige signaler

5. Emotionel bevidsthed – bevidsthed om 
koblingen mellem kropslige signaler og 
følelsesmæssig tilstand

6. Selvregulering – evne til at regulere 
stress/ubehag gennem opmærksomhed 
på kropssignaler

7. Kropsopmærksomhed – aktivt lytte til 
kroppen for indsigt

8. Tillid – opleve sin krop som sikker og 
tryg.

OVERSÆTTELSE OG VALIDERING
Projektgruppen er nu i færd med at 
oversætte MAIA i samarbejde med for-
skergruppen bag den oprindelige udgave. 
Efterfølgende tester vi den danske udgaves 
reliabilitet og validitet. Dette gør vi blandt 
andet ved at sammenholde psykomotoriske 
klienters score på spørgeskemaet med de-
res resultater fra standardiserede kliniske/
fysiologiske test for interoception.

Dansk værktøj til måling af 
kropsbevidsthed er på vej
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Tværprofessionelle velfærdsprofessioner

HVAD

Formålet er at undersøge, hvordan 
tværprofessionelt samarbejde påvirker 
uddannelse og praktik på sundhedsområdet, 
når det omsættes af velfærdsstatslige insti-
tutioner? Hvor kommer det fra? Hvordan 
kan det løse udfordringer i velfærdsstaten?

HVORDAN
I projektet udføres en samfundsvidenskabe-
lig undersøgelse baseret på litteraturstudier 
og institutionel dokumentanalyse. Rammen 
er teoretisk-empirisk og praxeologisk, hvor 
studiet af sociale praktikker beskrives som 
relationer i et felt. 

HVORNÅR
2012-2015

HVEM
Ph.d.-projektet er forankret i UCC’s 
sygeplejerskeuddannelse og forskningspro-
grammet Sundhed og Krop samt Institut 
for samfund og globalisering, Roskilde 
Universitet. 

PUBLIKATIONER 
Jesper Frederiksen (2015). Tværprofessionel-
le velfærdsprofessioner: Tværsamarbejde som 
en social praktik for den neoliberale velfærds-
stats professioner. Roskilde Universitet.

KONTAKT

Jesper Frederiksen
jf3@ucc.dk
4189 8089

’Tværsamarbejde’ i sundhedssektoren 
løser ikke velfærdsstatens udfordringer

Der er stor fokus på at styrke det 
tværprofessionelle samarbejde på 
sundhedsområdet. Spørgsmålet 
er, hvordan samarbejdsmodeller 
virker, og hvordan de kan løse ud-
fordringer i velfærdsstaten. 

SAMARBEJDE SOM STYRINGSREDSKAB
Samarbejde er et grundlæggende vilkår for 
menneskers overlevelse og sociale liv, som 
i social- og sundhedsprofessionel praksis 
udgør en helt elementær del af arbejdet. 
Megen forskning og indsats er optaget af 
at understøtte tværprofessionelt samarbej-
de som løsning på fremtidige udfordringer 
inden for området. Der er fx enighed om, 
at fremtiden byder på tiltagende komplek-
se problemstillinger, som de ansatte skal 
klædes på til at kunne varetage. 

Dette forskningsprojekt har fokus på, 
hvordan indsatsen virker: Når samarbej-
de på tværs formuleres i dokumenter fra 
velfærdsstatens institutioner, formes den 
af de historisk bundne strukturer, der er 
indlejret hos de professionelle, som er i 
institutionerne. Samarbejde bliver trans-
formeret til et styringsredskab gennem 
processer, som i projektet kaldes for ’tvær-
samarbejde’.
 
RISIKO FOR DEPROFESSIONALISERING
Tværsamarbejde som styringsredskab 
vedligeholder de eksisterende opdelinger 
af professioner baseret på deres socioøko-
nomiske og uddannelsesmæssige baggrund 
og medvirker kun i meget begrænset 
omfang til bedre samarbejde på tværs af 
disse skel. Denne form for samarbejde øger 
risikoen for en deprofessionalisering hos 
social- og sundhedsansatte som følge af 
flere procedurer og mere standardisering 
af arbejdet. Dermed risikerer de at blive 
dårligere rustet til at håndtere komplekse 
problemstillinger hos borgerne. Tværsam-

arbejde lader dermed ikke til at fungere 
som den ønskede løsning på fremtidens 
udfordringer, fx manglende sammenhæng 
i komplekse forløb inden for social- og 
sundhedsområdet. 

NYE KAMPE OM POSITIONER 
På hospitalet anvender sygeplejersker 
tværsamarbejde som et led i en intern 
opstigningsstrategi gennem forskning. I 
kommunerne søger socialrådgiverne at 
positionere sig som myndighedspersoner 
i koordineringen af patient-/klientforløb. 
Hvorvidt disse strategier er succesfulde er 
basalt set afhængigt af lægernes vilje og 
deres evidensbaserede videnskab, hvis do-
minans vedligeholdes i alliancer med andre 
dominerende professioner. Mellem social- 
og sundhedsansatte med sammenlignelige 
uddannelser opstår der trængsel om at lede 
styringen og koordineringen af tværsamar-
bejde omkring patienter eller klienter.

ÆNDREDE RELATIONER SOM FØLGE AF 
FORVALTNINGSPOLITIK
De omtalte strategier for tværsamarbejde 
virker ved at smelte en ensidig tro på evi-
densbaseret viden sammen med en liberal 
forståelse af at tage vare på omsorgen for 
sig selv og rationel økonomisk tænkning. 
Hensigten er at øge det økonomiske udbyt-
te ved at rydde alle kollektive forhindringer 
for markedet af vejen. 

Det er som led i denne udvikling, at der 
opbygges systemer og modeller for tvær-
samarbejde til at dokumentere og klassifi-
cere. Modellerne virker blandt andet ved 
at standardisere det professionelle skøn, 
der er en forudsætning for at kunne træffe 
kompetente valg. Derfor kan en svagere 
monoprofessionel faglighed paradoksalt 
nok medvirke til, at skøn, der fx afviger fra 
modellens standard, bliver vanskeligere at 
træffe.

45Fra viden til velfærd – Sundhed



SUNDHED

PROJEKTET – KORT FORTALT

Physiotherapy as a disciplinary institu-
tion in modern society – a Foucauldian 
 per spective on physiotherapy in Danish 
private practice

HVAD

Studiet undersøger, hvordan fysioterapi 
praktiseres i dansk privat praksis set ud fra 
Foucaults begreber: disciplin, selvdisciplin, 
magt og modmagt. Studiet er en del af en 
doktorafhandling.

HVORDAN
Studiet er baseret på 21 individuelle inter-
views med privatpraktiserende fysiotera-
peuter og observationsnoter fra 17 klinikker. 
Datamaterialet er analyseret gennem 
Foucaults begreber om disciplin, selvdisci-
plin, magt og modmagt.

HVORNÅR
2013-2014

HVEM
Studiet er en del af en doktorafhandling og 
er gennemført ved Det Medicinske Fakultet 
ved Lunds Universitet, Sverige. 

PUBLIKATIONER 
Jeanette Praestegaard et al. (2015). “Phy-
siotherapy as a disciplinary institution in 
modern society.” I Physiotherapy Theory and 
Practice, 31(1), s. 17-28.

KONTAKT

Jeanette Præstegaard
jepr@ucc.dk
4189 8107

Når fysioterapi praktiseres i den 
danske sundhedssektor, er der 
opstillet politiske rammer og 
standarder, der styrer de profes-
sionelles arbejde. Et studie, som er 
en del af en doktorafhandling, har 
undersøgt, hvordan disse rammer 
og standarder styrer det fysiotera-
peutiske arbejde i privat praksis.

Som i mange vestlige lande praktiseres og 
administreres den danske sundhedssektor, 
herunder fysioterapi i privat praksis, inden 
for en neoliberal ideologi. I den neoliberale 
ideologi er værdier som effektivitet, selvan-
svarlighed, beregnelighed og sandsynlighed 
centrale. 

Med baggrund i den neoliberale ideologi 
er der inden for sundhedspraksis opsat 
rammer og standarder for, hvordan profes-
sionelle og patienter mødes, og for, hvad 
der kan og ikke kan betragtes som sygdom 
og som behandlingskrævende sygdomme. 
De professionelle forventes at efterleve 
disse standarder, således at samfundets 
økonomiske ressourcer belastes mindst 
muligt, og patienterne forventes at være 
aktive, velinformerede og i stand til at tage 
ansvar for egne handlinger.

Vi ved kun meget lidt om, hvordan fysiote-
rapi generelt praktiseres. Derfor har studi-
et haft fokus på, hvordan dansk fysioterapi, 
set ud fra et Foucault-perspektiv, prakti-
seres i en privat kontekst. Med udgangs-
punkt i interviews med privatpraktiserende 
fysioterapeuter og i observationsnoter har 
studiet analyseret fysioterapeuternes prak-
sis ud fra Foucaults begreber om disciplin, 
selvdisciplin, magt og modmagt.

FYSIOTERAPEUTER GÅR SAMFUNDETS 
ÆRINDE
Set fra et Foucault-perspektiv har fysio-
terapi i privat praksis en disciplinerende 
funktion i det moderne samfund. Fysio-
terapeuterne producerer føjelige kroppe 
gennem diverse disciplinerende metoder 
og praksisser, fx ved brug af anamnese, un-
dersøgelsesmetoder, tests og behandlings-
teknikker og -metoder; de disciplinerer 
patienterne ind i egne sandhedsforståelser, 
fx årsag-virkningslogikken, for at kunne 
optimere indtjeningen. 

De fleste patienter understøtter fysiote-
rapeuternes sandhedsforståelse og flyder 
gnidningsfrit gennem klinikken, og når de 
modsætter sig, bliver de enten ekskluderet 
eller accepteret som ’de besværlige’; men 
som en økonomisk nødvendighed. Fysio-
terapeuterne synes at være ubevidste om, 
at de selvdisciplinerer sig ind under den 
neoliberale ideologis styringsmekanismer 
og praksisser.

EN ’WANNA BE’-PROFESSION?
Fysioterapi i privat praksis synes primært 
at reproducere den vestlige medicinske 
diagnostik og behandlingspraksis ud fra 
en atomiseret forståelse af normalitet og 
krop. Fysioterapeuterne arbejder ud fra en 
årsag-virkningslogik, og de synes at være 
ubevidste om de biomedicinske magttek-
nologier, fx WHO’s klassifikationer, der ’bag 
om ryggen’ styrer dem ind i den vestlige 
verdens medicinske logikker og praksisser. 

På denne måde modarbejder fysioterapeu-
terne ubevidst Danske Fysioterapeuters 
stræben efter at være en autonom profes-
sion. Så længe fysioterapi i privat praksis 
fortsætter med at understøtte de sam-
fundsskabte rammer, synes professionen at 
indskrive sig selv som en ’wanna-be’-pro-
fession. 

Fysioterapi – en selvstændig 
profession?
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The Faceless Masters of Higher Education. 
Governing Through Standards: the Bologna 
Process and the New Realities of Higher 
Education

HVAD

Afhandlingen undersøger Bologna-proces-
sen gennem en policy-etnografi, der består 
af et studie og analyse af de betingelser og 
opfølgningsmekanismer, der driver Bolog-
na-processen, og undervisere, forskere og 
lederes ’oversættelser’ af denne. 

HVORDAN
Forskningsprojektet kombinerer kvalitative 
metoder og materialer – herunder inter-
views, logbøger, inter-/nationale styredo-
kumenter og observationer af undervisere, 
top- og mellemledere ved to videregående 
uddannelsesinstitutioner. 

HVORNÅR
2010-2015

HVEM
Ph.d.-projektet er finansieret af det Stra-
tegiske Forskningsråd, Aarhus Universitet 
og UCC. AUFF og Augustinus Fonden 
har finansieret forskningsophold i USA og 
England.  

PUBLIKATIONER 
Katja Brøgger. “The Ghosts of Higher 
Education Reform.” I Globalisation, Societies 
and Education 2014, 12(4): 520-541.

KONTAKT

Katja Brøgger
kbje@ucc.dk 
4189 7144

Hvem – eller snarere hvad styrer de 
videregående uddannelser i dag? 
Bologna-processens uddannel-
sesstandarder tjener ikke længere 
som redskaber for ledelse. De er 
selv blevet ledende for de videre-
gående uddannelser. 

Bologna-processen og EU styrer udvik-
lingen af de videregående uddannelser i 
Europa. Det sker gennem en eksplosion af 
standardisering og monitorering. Men de 
nye standarder er ikke bare redskaber for 
en national eller international ledelse af 
uddannelserne. Standarderne er i sig selv 
blevet ledende for videregående uddannel-
ser, lyder det i en ny ph.d.-afhandling. 

EUROPÆISK STYRING AF UDDANNELSE
Formelt er uddannelsespolitikken slet ikke et 
EU-område, men reelt er der i dag europæ-
isk styring af uddannelser fra folkeskole til 
universiteter gennem den fælleseuropæiske 
Bologna-proces og EU’s kvalifikationsram-
me for Livslang Læring. De mål, der blev 
opstillet med Bologna-processen, var i 
realiteten allerede formuleret i EU i starten 
af 1990’erne som led i en fælleseuropæisk 
dagsorden om vækst. Gennem spredningen 
af uddannelsesstandarder muliggøres euro-
pæisk styring af uddannelse, uden at man 
kompromitterer national lovgivning. Og det 
er netop det finurlige ved den europæiske 
styring – den virker gennem de nye stan-
darder, men bliver derved også usynliggjort. 
Derfor virker en stor del af styringen af det 
moderne uddannelsessystem bag om ryg-
gen på os. Vi mærker effekterne af styrin-
gen, men vi forstår ikke, hvad der sker, for vi 
kan ikke se, hvorfra styringen kommer. 

ÆNDRING AF UDDANNELSER OG 
ARBEJDSLIV
Afhandlingen peger på, at standardisering, 
der er designet til at styre på distancen, 
bryder voldsomt op i de eksisterende uddan-
nelser og arbejdshverdagslivet for de ansatte. 

Forstyrrelserne sker, fordi standarderne er 
generiske og dermed som udgangspunkt løs-
revet fra det indhold, de skal styre. Men stan-
darderne forbliver heller ikke selv uberørte. 
De bliver nemlig bøjet og transformeret, når 
de flettes sammen med arbejdspraksisser. 
Derfor peger afhandlingen på, at standardi-
seringsprocesser ikke nødvendigvis fører til 
ensartethed. Ved at følge implementeringen 
af standarderne for ’modulisering af curricu-
lum’ og ’orientering mod læringsudbytte’ 
undersøger afhandlingen, hvad der sker, når 
de europæiske uddannelsesstandarder bliver 
gennemført lokalt på uddannelser i Danmark. 
De nye uddannelsesstandarder indebærer 
bl.a., at semestrene splittes op i meget korte-
re moduler, som testes i forhold til specifikke 
læringsmål. 

Afhandlingen peger på, at gennemførel-
sen af nye standarder er med til at skabe 
organisatoriske sammenstød. Undervisere 
tilskyndes til positionskrige, fordi de skal 
slås om antallet af ECTS-point for at bevare 
deres ’akademiske volumen’, mens ledere 
gennem sammenligninger af nationale 
performancedata tilskyndes til at melde sig 
selv ind i en højspændt stræben efter ’det 
nye’ og efter ’målbare resultater’. 

DEN ANSIGTSLØSE LEDELSE
De nye uddannelsesstandarder, der 
overskrider nationalstaterne og deres 
institutioner, forandrer både kvaliteten 
af vores uddannelser og arbejdsliv. Det 
er ikke længere noget ’derude’, der er 
forskelligt fra os, men det er blevet en 
dimension af det professionelle arbejdsliv. 
Siden Bologna-processen beror på frivillig 
selvindmeldelse, er udfordringen, at ingen 
person eller organisation alene længere har 
magten til at ændre processen. 

Standarderne tjener ikke længere som 
redskaber for, hvad der engang var organi-
satorisk, national eller international ledelse. 
Standarderne er blevet den ansigtsløse 
ledelse af de videregående uddannelser.

Den ansigtsløse ledelse af de 
videregående uddannelser
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Versioner – diffraktive analyser af tværpro-
fessionalismens tilblivelse som fænomen i 
professionshøjskolen

HVAD

Formålet med ph.d.-afhandlingen er at 
undersøge, hvordan tværprofessionalisme 
bliver til, hvilken tværprofessionalisme der 
bliver til, og hvilke effekter den får for pro-
fessionshøjskolens komplekse praksisser. 

HVORDAN
Afhandlingen er baseret på et empirisk 
feltarbejde på en professionshøjskole fra 
2010-2015. Feltarbejdet består af delta-
gende observationer, interviews med 55 
studerende, undervisere og ledere samt 
elementer af visuel etnografi. 

HVORNÅR
2010-2015

HVEM
Ph.d.-projektet er tilknyttet UCC’s 
forskningsprogram Diversitet og Social 
Innovation. Det er samfinansieret af UCC, 
DPU/AU og Det Strategiske Forskningsråd. 

PUBLIKATIONER 
Sofie Ørsted Sauzet (2011). ”Tværprofes-
sionelle rytmer i professionshøjskolen: en 
analyse af upåagtet tværprofessionalisering 
i campusser.” I Dansk Pædagogisk Tidsskrift, 
vol. 4, 2011.

KONTAKT

Sofie Sauzet
sosa@edu.au.dk
2832 0998

Tværprofessionalisme i 
professionshøjskolen

En ny ph.d.-afhandling stiller 
skarpt på tværprofessionalis-
me som uddannelsesfænomen i 
professionshøjskolen: Tværprofes-
sionalismen får forskellige effekter 
for professionshøjskolens kom-
plekse praksisser.

Med tilblivelsen af professionshøjskolerne 
som organiseringsform for professionsud-
dannelsesområdet i Danmark i 2008 blev 
professionsbacheloruddannelserne samlet. 
Oprettelsen af professionshøjskolerne 
medførte en konkretisering af tværprofes-
sionalismen – bl.a. via fælles uddannelses-
moduler, tværorganisatorisk samarbejde og 
campuskonstruktioner, hvor flere uddan-
nelser bor under samme tag.

En nyligt afsluttet ph.d.-afhandling bidra-
ger med empiriske analyser af, hvordan 
tværprofessionalismen får konkrete effek-
ter i en professionshøjskoles praksisser. 
Afhandlingen diskuterer, hvordan tværpro-
fessionalismen som uddannelsesfænomen 
får form og effekt i sammenhæng med de 
konkrete professionshøjskolepraksisser, 
den bliver til i.

TRE PRAKSISSER, HVOR 
TVÆRPROFESSIONALISMEN BLIVER TIL
Gennem skitseringen af tre konkrete pro-
fessionshøjskolepraksisser følger ph.d.-pro-
jektet uddannelsesfænomenets tilblivelse: I 
organiseringspraksisser, hvor tværprofessi-
onalismen skal gøre noget ved underviseres 
samarbejde på tværs af professionshøjsko-
len. I uddannelsesmoduler, hvor tværpro-
fessionalismen skal gøre noget ved den 
måde, de studerende bliver professionelle 
på. Og i campus, hvor tværprofessiona-
lismen skal skabe nærvær og fællesskab 
ved at samle professionsuddannelserne på 
fælles uddannelsessteder.

I disse tre praksisser, hvor tværprofessiona-
lismen er på spil, bliver forskellige versioner 
af tværprofessionalismen til. Og imellem 
versionerne er der forskelle, som gør, at 
uddannelsesfænomenet tydeliggør nogle 
af de spændinger, der er blevet til samtidig 
med professionshøjskolens organisatoriske 
tilblivelse.

Tværprofessionalisme og professionshøj-
skolen tydeliggøres dermed i ph.d.-projek-
tets empiri som to af hinanden uadskillelige 
størrelser. Og projektet peger på, hvordan 
uddannelsesfænomener får komplekse og 
nogle gange uforudsigelige effekter for 
både organisering, uddannelse og hverdag i 
uddannelser.

FORSKELLIGE VERSIONER AF 
TVÆRPROFESSIONALISME 
Projektet konkluderer, at tværprofessionalis-
mens versioner skaber forskellige relationer 
mellem professionernes uddannelsesprak-
sisser og arbejdslivspraksisser. Igennem 
analysen af tværprofessionalismens forskel-
lige versioner diskuterer ph.d.-afhandlingen, 
hvordan professionernes uddannelse og ar-
bejde hænger sammen på forskellige måder.

Undersøgelsen peger også på, at tværpro-
fessionalismens versioner skaber forskellige 
forståelser af professionerne. Hermed pe-
ger versionerne af tværprofessionalismen 
på, hvordan professionernes tilblivelse er 
under forandring og forhandling i professi-
onshøjskolen. 

Endelig diskuterer ph.d.-afhandlingen, 
hvordan tværprofessionalismens versioner 
vil forandre på forskellige uddannelsesak-
tører. Med denne pointe stiller projektet 
skarpt på, hvordan tværprofessionalismen 
får forskellig effekt afhængigt af, hvilke 
aktører der skal ’blive tværprofessionelle’. 
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Udvikling af undervisnings- og lærings-
former i professionsbacheloruddannelser 

I kølvandet på studieaktivitets-
modellen har der vist sig et behov 
for, at underviserne udvikler nye 
undervisnings- og læringsformer, 
der udfordrer de studerende både i 
og uden for den skemalagte under-
visning. 

En professionsbacheloruddannelse er et 
fuldtidsstudie, som er sammensat af for-
skellige studieformer. Aktiviteten dækker 
over fx praktik, forberedelsestid, gruppe-
arbejde, fremlæggelser, opgaveskrivning, 
observationsarbejde, projekter m.v. 

Professionshøjskolerne i Danmark har 
udviklet en fælles model, der viser, hvordan 
de forskellige studieaktiviteter er fordelt på 
den enkelte uddannelse. Modellen kaldes 
studieaktivitetsmodellen. 

UCC er herefter gået i gang med at udvikle 
nye undervisnings- og læringsformer, der 
udfordrer de studerende både i og uden for 
den skemalagte undervisning. Projektet har 
fundet stedet på UCC’s tekstilformidler-, 
tegnsprogstolke- og læreruddannelser. 

ANBEFALINGER
Gruppen bag projektet kommer med en 
række anbefalinger til konkrete tiltag, hvor-
med de studerendes læring og udvikling 
kan understøttes. Mange af anbefalingerne 
handler om en højere grad af introduktion, 
forventningsafstemning og forberedelse. 
Nogle af anbefalingerne lyder som følger: 

• At der rettes et særligt fokus på, at nye 
studerende på uddannelserne udvikler 
sig til reelle studerende, der tager ansvar 
for egen læring og udvikler kompeten-
cer 

• At uddannelserne prioriterer tid til 
introduktioner forud for hver modulstart 
for at foregribe uklarheder og tvivl og 

for samtidig at forpligte de studerende 
på selvstændigt studiearbejde uden for 
undervisning

• At etablere en konsekvent og for-
pligtende systematik i uddannelsens 
struktur og organisering, der kan hjælpe, 
fastholde og støtte de studerende un-
dervejs i deres studie 

• At støtte de studerendes egen planlæg-
ning og studieledelse 

• At de studerende regelmæssigt og 
rettidigt i deres studie orienteres om 
krav og forventninger til uddannelserne 
som helhed samt orienteres om krav og 
forventninger til studietid og -arbejde 
samt krav til gennemførelse for hvert 
enkelt modul

• At der udarbejdes en studiekontrakt, 
hvor de studerende udfærdiger deres 
egen semesterplan med angivelse af 
timeforbrug i forhold til de aktiviteter, 
hvor de studerende arbejder på egen 
hånd 

• At vende de studerendes studieproces 
til arbejdsformer, hvor de studerende 
selv formulerer målsætning og er med-
planlæggere af studieprocessen 

• At der indføres en Study Buddy-ordning, 
som et pilotprojekt har vist, er en god 
idé. En Study Buddy er en erfaren stu-
derende, som følger andre studerende 
i tilknytning til et eller flere fag, og som 
bistår underviseren

• At skabe sammenhæng og progression i 
de studerendes studieproces frem mod 
en lærerprofessionalitet understøttet 
gennem fastholdelse af de studerendes 
studieprodukter, opgaver, artefakter, 
videndeling, kommunikation og refleksi-
oner via en digital studiemappe tilhøren-
de den enkelte studerende.

Projektet henvender sig til alle uddannel-
sesinstitutioner og organisationer såvel 
internt i UCC som eksterne partnere, net-
værk og uddannelsespolitiske råd, udvalg 
og nævn. 

PROJEKTET – KORT FORTALT

Udvikling af undervisnings- og læringsfor-
mer i grunduddannelserne

HVAD

Projektets formål har været at udvikle 
modeller for undervisnings- og læringsakti-
viteter inden for studieaktivitetsmodellens 
forskellige kategorier, samt at udvikle mo-
deller for, hvordan de studerendes læring 
og udvikling kan understøttes. 

HVORDAN
Der er udviklet en række konkrete forslag 
til organisering og tilrettelæggelse af 
studie- og læringsforløb, der udfordrer og 
understøtter de studerendes arbejde i og 
uden for den skemalagte undervisning. 

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Projektet er initieret af dekan og program-
chef for UCC’s læreruddannelse i forbindel-
se med implementering af OK13. Projektet 
har modtaget tilskud fra Finansministeriets 
særlige pulje foranlediget af resultaterne af 
OK13 for akademikere på professionshøj-
skolerne. 

PUBLIKATIONER 
Projektet er afrapporteret til Finansmini-
steriet.

KONTAKT

Lis Madsen Inge Regnarsson
lima@ucc.dk inre@ucc.dk
4189 7671 4189 7690
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Uddannelsesudvikling gennem evaluering 

HVAD

Projektet skal sikre, at der kontinuerligt og 
systematisk bliver foretaget evalueringer, 
som anvendes i pædagoguddannelsens 
udvikling. 

HVORDAN
Der udvikles og afprøves et system til digi-
tal evaluering, akkumulation og kombinati-
on af data samt fortolkning og formidling 
af resultater til studerende, undervisere og 
ledelse. Systemet omfatter alle uddannel-
sens moduler.

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Projektet er forankret i udviklingsenheden 
for pædagogprogrammet. Projektet udfø-
res af en projektledelse samt en projekt-
gruppe med fem undervisere fra pædagog-
uddannelsen.  

PUBLIKATIONER 
Rapporten ”Undervisningsevaluering på 
2014-pædagoguddannelsen” beskriver 
systemet. Den kan rekvireres hos Mette 
Asmuss.

KONTAKT

Mette Asmuss Helle Krogh Hansen 
meas@ucc.dk hkh@ucc.dk 
4189 7930 4189 8037

Evaluering, der virker – et redskab til 
uddannelsesudvikling

Pædagoguddannelsen på UCC er 
ved at udvikle et fælles, sammen-
hængende evalueringssystem, der 
sammenkobler kvantitative og 
kvalitative data for at få et solidt 
grundlag for uddannelsesudvikling.

Da pædagoguddannelsen blev revideret 
i 2014, fik UCC for første gang en fælles 
studieordning for alle fem pædagoguddan-
nelser i UCC. Ved samme lejlighed beslut-
tede man, at der skulle udvikles et fælles, 
sammenhængende system, hvor studeren-
de kunne foretage digitale evalueringer i 
hvert modul. Formålet var at skabe et solidt 
grundlag for kontinuerlig kvalitetsudvikling 
baseret på et fælles, systematisk og genne-
manalyseret datagrundlag. 

DESIGN AF ET EVALUERINGSSYSTEM
Opgaven blev at designe et system, hvor vi 
kunne akkumulere, kombinere og sammen-
ligne data fra de mange tusinde besvarelser, 
der genereredes hvert år. Desuden skulle sy-
stemet kombinere kvantitative og kvalitative 
data fra bl.a. dialoger mellem studerende 
og undervisere, og systemet skulle koble 
studerendes evalueringer med underviser-
nes evalueringer. Endvidere skulle systemet 
have indbygget systematisk ledelsesinfor-
mation og studenterinvolvering. 

Pædagoguddannelsens udviklingsenhed 
designede første version af systemet 
og etablerede en projektgruppe med en 
projektledelse og fem undervisere. Pro-
jektgruppens opgaver var at videreudvikle, 
afprøve, vurdere og justere systemet samt 
udvikle vejledninger og modeller for analy-
se og fortolkning af datarapporter (herun-
der inddragelse af andre data fx nøgletal), 
studenterinddragelse og formidling til både 
undervisere, ledelse og studenter. 

PROCESSEN
Projektet startede i marts 2015, da projekt-

gruppen begyndte at udarbejde analyse-
rapporter for hvert modul samtidig med, 
at systemet blev videreudviklet. I maj blev 
der foretaget en validering, hvor stude-
rende fra syv hold blev spurgt om deres 
forståelse af og mening om spørgsmålene 
i det elektroniske spørgeskema. Validerin-
gen involverede desuden 10 undervisere 
og uddannelsernes ledere. Derefter blev 
spørgsmålene justeret, og samtidig blev 
Rambøll inddraget for at forbedre den 
digitale side af sagen. 

Der er stadig begyndervanskeligheder, 
og vores svarprocenter er ikke gode nok, 
men i store træk er der nu etableret et 
evalueringssystem, hvor vi kan arbejde 
med ’big data’ i analyser og fortolkninger, 
og hvor vi kan kombinere data på mange 
måder. Vi kan fx vælge at undersøge, om 
der er sammenhæng mellem studeren-
des oplevelser af arbejdsmængde og det 
timetal, de angiver at bruge på studiet. Vi 
kan også kombinere kvalitative data (fx om 
oplevelsen af feedback) med kvantitative 
data om samme emne og atter koble dette 
med undervisernes erfaringer i forhold til 
det valgte emne. 

Frem til projektets afslutning i 2016 skal 
projektgruppen justere nogle uhen-
sigtsmæssigheder i systemet, udarbejde 
vejledninger i brug af systemet samt vej-
ledninger i og koncepter for fortolkninger 
med metodetriangulering/mixed methods. 
Gruppen skal ligeledes udvikle en model 
for systematisk inddragelse af studerende 
(udover at de selvfølgelig er involveret 
som respondenter), ledelsesinformation og 
anden formidling. 

GRUNDLAG FOR UDDANNELSESUDVIKLING 
I en anden del af projektet arbejder pro-
jektgruppen med, hvordan resultaterne af 
evalueringerne kan sættes i spil i relation til 
udviklingen af pædagoguddannelsen i UCC. 

51Fra viden til velfærd – Uddannelse





UNGE



UNGE

PROJEKTET – KORT FORTALT

Unges sociale fællesskaber

HVAD

Formålet er at undersøge unges sociale fæl-
lesskaber og disse fællesskabers betydning 
for, hvordan de unge knytter sig til uddan-
nelse, samt få en forståelse af, hvordan 
positioner i sociale fællesskaber indvirker 
på in- og eksklusion i en uddannelsessam-
menhæng. 

HVORDAN
Projektet er et etnografisk feltstudie i et 
område i Storkøbenhavn, der ofte forstås 
som socialt udsat. Feltstudiet består bl.a. 
af observationer i en 9. klasse på den lokale 
folkeskole, interviews med 10 af klassens 
unge samt to lærere, observationer og 
interviews med unge, pædagoger mv. i 
lokalmiljøet og ungdomsklubberne. 

HVORNÅR
2013-2016

HVEM
Projektet er forankret i UCC’s forsknings-
program Diversitet og Social Innovation 
under satsningen ’Unges sociale fællesska-
ber og deres betydning for uddannelsesdel-
tagelse’. 

PUBLIKATIONER 
Tekla Canger og Vibe Larsen (under udgi-
velse). Når klassen bare hader os – de socialt 
inkluderede og ekskluderede. Frydenlund.

KONTAKT

Tekla Canger Üzeyir Tireli
teca@ucc.dk ut@ucc.dk
4189 7618 4189 7873

Projektet afdækker, hvordan unges 
positioner i og uden for sociale 
fællesskaber får betydning for 
deres tilknytning til og oplevelse af 
skolen og deres valg af ungdoms-
uddannelse. 

Der er i dag fortsat unge, som falder fra 
eller aldrig kommer i gang med en ung-
domsuddannelse. Uddannelse er med andre 
ord ikke en selvfølgelighed for alle unge. 
De unge handler i egne virkeligheder, hvor 
uddannelse ikke nødvendigvis har en høj 
værdi. Observationer og interviews i en 9. 
klasse viser, at de unges egne fællesskaber 
kan give dem mål og retning for deres 
deltagelse i verden på radikalt andre måder 
end dem, som er forventet ud fra et uddan-
nelsesperspektiv. Det vil sige, at unges må-
der at forbinde sig til andre unge og indgå i 
fællesskaber på kan have en betydning for, 
om lærere, pædagoger og UU-vejledere 
betragter dem som inkluderet, ekskluderet 
eller i en udsat position. 

Forståelsen af unges eksklusion og inklu-
sion er bestemt af forskellige faktorer, 
herunder deres egne positioner og per-
spektiver på, hvad der gør, at man er inde 
eller ude. Disse perspektiver kan så afgøre, 
hvad der anses som legitime og illegitime 
aktiviteter for unge.

SKABER UDDANNELSE VÆRDI I DE UNGES 
EGEN VERDEN? 
Projektets ambition er derfor at bidrage til 
en viden om, hvordan uddannelse tilskrives 
betydning hos de unge, og hvad der inklu-
derer eller ekskluderer unge af uddannelse. 
Projektet har særligt fokus på, hvordan de 
unge forbinder sig til hinanden både inden 
for og uden for uddannelser, og hvordan 
disse forbindelser har betydning for, om 
de unge ser uddannelse som et værdifuldt 
element i deres liv.

Projektet trækker på etnografisk ungdoms-
forskning, som viser, at unge, der forstås 
som ekskluderede i pædagogiske, instituti-
onelle sammenhænge, samtidigt kan være 
inkluderet i andre sociale fællesskaber med 
andre værdier og orienteringer og dermed 
give grundlag for differentieret adgang til 
deltagelse i og uden for skolerne. 

Det er gennem de unges sociale netværk, 
at inklusion og eksklusion af uddannelse 
undersøges. Projektets opmærksomhed er 
rettet mod de unges deltagelsesmuligheder, 
samt hvor de oplever sig som inkluderede i 
hhv. ekskluderede fra sociale fællesskaber 
og uddannelse, og hvordan de professionelle 
ser på unges adgange og deltagelse.

SAMMENHÆNGENDE NETVÆRK STYRKER 
TILKNYTNING TIL SKOLEN 
Projektet har foreløbig vist, at de unges 
tilknytning til uddannelse og skole i høj grad 
er influeret af deres position i sociale fælles-
skaber. De unge danner netværk på mange 
forskellige måder, bl.a. gennem sport og 
boligkvarter. For nogle er der en tæt sam-
menhæng mellem netværk uden for skolen 
og i skolen, mens andre må arbejde mere for 
at skabe disse forbindelser, fx hvis de bor i 
et andet kvarter. De elever, der har svært 
ved at trække sociale fællesskaber uden for 
skolen ind i en skolekontekst, har langt stør-
re vanskeligheder med at forbinde sig til de 
sociale fællesskaber i skolen og dermed også 
svært ved at forholde sig positivt til skolen 
som et sted, hvor de har lyst til at være. 

Undersøgelsen viser også, at de unges 
sociale fællesskaber har stor betydning 
for, hvordan de vælger ungdomsuddannel-
se. De unge, der oplever skolens sociale 
fællesskaber positivt, vælger ofte uddan-
nelsesinstitution der, hvor de andre fra 
klassen skal hen, mens de, der har negative 
erfaringer med klassens sociale fællesska-
ber, søger væk fra disse fællesskaber.

Sociale fællesskaber påvirker unges 
forståelse af skole og uddannelse
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Marginaliserede unge vil selv tage 
ansvar

PROJEKTET – KORT FORTALT

All In

HVAD

Forskningsforløbet har til formål at under-
søge og udvikle mulighederne for ungeind-
dragelse i de socialpædagogiske og beskæf-
tigelsesmæssige tiltag på 18+-området. 

HVORDAN
Forskningsarbejdet foregår i samarbejde 
med en gruppe unge voksne mænd bosid-
dende i Urbanplanen i København. Forløbet 
er et aktionsforskningsforløb, hvor metoder 
som fremtidsværksteder, forskningsværk-
steder og forskningscirkler anvendes som 
det metodiske og forskningsmæssige 
grundlag. 

HVORNÅR
2014-2018

HVEM
Forskningsforløbet gennemføres i et sam-
arbejde mellem UCC’s forskningsafdeling 
og Partnerskabet i Urbanplanen. 

PUBLIKATIONER 
Flere publikationer er på vej og udgives i 
2016.

KONTAKT

Mette Bladt
mebl@ucc.dk
4189 8634

Marginaliserede unge vil selv være 
med og indtage en rolle i de pæda-
gogiske tiltag, der igangsættes for 
dem. De vil selv tage ansvar over 
eget liv og have indflydelse i sam-
fundet. Det viser sig tydeligt, når 
de unge inddrages i arbejdet med 
at udvikle pædagogiske initiativer.

Alt for mange unge og unge voksne lever i 
marginale positioner – eller sagt med andre 
ord: der er til stadighed for mange udsatte 
unge og unge voksne Danmark. Unge, der 
lever på kanten af samfundet med ingen el-
ler ringe tilknytning til uddannelsessystem, 
arbejdsmarked og fritidsaktiviteter. Unge, 
der i høj grad er i risiko for også i deres 
voksenliv at leve i marginale positioner.

Den socialpædagogiske opgave i forhold til 
at støtte disse unge og unge voksne til at 
leve et liv i ”normalsamfundet” er svær, og 
trods mange års ihærdigt arbejde – politisk, 
i praksis og forskningsmæssigt – har vi ikke 
knækket koden endnu. 

Projektet ’All In’ er et forsøg på at gøre 
noget andet end hidtil set, et forsøg på 
at håndtere opgaven fra en anden vinkel. 
Nemlig ved at inddrage de unge selv. 

UD AF OFFERROLLEN
Gennem aktionsforskningsmetoder sam-
arbejder forskere, socialarbejdere og en 
gruppe af unge voksne mænd fra Urban-
planen, som er et alment boligområde 
på Amager, om at udvikle ny viden, nye 
perspektiver og nye handlemuligheder i 
forhold til pædagogiske indsatser for unge i 
udsatte positioner.

De unges budskab er klart: de vil ud af of-
ferrollen, de vil ikke længere være passive 
forbrugere af pædagogiske tiltag, de vil 

være med til at udforme de pædagogiske 
tiltag. De vil være myndige deltagere på 
lige fod med os professionelle.

ARBEJDET FOR EN TRYG URBANPLAN
Igennem forskningsforløbet har gruppen 
af unge voksne mænd startet deres egen 
frivillige forening, hvor de arbejder for 
tryghed for alle i Urbanplanen. Gruppen ar-
rangerer tryghedsarrangementer, hvor de 
inviterer alle beboere i Urbanplanen til at 
deltage. Formålet med gruppens arrange-
menter er at styrke dialogen og kendskabet 
blandt alle beboere i Urbanplanen for på 
den måde at nedbryde fordomme og myter 
om hinanden. 

1001 NATS LYS 
Gruppen har blandt andet arrangeret ’1001 
nats lys’. Et arrangement, hvor de unge 
voksne mænd stillede 1.001 stearinlys op på 
en bestemt sti i Urbanplanen – en sti, som 
rigtig mange beboere er bange for at gå 
på om aftenen. Beboerne blev inviteret til 
at komme og tænde lys for at gøre natten 
tryg i Urbanplanen. Der kom 200 beboere 
til arrangementet; børn, unge og gamle og 
med forskellige etniciteter. Således skete 
det, at en masse forskellige mennesker 
mødtes i natten og tændte lys, snakkede og 
hyggede sig. 

BÆREDYGTIGE LØSNINGER
Forløbet viser tydeligt, at de unge voksne 
både er i stand til og villige til at knokle 
for at tage det ansvar, de gerne vil gives 
af os professionelle. Projektet viser også, 
at de unge mænds idéer og løsninger er 
bæredygtige, idet de hviler på et erfa-
ringsbaseret grundlag i kraft af de unges 
eget indgående kendskab til hverdagslivet 
i boligområdet – et kendskab og en viden, 
som vi professionelle ofte ikke besidder.
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PROJEKTET – KORT FORTALT

Spatialiseret skoleliv og ungdomskultur i 
overbygningsskoler – nye organiseringer af 
udskolingen

HVAD

Projektet undersøger kategoriseringsprak-
sisser og symbolsk grænsearbejde i nye or-
ganiseringer af udskolingen i selvstændige 
overbygningsskoler. Der knyttes et spatialt 
og nymaterialistisk perspektiv til studiet af 
kategoriseringspraksisser. 

HVORDAN
Det empiriske grundlag er et feltarbejde på 
to skoler og er bl.a. inspireret af multisenso-
risk etnografi, hvor stemninger, atmosfære, 
bevægelser, sansninger, rytmer gives status 
som data, som produceres via ”klassiske” 
feltnoter og mere visuelt materiale.

HVORNÅR
2014-2016

HVEM
Ph.d.-projektet gennemføres i et samar-
bejde mellem UCC’s forskningsprogram 
Diversitet og Social Innovation og DPU, 
Aarhus Universitet. 

PUBLIKATIONER 
Helene Falkenberg og Malou Juelskjær 
(2015). ”Byg det op – læringsledelsens par-
kourisering”. I Helle Bjerg og Nana Vaaben 
(red.): At lede efter læring. Samfundslitte-
ratur.

KONTAKT
Helene Falkenberg 
hfa@ucc.dk
4189 7757

De seneste år er der kommet 
øget opmærksomhed på at skabe 
et attraktivt miljø for skolernes 
udskolingsklasser for at fastholde 
eleverne i de sidste år af folkesko-
len. Et ph.d.-projekt undersøger 
udskolingers bestræbelser på at 
skabe attraktive læringsmiljøer, 
der er tilpasset unges kulturer. 

Skoletræthed og manglende motivation 
hos de ældste elever i folkeskolen har 
været med til at sætte gang i en udvikling 
i retning af mere specialiserede tilbud til 
folkeskolernes 7.-9. klasser. Ph.d.-projek-
tet fokuserer på nye måder at organisere 
udskolingen på i selvstændige overbyg-
ningsskoler, og der zoomes ind på, hvordan 
skolens indretning, interiør, rum, elever og 
lærere bliver til i og med hinanden i skolens 
urbane, ungdommelige, amerikaniserede, 
differentierede og fleksible læringsmiljøer. 

DE UNGE MILJØER SKAL SKABE LYST TIL 
LÆRING
Projektets afsæt er nogle af de pædago-
giske argumenter eller idéer, der knytter 
sig til denne nye organisering. Det er 
blandt andet idéen om at skabe attrakti-
ve, ungdommelige miljøer med regler og 
rammer, der er tilpasset unge, og som kan 
virke motiverende og skabe lyst til læring. 
Der er med andre ord tale om et forsøg på 
at ’hacke sig på’ ungdomskulturen for at 
skabe motivation og lyst til læring. Et andet 
argument er, at skoleskiftet kan betyde, at 
elever bryder negative roller og mønstre 
ved at starte på en frisk med nye klasse-
kammerater, nye lærere og en ny lærings- 
og undervisningskultur. 

ARKITEKTUR GØR NOGET VED OS
Projektet trækker bl.a. på et sociologisk 
perspektiv om symbolsk grænsearbejde. 
De symbolske grænser er at finde i de 
tænkemåder, stereotyper, kategorier og 

´mentale kort´, som mennesker trækker på i 
deres relationer til andre mennesker.

I projektet arbejdes endvidere med et spa-
tialitetsperspektiv. Arkitektur, indretning 
og interiør betragtes som noget, der ’gør 
noget’ ved os. I den forstand er arkitektur, 
indretninger og genstande med til at skabe 
verden – de skubber og trækker i følelser, 
stemninger og fornemmelser.

ELEVERNES BEVÆGELSER OG RYTMER
Projektet er baseret på et større feltarbej-
de på to overbygningsskoler, hvor 7. årgang 
er fulgt gennem hele skoleåret. Under 
feltarbejdet er der produceret visuelt 
og skriftligt datamateriale af elevernes 
bevægelser og rytmer i undervisningen og 
pauserne med henblik på at undersøge:
• Hvilke væremåder og handlinger blandt 

eleverne kan iagttages i overbygnings-
skolens fleksible og ’ungdommelige’ 
læringsmiljøer?

• Hvilke væremåder og handlinger sanktio-
nerer læreren eller opmuntrer læreren til? 

• Hvordan muliggøres/hindres forskellige 
væremåder og handlinger blandt ele-
verne i forskellige rum og på forskellige 
steder i skolen?

På baggrund af det empiriske materiale 
konstrueres tre nedslag, som på forskellig 
vis giver et indblik i, hvordan overbygnings-
skolerne forsøger at appellere til de ældste 
elever: Det symbolske grænsearbejde i 
klassedannelsesprocesserne, de fleksible, 
differentierede læringsmiljøer samt skoleliv 
og ungdomskultur. 

Fælles for disse nedslag er, at de på forskel-
lig vis viser, at når skolen – i organiseringer 
og indretninger – forsøger at ’gå med’ 
ungdommen og så at sige ’hacke sig på’ 
ungdommens energier, er det med risiko 
for, at energierne løber løbsk. Og overbyg-
ningsskolens opgave eller udfordring bliver 
således ’at holde hus’ med de ungdommeli-
ge intensiteter og affekter. 

Skoleliv og ungdomskultur i 
udskolingen 
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Det uddanner vi i

Det forsker vi i

Professionshøjskolen UCC uddanner lærere, pædagoger, sygeplejersker, fysioterapeuter, 
 psykomotoriske terapeuter, tegnsprogstolke og tekstilformidlere. UCC tilbyder desuden 
videre uddannelse, diplomuddannelser og kurser inden for skoleudvikling, didaktik, inklusion, 
ledelse, organisation, vejledning, voksenpædagogik, sundhed, børn og unge.

Forskning i UCC er organiseret i fire forskningsprogrammer, der bredt dækker de praksisfelter, 
som UCC’s uddannelser retter sig imod. Forskningsprogrammerne er:

• Didaktik og Læringsrum
  Forskningsprogrammet Didaktik og Læringsrum forsker i lærere og pædagogers arbejde med 

børns læreprocesser. Programmet er især optaget af børns læring og trivsel i dagtilbud og sko-
le, udvikling af lærere og pædagogers ekspertise og formidling af lærings- og dannelsesindhold 
gennem fag og læreplanstemaer. 

• Diversitet og Social Innovation
  I forskningsprogrammet Diversitet og Social Innovation forskes i velfærdsprofessionernes 

arbejde med at skabe lige deltagelsesmuligheder for børn, unge og voksne. Programmet har 
fokus på indsatser på det sociale område, herunder at undersøge de processer og kontekster, 
som skaber marginalisering, social og kulturel udsathed, men også muligheder for at overskri-
de marginale positioner og udsathed gennem demokratisk deltagelse og social bæredygtig-
hed.

• Ledelse og Organisatorisk Læring
  Forskningsprogrammet Ledelse og Organisatorisk Læring retter sig mod ledelse, kompeten-

ceudvikling, evaluering, organisationsudvikling og organisatoriske læreprocesser. I program-
met undersøges det, hvordan de professionelle og deres nærmeste ledere arbejder med 
forandringsambitioner og udvikling af det, de oplever som kerneydelsen.

• Sundhed og Krop 
  Forskningsprogrammet Sundhed og Krop er et nyt sundhedsforskningsprogram, der arbejder 

med patientsikkerhed, sammenhængende patientforløb og nye sundhedsteknologier i både 
den primære og den sekundære sundhedssektor. Målet er at skabe klinisk udvikling til glæde 
for patienter, borgere og fagprofessionelle.

Du kan læse meget mere om UCC’s forskningsprogrammer på ucc.dk/forskning

http://www.ucc.dk/forskning


Kortere vej mellem viden og 
praksis

I 2016 flytter UCC’s uddannelser i københavnsområdet sammen i en stor campus i det nye kvar-
ter Carlsberg Byen i København. Mere end 10.000 studerende og 800 medarbejdere får deres 
daglige gang i et enestående byggeri, der vil danne rammerne om et nyt og stærkt fagligt miljø.

Når uddannelserne flytter sammen i Campus Carlsberg, flytter UCC’s forskningsafdeling med. 
Den nye campus giver derfor unikke muligheder for samarbejde mellem forskning, uddannelse 
og praksis. Mange af UCC’s undervisere deltager i kortere eller længere perioder i forsk-
ningsprojekter eller får mulighed for selv at skrive en ph.d.-afhandling – der er i øjeblikket 27 
igangværende ph.d.-projekter i UCC. Forskningsresultaterne bliver inddraget i undervisningen 
og sættes således i spil gennem de studerende – og i forlængelse heraf også i professionerne.

UCC FLYTTER I CAMPUS
UCC samler sine aktiviteter i tre campusser:
•   Campus Nordsjælland i Hillerød (etableret i 2012)
•   Campus Carlsberg i København (fra 2016)
•   Campus Bornholm i Rønne (fra 2017)
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