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1. Indledning 

Børne- og ungdomspædagogernes landsforbund BUPL har ønsket at få undersøgt, hvordan 

professionshøjskolernes videncentre understøtter og medvirker til udvikling og formidling af viden til 

grund- og videreuddannelser inden for det almenpædagogiske område – nærmere afgrænset ved 

dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Som udgangspunkt har undersøgelsen til formål at belyse, 

hvorvidt de relevante videncentre lever op til to af deres væsentligste formål: 

 

 At deltage i forsknings- og vidensbasering af professionsuddannelserne 
 At medvirke til at producere relevant viden og udvikling til professionerne 

 
 

ET INDBLIK I VIDENCENTRENES VIDENSGRUNDLAG  
Professionshøjskolernes videncenterfunktion er en relativ ny opfindelse, der kan føres tilbage til 

dannelsen af de første centre for videregående uddannelser (CVU) omkring år 2000. Siden da er 

videncentrenes organisering, opgaver og formål blevet vægtet på forskellig vis.  

 

I 2008 bekendtgør Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser1, at 

professionsuddannelserne skal være kendetegnet ved et tæt og dynamisk samspil mellem teori og 

praksis, der løbende skal sikre tidssvarende og relevante uddannelser af høj kvalitet. Der sættes øget 

fokus på, at undervisningen i højere grad baserer sig på og inddrager relevant forsknings- og 

udviklingsviden. Det kommer konkret til udtryk ved en ændring i Lov om professionshøjskoler for 

videregående uddannelser, hvor det tidligere krav om, at uddannelserne skal være 

forskningstilknyttede, erstattes med et krav om udviklingsbasering: "En professionshøjskole skal sikre, 

at uddannelsernes vidensgrundlag er karakteriseret ved professions- og udviklingsbasering, bl.a. gennem 

samarbejde med relevante forskningsinstitutioner."2  

  

En forklaring på afskaffelsen af forskningstilknytningsbegrebet kan findes i en anbefaling til 

undervisningsministeren fra Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU-Rådet) i 

forbindelse med etableringen af professionshøjskolerne i 2007. Her foreslås det, at 

forskningstilknytningsbegrebet afskaffes, og at der i stedet arbejdes videre med et nyt tredelt 

vidensbegreb, der omfatter praksisviden, udviklingsviden og forskningsviden. Det uddybes, at et mål 

hermed er et forsøg på at gøre op med den klassiske hierarkiske vidensstruktur med forskningsviden 

øverst til fordel for et system, hvor de tre forskellige vidensformer gensidigt spiller sammen og 

supplerer hinanden.3 Denne ambition om, at der skabes større sammenhæng og synergi mellem 

forskning, uddannelse og praksis, betegnes ofte som videntrekanten.  

                                                                    
1
 Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (Lov nr. 207 af 31. marts 2008). 

2
 Bekendtgørelse af lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser 2009 (§3, stk. 3). 

3
 MVU-rådet 2007. 
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Fra vidensnedsivning til videnskredsløb  

For professionshøjskolerne, herunder videncentrene, medfører ovennævnte udvikling en opgave, der 

kræver helt anderledes fleksible og flerdimensionelle løsninger. Først og fremmest bliver et 

afgørende mål at skabe rum for dynamiske og åbne videnskredsløb, der sikrer, at forskningsviden og 

resultater ikke blot siver ned gennem uddannelserne og videre ud i praksisfeltet, men i stedet bliver til 

og skabes i et gensidigt samarbejde og samspil mellem forskning, uddannelser og praksisfelt. 

Vidensproduktionen baseres – med andre ord – på et samspil mellem mange aktører og 

karakteriseres ved at være dynamisk, netværksbaseret og kontekstafhængig.  

 

I 2009 udgiver Professionshøjskolernes Rektorkollegium en politik for professionshøjskolernes 

vidensbasering.4 Politikken præsenterer Rektorkollegiets strategi for, hvordan den politiske 

målsætning om udviklings- og vidensbasering kan bidrage til, at professionshøjskolerne holder sig 

ajour med aktuelle forhold og problemstillinger i professionerne og professionsuddannelserne. 

Samtidig skal ny viden og nye tilgange til praksis gøres til en integreret del af uddannelserne og blive 

til gavn for professionerne. Der gives en række fremadrettede fokusområder, hvoraf følgende kan 

fremhæves: 

 

 Videreudvikling af samarbejde med universiteter, arbejdsmarkedets parter og faglige 

organisationer 

 Professionsuddannelser skal i højere grad baseres på anvendt forskning og udvikling 

 Styrkelse af de igangværende udviklingsprocesser for professionernes praksis 

 Afprøvning af ny teknologi og metoder i samspil med praksisudøvere 

 National kvalitetssikring og formidling af professionsviden 

 

Nærværende kortlægning har ikke til hensigt at give en evaluering af, om de relevante videncentre 

lever op til de overordnede mål, snarere tilsigtes at give et aktuelt indblik i, hvordan og i hvilken grad 

videncentrene samarbejder om, skaber og formidler viden til det almenpædagogiske område med 

fokus på dagtilbud, SFO’er og klubber.  

 

UNDERSØGELSENS DESIGN 
Undersøgelsen er udformet som en kvantitativ undersøgelse, der falder i to dele: 

 

 En kortlægning af videncentre med relevans for det almenpædagogiske område, herunder 

særligt dagtilbud, SFO'er og klubber 

 En karakteristik af de relevante videncentres vidensproduktion 

 

                                                                    
4
 Professionshøjskolernes politik for vidensbasering 2009. 
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Professionshøjskolernes videncentre er generelt etableret på tværs af fagligheder og organisationer, 

derfor er der indledningsvis foretaget en kortlægning af eksisterende videncentre med umiddelbar 

relevans for det pædagogiske område (se bilag A for overblik). Videncentrene er udvalgt på baggrund 

af en grundig gennemgang af de enkelte centres formålserklæringer, aktiviteter, 

samarbejdsrelationer og målgrupper. Med udgangspunkt i denne indledende kortlægning er herefter 

foretaget yderligere en selektionsproces med henblik på at indkredse videncentre, der er særlig 

relevante for det almenpædagogiske område, nærmere præciseret ved dagtilbud, SFO'er eller 

klubber. Udvælgelsen er sket med udgangspunkt i følgende kriterier: 

 

 Centret omtaler dagtilbud, SFO'er, klubber og/eller pædagoguddannelsen som potentielle 

aftagere for centrets ydelser og aktiviteter 

 Centret har inden for de seneste tre år haft mindst tre projekter, der målretter sig dagtilbud, 

SFO'er, klubber og/eller pædagoguddannelsen  

 

I forbindelse med denne anden selektionsproces er syv videncentre samt forsknings- og 

udviklingsprogrammer blevet sorteret fra. Heriblandt kan nævnes NUBU – Nationalt Videncenter om 

Udsatte Børn og Unge. Det er et relativt nyt center, der på nuværende tidspunkt ikke lever op til 

udvælgelseskriterierne, men som fremadrettet kan være værd at holde øje med, eftersom flere af 

centrets projekter og aktiviteter ligger i gråzonen mellem almen- og specialområdet. 

 

I alt er syv lokale videncentre, tre forsknings- og udviklingsprogrammer samt fire nationale 

videncentre inddraget i undersøgelsen. Som et led i kortlægningen skabes et overblik over de 

forskellige måder, hvorpå de inkluderede videncentre er organiseret udadtil, fx om der er tale om 

nationale eller lokale centre, samt i hvilket omfang og hvordan de samarbejder med eksterne aktører, 

fx universiteter, kommuner, fonde mv.  

 

For at indhente yderligere viden om, hvilken betydning organiseringen af videncentrene kan have for 

vidensflowet, er der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af de inkluderede 

videncentre med fokus på sammenhæng og samspil mellem dem, der udfører vidensproduktion, og 

dels undervisere og studerende på de pædagogiske uddannelser, dels pædagoger i dagtilbud, SFO'er 

og klubber.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen vedrører: 

 

 Ansættelsesforhold  

 Koblingen til den pædagogiske grunduddannelse og de pædagogiske efter- og 

videreuddannelser, herunder i hvilket omfang og hvordan undervisere og studerende 

deltager i videncentrenes forsknings- og udviklingsprojekter     

 Relationen til kommuner og institutioner, herunder i hvilket omfang og hvordan pædagoger 

fra daginstitutioner, SFO’er og klubber deltager i centrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter 

 Finansieringen af projekterne 
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Ni  ud af de 14 inkluderede videncentre er repræsenteret i spørgeskemaundersøgelsen, mens fem 

ledere ikke havde mulighed for at deltage grundet travlhed, ferie og omstruktureringer. Videncenter 

for Sundhedsfremme og KOSMOS har samme leder, og spørgeskemaet for disse to centre er 

besvaret samlet. Medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme løser opgaver i KOSMOS, når 

det drejer sig om børne- og ungeområdet. I analysen af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen 

behandles Videncenter for Sundhedsfremme derfor som en del af KOSMOS.5 Dette betyder, at 

spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt ”13” videncentre og besvaret af otte (tre nationale 

centre, ét forsknings- og udviklingsprogram og fire lokale centre).   

 

Med en svarprocent på 62 % gør spørgeskemaundersøgelsen ikke krav på at være fuldt 

repræsentativ, men dette er dog nok til at give et indblik i videncentrenes indre organisering og 

samarbejde med dels undervisere og studerende fra pædagoguddannelsen, dels pædagoger fra 

dagtilbud, SFO’er og klubber. 

 

Hvilken betydning, organiseringen af videncentrene kan have for vidensflowet, er et stort spørgsmål, 

der kræver forskellige vinkler og perspektiver på videncentrenes aktiviteter og vidensproduktion. I 

nærværende kortlægning er spørgeskemaundersøgelsen afgrænset til at omfatte de daglige ledere af 

videncentrene. De daglige ledere har som regel god føling med enkelte projekter i centrene og 

samtidig overblik over samarbejdsrelationer såvel indadtil i forhold til uddannelserne og udadtil i 

forhold til eksterne aktører og professionerne. Hertil kommer, at de har overblik over finansieringen 

af projekterne.  

 

Skal der skabes fyldestgørende viden om, hvilken betydning organiseringen af videncentrene kan 

have for vidensflowet, anbefales det, at der fremadrettet sættes fokus på oplevelsen og brugen af 

videncentrenes aktiviteter og vidensproduktion. En oplagt vej at gå vil være at gennemføre en 

spørgeskemaundersøgelse af større format blandt undervisere og studerende fra 

pædagoguddannelsen og/eller blandt pædagoger i dagtilbud, SFO’er eller klubber omkring deres 

deltagelse i, kendskab til og brug af de undersøgte videncentres aktiviteter og projekter.  

 

Undersøgelsens anden del sætter fokus på videncentrenes vidensproduktion og rummer en 

gennemgang af de inkluderede centres projekter. For hvert center er udarbejdet en oversigt over de 

seneste tre års projekter, dvs. fra 2009 til 2012. Projekter igangsat efter 10. maj 2012 er ikke 

inddraget. Efterfølgende er foretaget en indkredsning af projekter med særlig relevans for dagtilbud, 

SFO’er, klubber og/eller pædagoguddannelsen. Projekterne er udvalgt på basis af følgende kriterier: 

 

 Projektet målretter sig en eller flere af følgende målgrupper: 1. dagtilbud, SFO’er eller 

klubber, 2. den pædagogiske grunduddannelse eller de pædagogiske efter- og 

videreuddannelser, 3. forskningen inden for området, fx pædagogisk forskning, 

uddannelsesforskning med fokus på pædagoguddannelsen eller professionsforskning 

 Projektet falder inden for tidsrammen 

 

                                                                    
5
 I projektgennemgangen skelnes mellem projekter udført af KOSMOS med deltagelse af medarbejdere fra 

Videncenter for Sundhedsfremme og projekter udført i regi af Videncenter for Sundhedsfremme.   
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I alt er gennemgået 413 projekter, hvoraf 138 er inkluderet i undersøgelsen til nærmere granskning – 

92 projekter fra de lokale videncentre og 46 fra de nationale. Projekterne er primært fundet gennem 

projektoversigter på de enkelte centres hjemmesider eller gennem UC Viden, som er Danmarks nye 

samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren. I enkelte 

tilfælde er der rekvireret yderligere projekter gennem videncentermedarbejderne.   

 

Ved brug af et opsamlende projektskema er foretaget en systematisk indhentning af viden om 

projekternes målgrupper, finansiering, emner og formidling samt henholdsvis interne og eksterne 

samarbejdspartnere. Sideløbende hermed er der sat fokus på, i hvilken grad og hvordan studerende 

og undervisere fra grund- og efter- og videreuddannelserne og/eller pædagoger fra dagtilbud, SFO’er 

og klubber deltager i projekterne. I tilfælde af manglende oplysninger om enkelte forhold er der 

indhentet supplerende data gennem kontakt med pågældende videncentre.  

 

Projektbeskrivelserne varierer generelt meget, både i forhold til kvalitet, omfang og indhold. 

Udgangspunktet for beskrivelsen af projekterne har således været af meget varierende karakter. 

Ligeledes er der ikke taget højde for projekternes størrelse.  

 

Afslutningsvis er foretaget en stikprøveundersøgelse blandt 40 bachelorprojekter fra den 

pædagogiske grunduddannelse, hvor der ledes efter spor af videncentrenes vidensproduktion i 

litteraturlisterne. Formålet hermed har været at få viden om, hvorvidt de artikler, rapporter og 

skrifter, der produceres i videncentrene, bliver brugt af de studerende. Stikprøveundersøgelsen er af 

så lille et omfang, at den ikke kan ses som værende repræsentativ, snarere giver den et fingerpeg.  

 

Særlige forhold og afgrænsningsproblematikker 

I forbindelse med kortlægningen af videncentrene og projektgennemgangen har en række særlige 

forhold og afgrænsningsproblematikker gjort sig gældende: 

 

Omstrukturering af videncenterfunktionen 

Både Metropol og UCC har omlagt videncenterfunktionen og har således ikke længere videncentre, 

men i stedet tværgående udviklings- og forskningsprogrammer, der samler en række udviklings- og 

forskningsprojekter under fælles temaer, som skal afspejle aktuelle behov og problemstillinger i 

praksis samt sikre, at uddannelserne ajourføres på den nyeste viden. Metropols udviklings- og 

forskningsprogrammer er ikke medtaget i den videre kortlægning af de relevante videncentre, idet 

mange af projekterne her falder uden for undersøgelsens fokusområde. For UCC's vedkommende 

behandles de relevante udviklings- og forskningsprogrammer på linje med de øvrige videncentre.  

 

Tværprofessionalitet  

Flere af videncentrenes programmer og projekter er tværprofessionelle og beskæftiger sig med 

aktuelle temaer og vilkår, som på forskellig vis gør sig gældende på tværs af 

professionsuddannelserne og/eller professionerne – og derfor i sidste ende vil kunne siges at være 

rettet mod det almenpædagogiske område.  
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Et eksempel herpå kan være projekter, som beskæftiger sig med samspillet mellem 

professionsuddannelsernes to læringsrum, uddannelse og praktik. Et andet eksempel er projekter 

eller programmer, der vedrører professionsdidaktik, dvs. som sigter mod at skabe didaktisk 

teoriudvikling og formidling af erfaringer til brug for den forsatte udvikling af uddannelses- og 

undervisningspraksis inden for og på tværs af professionsuddannelserne.  

 

I denne kortlægning inddrages kun tværprofessionelle projekter, der involverer et samarbejde med 

studerende eller undervisere fra pædagoguddannelsen og/eller dagtilbud, SFO'er eller klubber.    

 
Overlap mellem det almenpædagogiske og det specialpædagogiske område 

De seneste års fokus på inklusion og tidlig indsats i dagtilbud og skoler har medført, at grænsen 

mellem det almenpædagogiske og det social- og specialpædagogiske område er blevet flydende. 

Projekter, der undersøger social- og specialpædagogiske forhold, vil derfor tit og ofte pr. definition 

være målrettet det almenpædagogiske område og dermed dagtilbud, SFO'er og klubber. Mange af 

disse projekter er medtaget, mens projekter, der foregår på eller målretter sig specialinstitutioner er 

sorteret fra.  

 

32 ud af de 138 undersøgte projekter falder inden for kategorien "inklusionsprojekter" og er 

karakteriseret ved at beskæftige sig med inkluderende pædagogisk praksis, rettet mod såvel børn i 

udsatte positioner, fx socialt marginaliserede børn, som hele børnefællesskabet. Hertil er der enkelte 

projekter, som arbejder med inklusion af overvægtige børn, børn med spiseforstyrrelser eller børn 

med sprog- og læsevanskeligheder.    

 

Pædagogen i skolen 

Der har været og er fortsat stigende tendens til, at pædagoger rykker ind i skolen, og som følge heraf 

er der mange projekter, der målretter sig og/eller inddrager pædagoger i skolen. I den forbindelse er 

kun medtaget projekter, der involverer eller målretter sig SFO'er og pædagoger i SFO'er. 
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2. Videncentrene   

VIDENCENTRENES ORGANISERING OG FORANKRING 
Nedenfor gives et overblik over de videncentre, der er medtaget i undersøgelsen. Der er tale om syv 

lokale videncentre fordelt på tre professionshøjskoler samt tre af UCC’s forsknings- og 

udviklingsprogrammer. Hertil kommer fire nationale videncentre (se bilag B for uddybende 

præsentation af videncentrene). 

 

 

Lokale videncentre 
 
Professionshøjskole Videncentre 

 
 
UC SYD 

Videncenter for Almenpædagogik og Formidling 
 

Videncenter for Sundhedsfremme 
 

UC Sjælland 
 

CUPP - Videncenter for udvikling af praktik og 
Professioner 
 

 
 
 
 
VIA UC 

Videncenter for Børn og Unges Kultur 
 

Videncenter for Didaktik 
 

Videncenter for Socialpædagogik og Socialt 
Arbejde 
 

Videncenter for Sprog, Læsning og Læring 
 

 
 
 
UCC 
 

Forskningsprogram: Diversitet og Social 
Innovation 
 

Forskningsprogram: Ledelse og Organisatorisk 
Læring 
 

Forskningsprogram: Didaktik og Læringsrum 
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Nationale videncentre 
 
Videncenter 
 

Partnerinstitutioner 

CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i 
Praksis 
 

UCN (hovedsæde)   
UCL  
UCC  
 

KOSMOS – Nationalt Videncenter for Kost, 
Motion og Sundhed for børn og unge  
 

UC SYD (hovedsæde) 
VIA UC 
UC Sjælland 
 

NVIE – Nationalt Videncenter for Inklusion og 
Eksklusion 
 

UC SYD 
Centret blev oprindelig til i samarbejde mellem 
UCC og UC SYD. I forbindelse med 
omstruktureringen af UCC’s videncentre har NVIE 
ikke længere en afdeling i UCC, men fungerer 
stadig som nationalt videncenter 
  

Nationalt Videncenter for Læsning 
 

Centret har hovedsæde i UCC, mens en del af 
centrets drift finansieres med årlige tilskud fra 
alle syv professionshøjskoler 
 

 

I 2009 blev de daværende videncentre evalueret.6 Evalueringen viste, at videncentrene kunne 

inddeles i to overordnede typer. Nogle blev organiseret i tæt samspil med uddannelserne og 

fungerede som interne uddannelseshuse med særligt fokus på interne uddannelsesaktiviteter. Andre 

blev etableret som små selvstændige vidensenheder, der primært beskæftigede sig med eksterne 

rådgivnings- og forskningsopgaver. De to former for videncentre udgør så at sige yderpunkter i en 

bred vifte af forskellige typer af videncenterkonstruktioner, hvoraf en stor del er organiseret som 

mellemting eller blandinger af de to yderpunkter.  

 

Lokale og nationale videncentre 

Overordnet set organiseres professionshøjskolernes videncentre enten som lokale centre med tæt 

forbindelse til lokale kommuner, institutioner og uddannelser eller som nationale centre, der går på 

tværs af flere professionshøjskoler.  

 

Ser man på tværs af de fire professionshøjskoler, som repræsenteres i nærværende kortlægning, UC 

Syd, UC Sjælland, VIA UC og UCC, er det et fællestræk, at der er stor opmærksomhed på i højere grad 

at integrere de lokale videncentre eller vidensmiljøer som en del af uddannelsernes fagmiljøer. Det 

kommer først og fremmest til udtryk ved, at videncentrene organiseres inden for rammerne af 

tværgående ”søjler” side om side med de relevante uddannelser, fx i tværgående institutter, 

programmer, vidensområder eller faglige højskoler. Der er imidlertid forskel på, hvordan disse 

tværgående enheder er organiseret og spiller sammen, særligt varierer placeringen og organiseringen 

af forsknings- og udviklingsafdelingen, hvorunder videncentrene oftest hører hjemme. 

                                                                    
6
 EVA 2009. 
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I nogle tilfælde er forsknings- og udviklingsafdelingen organiseret som en selvstændig enhed, hvis 

aktiviteter tilrettelægges på tværs af uddannelserne, mens den i andre tilfælde er splittet op i flere 

enheder og organiseret inden for rammerne af uddannelserne, som fx i VIA. VIA’s uddannelser er 

organiseret i fem faglige højskoler, der hver især rummer en række specialiserede fællesfunktioner 

samt videncentre. Hver højskole har en forsknings- og udviklingschef, som lederne af videncentrene 

referer til. De forskellige måder, hvorpå forsknings- og udviklingsafdelingen er organiseret og 

placeret på de enkelte professionshøjskoler kan således have betydning for de lokale videncentres 

organisering og nærhed til fx uddannelserne. 

 

De nationale videncentre adskiller sig fra de lokale ved typisk at være organiseret på tværs af flere 

professionshøjskoler. Centrene har ofte hovedsæde på én professionshøjskole og underafdelinger 

eller repræsentanter på partnerinstitutionerne. Mens de lokale centres aktiviteter og projekter i høj 

grad foregår i samspil med lokale uddannelser, kommuner og institutioner, er de nationale centre 

nationalt forpligtede og samarbejder med regioner, kommuner og institutioner i hele landet. 

 

Mens der er tendens til, at de lokale videncentre i stadig højere grad integreres som en del af  

uddannelsernes fagmiljøer, spiller de nationale videncentre en stor rolle i forhold til at profilere 

professionshøjskolernes vidensproduktion udadtil, blandt andet med det formål at skabe grundlag for 

fundraising. Samtidig skal etablering af nationale videncentre bidrage til, at der ikke opbygges for 

mange små faglige vidensmiljøer omkring de samme fagområder. 

 

 

VIDENCENTRENES SAMARBEJDE MED EKSTERNE AKTØRER 
Nedenstående diagram er lavet på basis af data fra projektgennemgangen og illustrerer henholdsvis 

de lokale og de nationale videncentres samarbejde med eksterne aktører omkring de undersøgte 

projekter7.  De nationale videncentre samarbejder i højere grad med kommuner (på organisatorisk 

niveau), mens de lokale videncentre samarbejder i højere grad med lokale kommuner og 

institutioner. 

 

 
 

                                                                    
7
 Af de 138 projekter, hører 92 projekter hjemme i de nationale videncentre og 46 i de nationale. 

27,20% 

38% 

25% 

9,80% 

65,20% 

17,40% 
21,70% 23,90% 

Kommuner Institutioner Universiteter Interesseorganisationer
mv.

Overblik over videncentrenes samarbejde med  eksterne aktører i de 
undersøgte projekter 

Projekter - lokale videncentre (N= 92) Projekter - nationale videncentre (N= 46)
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Samarbejdet med universiteterne 

Godt og vel en fjerdedel af de undersøgte projekter har involveret et samarbejde med et universitet. 

Ser man nærmere på dette samarbejde, er det særligt Syddansk Universitet, efterfulgt af RUC og 

DPU, der er populære samarbejdspartnere. Der er ikke umiddelbart nogen sammenhæng mellem 

videncentrenes organisering og omfanget af samarbejdet med universiteterne.  
 

 

FINANSIERING 
Nedenstående diagram baserer sig på data fra projektgennemgangen og giver et overordnet billede 

af, hvor mange af de inkluderede projekter, der er henholdsvis internt finansieret, eksternt finansieret 

og samfinansieret. Sidstnævnte kategori refererer til projekter, hvor der har været delt finansiering 

mellem videncentret og samarbejdspartneren, fx kommuner, institutioner, universiteter eller 

interesseorganisationer.  

 
N= 138 

 

Går man et skridt videre og ser på, hvordan henholdsvis de lokale og de nationale videncentre har 

finansieret projekterne, bliver det tydeligt, at de nationale centre i højere grad har baseret 

finansieringen af deres projekter på eksterne midler. 

 

 

37% 

46% 

8% 

9% 

Finansiering af de undersøgte projekter 

Intern finansiering

Ekstern finansiering

Samfinansiering

Vides ikke

46,70% 

31,50% 

7,60% 
14,10% 

19,60% 

71,70% 

8,70% 

Intern finansiering Ekstern finansiering Samfinansiering Vides ikke

Overblik over henholdsvis de lokale og de nationale videncentres finansiering af 
de undersøgte projekter 

Projekter - lokale videncentre (N= 92) Projekter - nationale videncentre (N= 46)
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For de nationale centres vedkommende er ca. 72 % af de inkluderede projekter eksternt finansieret, 

hvilket hænger sammen med, at de nationale centre udfører mange konsulentopgaver samt 

bestillingsopgaver for kommuner, ministerier og styrelser. Hertil kommer, at de nationale 

videncentre udbyder mange kompetenceudviklingsforløb og kurser, der finansieres ved 

deltagerbetaling (se bilag C).  

 

Eksterne midler 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen viser, at de eksterne midler i høj grad hentes ind qua 

medfinansiering eller deltagerbetaling fra deltagende kommuner og institutioner eller gennem 

indtægtsdækket virksomhed (bestillingsopgaver). Dertil kommer midler fra fonde og puljer samt 

bevillinger fra ministerier gennem udbud, fx satspuljemidler. Dette stemmer ganske godt overens 

med resultaterne af projektgennemgangen, hvor de eksterne midler overordnet fordeler sig på 

følgende kilder:  

 

 
N= 138 

 

Interne midler 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at den interne finansiering af projekterne i overvejende grad 

omfatter globaliseringsmidler. Således svarer 63 % af de adspurgte, at den interne finansiering af 

projekterne i høj grad baserer sig på globaliseringsmidler, mens 13 % svarer, at den interne 

finansiering af projekterne i nogen grad baserer sig på globaliseringsmidler. Til sammenligning viser 

resultaterne fra projektgennemgangen, at over halvdelen af de internt finansierede projekter er 

finansieret af globaliseringsmidler. Det har imidlertid på baggrund af data fra projektgennemgangen 

ikke været muligt at give et fyldestgørende billede af, hvordan de internt finansierede projekter ellers 

finansieres. 

 

En mulighed er, at nogle af de interne projekter finansieres af midler fra den pædagogiske 

grunduddannelse eller de pædagogiske efter- og videreuddannelser i form af puljetimer fra 

undervisernes årsværk. På spørgsmålet herom svarer langt de fleste respondenter, at dette sker i 

mindre grad eller slet ikke. 17 % af de adspurgte svarer, at det sker i nogen grad, mens ingen vurderer, 

at det sker i høj grad.  

63% 
8% 

5% 

3% 

9% 

12% 

Ekstern finansiering fordelt på kilder 

Indtægtsdækket virksomhed

BUPLs forsknings- og
udviklingsfond
FOAs udviklingsfond

EU midler

Ministerier og styrelser

Øvrige råd og puljer
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Overvejelser omkring fremtidig finansiering 

Der er ingen tvivl om, at der fortsat er brug for midler til, at pædagoger fra daginstitutioner, SFO’er 

og klubber kan deltage i videncentrenes forsknings- og udviklingsprojekter. Samtidig er der fortsat 

brug for tilførsel af midler i forhold til at sikre undervisernes og de studerendes deltagelse i 

projekterne.  

 

Ønske om en grundbevilling  

Flere af de adspurgte giver udtryk for et stort ønske om en fast grundbevilling til centrene. En 

grundbevilling ville kunne sikre en kontinuerlig udvikling af nye projekter og tiltag, idet der ville blive 

frigivet ressourcer og tid til at igangsætte disse tiltag, hvis der ikke skulle bruges tid på ansøgninger 

om eksterne midler. Derudover peges på, at en grundbevilling ville betyde, at fx studerende i højere 

grad ville kunne involveres i projekterne, da centrene i højere grad ville få mulighed for at arbejde ud 

fra egen tidsplan og ikke være helt så afhængig af, at en ekstern finansiering tilvejebringes. Ligeledes 

kan det være af stor betydning for samarbejdet med praksisfeltet, at centrene er medfinansierende 

på projekterne. Mange kommuner og institutioner er i øjeblikket hårdt spændt for økonomisk. I den 

forbindelse er det af stor betydning, at der i projektet er mulighed for fx frikøb af pædagoger 

(vikardækning) samt dækning af transportudgifter. 

 

Fælles prioritering af de tildelte midler 

En fælles overvejelse blandt flere af respondenterne er, at de relevante indsatser på tværs af 

forskning, uddannelse og praksisfelt med fordel kan arbejde tættere sammen om prioritering af de 

tildelte midler, således at spredningen og brugbarheden af det enkelte projekts resultater i højere 

grad bliver gjort til en naturlig forpligtelse for projektet.  

 

 

VIDENCENTRENES INDRE ORGANISERING OG SAMARBEJDSSTRUKTUR 
 

Ansættelsesforhold  

Generelt varierer antallet af ansatte i videncentrene meget, og der er stor forskel på, hvor mange 

deltids- og fuldtidsansatte videncentrene rummer. I gennemsnit rummer videncentrene tre 

fuldtidsansatte og 10 deltidsansatte. Ser man på, hvordan antallet af fuldtidsansatte i gennemsnit 

fordeler sig på henholdsvis de nationale og lokale videncentre, så er der tendens til, at der er flest 

fultidsansatte på de nationale centre, mens de lokale centre rummer flere deltidsansatte. Ser man 

derimod på, hvor mange af de ansatte, der samtidig underviser på den pædagogiske 

grunduddannelse eller de pædagogiske efter- og videreuddannelser, så er der tendens til, at de lokale 

centre i gennemsnit har flere ansatte, der samtidig underviser på den pædagogiske grunduddannelse.   
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Særligt VIA’s videncentre har et meget højt antal af deltidsansatte, hvilket skyldes VIA’s organisering 

af videncentrene som en del af faglige højskoler. Det betyder, at videnmedarbejderne ikke blot er 

medarbejdere i videncentrene, men også på det uddannelsessted, hvor de har deres 

hovedansættelse.  

 

Da de daværende videncentre blev evalueret af EVA i 2009, viste evalueringen, at der kan være både 

fordele og ulemper forbundet med at have mange fuldtidsansatte eller mange deltidsansatte. Et 

videncenter med mange fuldtidsansatte har ofte lettere ved at udvise fleksibilitet over for aftagere, 

da der ikke skal tages hensyn til undervisningsforpligtelser. Til gengæld kan disse centre have sværere 

ved at etablere tæt kontakt til uddannelserne. De centre, der har mange undervisere som 

deltidsansatte eller projektmedarbejdere har lettere ved at få deres viden ud til undervisere og 

studerende. Til gengæld kan det være svært for disse centre at sikre sammenhæng og kontinuitet i 

centrets arbejde.8  

 

Diagrammet nedenfor baserer sig på data fra spørgeskemaundersøgelsen og giver et overblik over, 

hvor mange timer ugentligt underviserne i gennemsnit er tilknyttet henholdsvis de lokale og de 

nationale videncentre. 

 

 

 
                                                                    
8
 EVA 2009. 
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SAMARBEJDET MED PÆDAGOGUDDANNELSEN 
Nedenstående diagram er baseret på data fra projektgennemgangen og illustrerer, i hvilket omfang 

henholdsvis de lokale og de nationale centre har haft et samarbejde med pædagoguddannelsen 

omkring de undersøgte projekter.  

 

 
 

De lokale centre har haft et samarbejde med pædagoguddannelsen i ca. 30 % af deres projekter, 

mens det for de nationale centre drejer sig om ca. 11 % af projekterne. Forklaringen herpå kan være, 

som beskrevet tidligere, at de lokale centre generelt er placeret organisatorisk tættere på de lokale 

grunduddannelser, og at de lokale centre rummer flere medarbejdere, der samtidig underviser på den 

pædagogiske grunduddannelse.  

 

Undersøgelsen viser samtidig, at videncentrenes organisering og forankring kan have stor betydning i 

forhold til samarbejdet med de pædagogiske efter- og videreuddannelser. De fleste af de inkluderede 

professionshøjskoler er organiseret i tværgående ”søjler” (programmer, institutter, faglige højskoler 

mv.), der blandt andet skal sikre en kobling mellem forsknings- og udviklingsaktiviteterne og 

grunduddannelserne. I nogle tilfælde er videreuddannelserne placeret i en separat ”søjle”, hvilket i 

sidste ende kan virke hæmmende for samarbejdet mellem de lokale videncentre og 

videreuddannelserne.  

 

Resultaterne af projektgennemgangen viser, at de nationale videncentre i gennemsnit rummer lidt 

flere projekter, der omfatter et samarbejde med efter- og videreuddannelserne end de lokale centre. 

Dette hænger sandsynligvis sammen med ovennævnte organisatoriske udfordringer. Hertil kommer, 

at de nationale videncentre i højere grad rummer kompetenceudviklingsforløb og konsulentlignende 

ydelser, hvor koblingen til efter- og videreuddannelserne kan være mere oplagt.  

 

Ser man på tværs af de projekter, der har omfattet et samarbejde med pædagoguddannelsen, synes 

der ikke umiddelbart at være den store forskel på, hvilken form for samarbejde henholdsvis de lokale 

og de nationale centre har med pædagoguddannelsen. Typiske former for samarbejde har omfattet: 

 

 Tværprofessionelle forskningsværksteder for undervisere og forskere omkring aktuelle 

temaer, fx omkring forholdet mellem praktik og uddannelse 

 Observationsundersøgelser og interviews med undervisere, praktikvejledere og/eller 

studerende omkring fx undervisningspraksis, uddannelses- og undervisningsvilkår og læring 

30,40% 

10,90% 

Omfang af projekter, der har involveret et samarbejde med 
pædagoguddannelsen  

 

Projekter - lokale videncentre (N= 92) Projekter - nationale Videncentre (N= 46)
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 Samarbejde med undervisere og/eller studerende omkring udvikling af undervisningspraksis 

eller undervisningsmateriale 

 Samarbejde med undervisere om kompetenceudviklingsforløb, kurser eller seminarier, evt. 

som del af et projekt 

 Inddragelse af studerende i vidensproduktionen, fx i form af observationsopgaver i deres 

praktikforløb eller i form af andre konkrete opgaver, der kan komme såvel projektet som den 

studerende til gode 

 Tværfaglige netværk for undervisere, studerende og praktikere omkring aktuelle temaer 

 

 

Undervisernes deltagelse i videncentrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter 

I spørgeskemaundersøgelsen blev der spurgt ind til, i hvor høj grad undervisere fra henholdsvis den 

pædagogiske grunduddannelse og de pædagogiske efter- og videreuddannelser deltager i centrenes 

forsknings- og udviklingsprojekter.  Som det fremgår af nedenstående diagrammer er der samlet set 

ikke den store forskel på, i hvor høj grad undervisere fra henholdsvis grunduddannelsen og efter- og 

videreuddannelserne deltager. Dog er der tendens til, at undervisere fra grunduddannelsen deltager i 

højere grad i de lokale videncentres forsknings- og udviklingsprojekter. 

 

 
N= 5 

 

 

 
N=3 
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Hvordan inddrages underviserne? 

I spørgeskemaundersøgelsen blev der spurgt ind til, hvordan undervisere fra henholdsvis den 

pædagogiske grunduddannelse og de pædagogiske efter- og videreuddannelser oftest deltager i de 

enkelte centres forsknings- og udviklingsprojekter. De adspurgte blev bedt om at vurdere, hvor ofte 

undervisere deltager i projekterne som henholdsvis respondentgruppe, som medforskere og/eller 

medudviklere, som projektansvarlige eller i forbindelse med udvikling af nye projektidéer. Der er ikke 

umiddelbart forskel på, hvordan undervisere deltager i henholdsvis de lokale og de nationale centres 

forsknings- og udviklingsprojekter. 

 

Samlet set viser undersøgelsen, at når undervisere deltager i videncentrenes projekter, så sker det 

overvejende på en aktiv måde, enten som projektansvarlige eller som medforskere og/eller 

medudviklere. 38 % af de adspurgte svarer, at undervisere ofte deltager som projektansvarlige. 

Ligeledes svarer halvdelen af de adspurgte, at undervisere ofte deltager som medforskere og/eller 

medudviklere. Det gælder både undervisere fra efter- og videreuddannelserne og undervisere fra 

grunduddannelsen. Særligt VIA’s videncentre har som følge af deres organisationsstruktur stor 

tradition for at have undervisere som projektansvarlige. 

 

På basis af spørgeskemaundersøgelsen kan sammenfattes en række faktorer, der har virket 

henholdsvis fremmende og hæmmende for underviseres deltagelse i videncentrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter: 

 

Faktorer, der har været fremmende for undervisernes deltagelse 

 Tildeling af globaliseringsmidler 

 Fleksibilitet i forhold til udlån af undervisere fra grunduddannelsen 

 Undervisernes forsknings- og udviklingskompetencer 

 At videncentermedarbejderne samtidig underviser på en grunduddannelse og/eller 

videreuddannelse 

 At underviserne har et godt kendskab til videncentrets arbejde og grundlag  

 Åbenhed fra begge parter til at samarbejde 

 

Faktorer, der har været hæmmende for undervisernes deltagelse 

 Store kulturelle forskelle på den daglige underviserkultur med mange undervisningstimer 

og mange studerende samt projektudviklerkulturen med stramme deadlines, møder og 

præsentationer i større målestok 

 Skemamæssige udfordringer og arbejdstidsaftaler i uddannelserne 

 Nogle undervisere har svært ved at acceptere, at der bliver stillet krav til kvaliteten af 

projektet, og at projektet skal gennemføres efter projektbeskrivelsen med det ønskede 

resultat 

 At arbejdet i videncentret først er finansieret, når et projekt går igennem, hvilket 

begrænser muligheden for at få timer ”på forhånd” 

 

  



 
 

Kortlægning af professionshøjskolernes videncentre 
 

Side 20 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet med underviserne fra 

efter- og videreuddannelserne 

 I forhold til samarbejdet med efter- og videreuddannelserne er der enkelte respondenter, 

der giver udtryk for, at der er et stort ønske fra både videncentrenes og 

videreuddannelsens side om at styrke samarbejdet i forbindelse med forsknings- og 

udviklingsprojekterne. Udover de organisatoriske begrænsninger kan der imidlertid være 

andre væsentlige faktorer på spil. Fx er der for få ressourcer og kompetencer til at gøre 

det ordentligt. Hertil kommer, at tempoet kombineret med resultatkrav og 

markedsgørelse i videreuddannelsesafdelingen mindsker de faktiske muligheder for et 

øget integreret samarbejde. Det er en svær balancegang mellem at imødekomme 

aktuelle kommunale behov og forskningens tidslogik samtidig.  

 

De studerendes deltagelse i videncentrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter 

Der bliver aktuelt gjort forskellige tiltag i flere af videncentrene i forhold til de studerendes 

muligheder for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekterne. NVIE har således i samråd med en 

række af grunduddannelserne på Campus Esbjerg, herunder pædagoguddannelsen, etableret et 

særligt ”bachelorrum”. I regi af bachelorrummet tilbydes fagvejledning til de studerendes 

bachelorprojekter inden for rammerne af NVIE’s kerneområde inklusion og eksklusion.  

 

Et andet eksempel kan hentes i VIA, hvor de enkelte videncentre eksperimenterer med forskellige 

måder at inddrage de studerende. Heriblandt kan nævnes studiekredse for studerende omkring 

aktuelle temaer i videncentrets arbejde, tilbud om deltagelse i samarbejdende faglige netværk, faglig 

vejledning og sparring i forbindelse med bachelorprojektet, praktikforløb med mulighed for 

deltagelse i aktuelle projekter.  

 

I regi af UCC’s forsknings- og udviklingsprogrammer afholdes oplæg, temadage og seminarer rettet 

mod undervisere og studerende. Mange af disse tiltag er imidlertid relativt nye og må derfor ses som 

et tegn på en aktuel igangværende udvikling i flere af videncentrene. 

  

Nedenstående diagrammer illustrerer, på baggrund af data fra spørgeskemaundersøgelsen, i hvor høj 

grad studerende fra henholdsvis grunduddannelsen og efter- og videreuddannelserne deltager i 

henholdsvis de lokale og de nationale videncentres forsknings- og udviklingsprojekter. Det er først og 

fremmest bemærkelsesværdigt, at de studerende tilsyneladende ikke deltager i særlig høj grad. 

Derudover er der markante forskelle på, hvordan studerende fra henholdsvis grunduddannelsen og 

efter- og videreuddannelserne deltager. Mens de studerende fra grunduddannelsen for tre af 

videncentrenes vedkommende vurderes at deltage i nogen grad, deltager studerende fra efter- og 

videreuddannelserne overvejende i mindre grad eller slet ikke.  
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N= 5 

 

 

N = 3  

 

 

Til sammenligning viser resultaterne af projektgennemgangen, at de studerende er inddraget i ca. 12 

% af projekterne. Også her gælder det primært studerende fra grunduddannelsen. 

 

I spørgeskemaundersøgelsen blev yderligere spurgt ind til, i hvor høj grad videncentrene samarbejder 

med de studerende fra grunduddannelsen omkring deres afgangsprojekter. Resultaterne viser, at 

dette overvejende sker i mindre grad eller slet ikke. Det gælder både de lokale og de nationale 

videncentre. 

 

Hvordan inddrages de studerende? 

Der blev spurgt ind til, hvordan de studerende oftest deltager i de enkelte centres forsknings- og 

udviklingsprojekter. Respondenterne blev bedt om at vurdere, hvor ofte de studerende deltager i 

projekterne som henholdsvis respondentgruppe, som medforskere og/eller medudviklere eller i 

forbindelse med udvikling af nye projektidéer. Der er ikke umiddelbart forskel på, hvordan de 

studerende deltager i henholdsvis de lokale og de nationale centres forsknings- og 

udviklingsprojekter. 
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Samlet set er der tendens til, at de studerende deltager i højere grad som respondentgruppe, fx i 

spørgeskemaundersøgelser, interview mv. end som medforskere og/eller medudviklere. Derudover er 

der stor forskel på, i hvilket omfang studerende fra henholdsvis grunduddannelsen og efter- og 

videreuddannelserne deltager aktivt i forskningsprocessen. 83 % af de adspurgte svarer, at de 

studerende fra grunduddannelsen af og til deltager aktivt som medforskere og medudviklere, mens 

kun 17 % svarer det samme i forhold til studerende fra efter- og videreuddannelserne. 83 % af 

respondenterne vurderer, at studerende fra efter- og videreuddannelserne aldrig deltager som 

medforskere og medudviklere.  

 

På basis af spørgeskemaundersøgelsen kan sammenfattes en række faktorer, der har virket 

henholdsvis fremmende og hæmmende for de studerendes deltagelse i videncentrenes forsknings- 

og udviklingsprojekter. 

 

Faktorer, der har været fremmende for de studerendes deltagelse 

 Tildeling af globaliseringsmidler 

 Godt kendskab til underviserne på området og derigennem kontakt til de studerende 

 At have studerende i længerevarende praktikforløb. Det giver mulighed for, at de studerende 

kan være med i større dele af processerne og evt. selv lave småprojekter for at få afprøvet 

deres teorier fra uddannelsen 

 At de studerende får mulighed for at deltage i underviseres ph.d.-studier 

 At bachelorprojektet i højere grad ses som en del af projektkulturen, ved at det defineres som 

sådan og gøres til et udviklingsprojekt eller evt. en del af et tema, der varer over flere år på 

det pågældende sted, fremfor at det er omvendt: at de studerende skal kobles til forsknings- 

og udviklingsprojekter centralt 

 

Faktorer, der har været hæmmende for de studerendes deltagelse 

 Det kan være svært at planlægge projekter, som passer ind i de studerendes korte og 

curricula-orienterede forløb 

 Medansvar for den studerendes studieforløb i meget fastlagte rammer kombineret med 

ansvar for afrapportering af eksternt finansierede projekter, gør samarbejdet vanskeligt. Her 

er der bedre grobund for, at de studerende kan deltage i interne udviklingsprojekter med 

egne deadlines 

 

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet med studerende fra 

efter- og videreuddannelserne  

 De studerende på efter- og videreuddannelserne er forankret i arbejdets verden, hvor efter- 

og videreuddannelse er bevilget fra arbejdsstedet, der højst sandsynligt ikke har råd til at 

betale omkostningerne i forbindelse med den studerendes deltagelse i et forsknings- og 

udviklingsprojekt. For mange videncentre vil dette være en relativ stor omkostning, særligt 

fordi centrene i forvejen anvender mange midler til frikøb af undervisere til projekter 

 Manglende organisatorisk sammenhæng og samarbejde mellem videncentrene og 

videreuddannelsesafdelingen 

 Det kan være svært at koordinere i forhold til studiet – både i forhold til studiets længde og 

det faktum, at studiet er et deltidsstudie 
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 Rigtig mange EVU-aktiviteter er skåret ned til et minimum pga. økonomi, hvorfor det kan 

være svært at finde ressourcer til forsknings- og udviklingsaktiviteter 

 

 

SAMARBEJDET MED PÆDAGOGER I DAGINSTITUTIONER, SFO’ER OG 

KLUBBER 
 

Pædagogers deltagelse i videncentrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter 

Nedenstående diagram baserer sig på data fra spørgeskemaundersøgelsen og illustrerer i hvor høj 

grad pædagoger fra daginstitutioner, SFO’er og klubber vurderes at deltage i henholdsvis de lokale 

og de nationale videncentres forsknings- og udviklingsprojekter.  

 

 
 

For de lokale videncentres vedkommende vurderer 40 % af de adspurgte, at videncentret i høj grad 

inddrager pædagoger fra daginstitutioner, SFO’er og klubber i centrets forsknings- og 

udviklingsprojekter.  Hertil vurderer 20 % af de adspurgte, at pædagoger slet ikke deltager i 

videncentrets forsknings- og udviklingsprojekter, mens 40 % vurderer, at pædagogerne deltager i 

nogen grad. Ser man på de nationale centre, vurderer 33 % af de adspurgte, at pædagoger fra 

daginstitutioner, SFO’er og klubber slet ikke deltager i centrets forsknings- og udviklingsprojekter, 

mens 33 % af de adspurgte vurderer, at dette sker i mindre grad. 33 % vurderer, at pædagogerne 

deltager i høj grad.   

 

Samlet set er der således tendens til, at de lokale videncentre i højere grad inddrager pædagoger i 

deres projekter. Det hænger med stor sandsynlighed igen sammen med, at de lokale centre er 

forankret lokalt side om side med lokale uddannelser og derigennem har adgang til et samarbejde 

med lokale institutioner, hvor de nationale centre i højere grad varetager opgaver på kommunalt 

niveau eller for ministerier og styrelser, hvor pædagoger i enkelte institutioner ikke inddrages aktivt i 

samme omfang. 

 

40% 40% 

0% 

20% 

33% 33% 33% 

I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

Pædagogers deltagelse i videncentrenes forsknings- og udviklingsprojekter 

Lokale videncentre (N=5) Nationale videncentre (N= 3)



 
 

Kortlægning af professionshøjskolernes videncentre 
 

Side 24 

Hvordan og hvor ofte opstår nye forsknings- og udviklingsprojekter i 

samspil med daginstitutioner, SFO’er og klubber?  

I spørgeskemaundersøgelsen blev respondenterne bedt om at vurdere, hvor ofte nye projekter i 

samspil med daginstitutioner, SFO’er og klubber opstår efter henvendelse fra kommuner, efter 

henvendelse fra enkelte institutioner, på initiativ af videncentret selv eller som et resultat af 

deltagelse i faglige netværk og interessegrupper. Resultaterne viser, at projekterne ofte kommer i 

stand på initiativ af videncentret selv eller som et resultat af deltagelse i faglige netværk og 

interessegrupper. De fleste af de adspurgte vurderer herudover, at projekterne af og til opstår efter 

henvendelse fra kommuner eller enkelte institutioner. 29 % vurderer, at projekterne aldrig opstår på 

baggrund af henvendelse fra enkelte institutioner.  

 

Det har ikke med udgangspunkt i data fra projektgennemgangen været muligt at indhente 

fyldestgørende information om, hvordan projekterne er opstået, om end meget tyder på, at mange 

projekter er opstået som led i en strategisk prioritering fra kommunalt eller politisk hold. Kun ganske 

få projekter lader til at være opstået på initiativ af enkelte pædagoger eller institutioner.  

 

Hvordan deltager pædagoger fra daginstitutioner, SFO’er og klubber i 

centrenes forsknings- og udviklingsprojekter 

Der blev spurgt ind til, hvordan pædagoger oftest deltager i de enkelte centres forsknings- og 

udviklingsprojekter. Respondenterne blev bedt om at vurdere, hvor ofte pædagogerne deltager i 

projekterne som henholdsvis respondentgruppe, som medforskere og/eller medudviklere, som 

projektansvarlige eller i forbindelse med udvikling af nye projektidéer. Der er ingen umiddelbar 

forskel på, hvordan pædagoger deltager i henholdsvis de lokale og de nationale videncentres 

forsknings- og udviklingsprojekter. 
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Ingen vurderer, at pædagogerne eller institutionslederne ofte deltager som projektansvarlige eller i 

forbindelse med udvikling af idéer til nye projekter. Dette finder sted i mere begrænset omfang. 

Hertil vurderer 75 % af de adspurgte, at pædagogerne af og til deltager som respondentgruppe. 38 % 

vurderer, at pædagogerne af og til deltager som medforskere og/eller medudviklere, mens 50 % 

vurderer, at pædagogerne aldrig deltager som medforskere eller medudviklere.  

 

Til sammenligning viser resultaterne af projektgennemgangen, at pædagogerne deltager som 

respondentgruppe i 30 % af projekterne og som medforskere og/eller medudviklere i 14 % af 

projekterne. 

 

På basis af spørgeskemaundersøgelsen kan sammenfattes en række faktorer, der har virket 

henholdsvis fremmende og hæmmende for pædagogernes deltagelse i videncentrenes forsknings- og 

udviklingsprojekter. 

 

Faktorer, der har været fremmende for videncentrenes samarbejde med 

pædagoger i daginstitutioner, SFO’er og klubber: 

 Når kommunen er inddraget, så der er engagement og støtte oppefra – det motiverer, da 

pædagogerne ellers ofte klager over mange på tid 

 At pædagogernes medgåede tid samt transport finansieres 

 Hvis der i projektet er mulighed for frikøb (vikardækning) 

 At pædagogerne er med i projektet fra begyndelsen, så de har medindflydelse på projektets 

problemformulering 

 At projektet favner pædagogernes hverdag og udviklingsmuligheder 

 Netværk og relationer på institutionsniveau og dermed tæt kontakt med praksisfeltet 

 At institutionerne eller pædagogerne har tradition for at arbejde udviklingsorienteret og 

derfor er både opsøgende og positive over for henvendelser 
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Faktorer, der har været hæmmende for videncentrenes samarbejde med 

pædagoger i daginstitutioner, SFO’er og klubber: 

 Travlhed og mangel på tid 

 Krav om deltagelse i mange forvaltningsprojekter 

 Forskellige indstillinger til forsknings- og udviklingsarbejde i forskellige kommuner. 

 At ønsket om udvikling ofte kan opfattes som det første tilløb til krav om omstilling som følge 

af strukturforandringer og rationaliseringer. Eksperimentel indstilling er vanskelig i en sådan 

situation 
 

 

OPSAMLING PÅ VIDENCENTRENES ORGANISERING OG SAMARBEJDSRELATIONER 
 Der er stor opmærksomhed på at integrere de lokale videncentre eller vidensmiljøer som en 

del af uddannelsernes fagmiljøer 

 

 Sammenholdes de lokale videncentre med de nationale, kan der spores forskelle i centrenes 

samarbejdsrelationer, finansieringsmuligheder og kobling til uddannelserne. De nationale 

centre har generelt en tydeligere profil udadtil. De samarbejder i højere grad med ministerier, 

styrelser, private virksomheder og kommunale forvaltninger omkring evalueringer, 

konsulentopgaver og udviklings- og kompetenceudviklingsforløb. De lokale centre har 

derimod et tættere samarbejde lokalt, fx med den pædagogiske grunduddannelse eller lokale 

institutioner. Disse forhold er medvirkende til, at de nationale centre i højere grad kan basere 

finansieringen af deres projekter på eksterne midler (bestillingsopgaver, indtægtsdækket 

virksomhed mv.)  

 

 Videncentrenes interne projekter har hovedsageligt været finansieret af globaliseringsmidler. 

Midler fra den pædagogiske grunduddannelse eller de pædagogiske efter- og 

videreuddannelser i form af puljetimer fra undervisernes årsværk er anvendt i begrænset 

omfang 

 

 For nogle af de inkluderede professionshøjskolers vedkommende kan en manglende 

organisatorisk kobling mellem videreuddannelserne og de lokale videncentre betyde, at 

samarbejdet mellem disse ikke fungerer optimalt  

 

 Når underviserne deltager i projekterne, sker det fortrinsvis som aktive deltagere i forsknings- 

og udviklingsprocessen eller som projektansvarlige 

 

 Der er store variationer mellem videncentrene i forhold til de studerendes deltagelse. 

Generelt deltager de studerende ikke i særlig høj grad. Videre samarbejder centrene kun i 

begrænset omfang med de studerende omkring deres bachelorprojekter. Ser man på tværs af 

centrenes aktuelle aktiviteter og tiltag, er der dog ingen tvivl om, at flere centre pt. arbejder 

på at skabe rum for øget inddragelse af de studerende 

 

 Pædagoger fra daginstitutioner, SFO'er og klubber deltager oftere som respondentgruppe og 

i mindre omfang som aktive deltagere i forsknings- og udviklingsprocessen  
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3. Karakteristik af videncentrenes 
vidensproduktion 

For hvert af de inkluderede videncentre er der indledningsvis udarbejdet en oversigt over de seneste 

tre års projekter, dvs. fra 2009 til 2012. Projekter igangsat efter 10. maj 2012 er ikke inddraget. 

Projekterne er primært fundet gennem projektoversigter på centrenes hjemmesider eller gennem UC 

Viden, som er Danmarks nye samlede portal for forsknings- og udviklingsaktiviteter i 

professionshøjskolesektoren. I enkelte tilfælde er der rekvireret yderligere projekter gennem 

videncentermedarbejderne. 

 

Efterfølgende er foretaget en indkredsning af projekter med særlig relevans for dagtilbud, SFO’er, 

klubber og/eller pædagoguddannelsen. Projekterne er udvalgt på baggrund af følgende kriterier: 

  

 Projektet målretter sig en eller flere af følgende målgrupper: 1. dagtilbud, SFO’er eller 

klubber, 2. den pædagogiske grunduddannelse eller de pædagogiske efter- og 

videreuddannelser, 3. forskningen inden for området, fx pædagogisk forskning, 

uddannelsesforskning med fokus på pædagoguddannelsen eller professionsforskning 

 Projektet falder inden for tidsrammen 

  

I alt er gennemgået 413 projekter, hvoraf 138 er medtaget i den endelige kortlægning. Ved brug af et 

opsamlende projektskema er foretaget en systematisk indhentning af viden om projekternes 

målgrupper, finansiering, emner og formidling samt henholdsvis interne og eksterne 

samarbejdspartnere. I tilfælde af manglende oplysninger om enkelte forhold er der indhentet 

supplerende data gennem kontakt med pågældende videncentre.  

 

Projektbeskrivelserne varierer generelt meget, både i forhold til kvalitet, omfang og indhold. 

Udgangspunktet for beskrivelsen af projekterne har således været af meget varierende karakter. 

Ligeledes er der ikke taget højde for projekternes størrelse.  

 

VIDENSPRODUKTION OG PROJEKTTYPER 
Professionshøjskolerne har, som beskrevet indledningsvis, ikke forskningspligt, men pligt til at udføre 

udviklingsarbejde, bl.a. gennem samarbejde med universiteterne. Med afsæt heri er det besluttet, at 

anvendt forskning og udvikling bør være et bærende perspektiv for videnopbygning på 

professionshøjskolerne.9  

 

I Rektorkollegiets forskningspolitiske strategi fra 2012 defineres forskning og udvikling med 

udgangspunkt i den såkaldte kaldte Frascati Manual,10 som er udviklet af OECD i 2002 til brug for 

udredninger og statistik om nationale forskningsindsatser. Frascati-manualen opererer med tre typer 

forskning; grundforskning, anvendt forskning og udvikling.  

 

                                                                    
9
 Rektorkollegiet 2012. 

10
 OECD 2002. 
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Grundforskning  

Grundforskning referer til eksperimenterende eller teoretisk arbejde med det primære sigte at opnå 

ny viden og forståelse uden nogen bestemt anvendelse i sigte. Hovedinteressen er således at 

beskrive, forklare og forstå, men ikke at foreskrive. Der holdes en analytisk, refleksiv distance til 

aftagerfeltet.  

 

Anvendt forskning  

Anvendt forskning skal ligesom grundforskningen forstås som eksperimenterende eller teoretisk 

arbejde med det formål at opnå ny viden og forståelse, blot er arbejdet anvendelsesorienteret. Den 

anvendte forskning er således kendetegnet ved at være rettet mod at kunne anvendes umiddelbart 

eller i strategiske ærinder. Videre vil emner og problemstillinger typisk være udpeget og afgrænset af 

opdragsgiveren i modsætning til grundforskningen, der indeholder en vis tematisk frihed.  

 

Udviklingsarbejde  

Udviklingsarbejde er karakteriseret ved at have en ambition om at frembringe nye metoder, 

materialer, processer mv. på basis af viden og resultater fra forskningen og/eller erfaringer fra praksis. 

Gennemgangen af projekterne viser, at aktionsforskning er en meget populær og anvendt tilgang til 

at skabe rum for, at viden i højere grad skabes, deles og anvendes i et gensidigt samspil mellem 

forskere og praktikere. Udviklings- og aktionsforskningsprojekterne gør op med den lineære 

vidensnedsivning fra forskning til praksis ved at sætte samarbejdet og samspillet mellem forskning og 

praksisfelt i højsædet. De rummer en kollektiv og problemløsende strategi mellem forskere og 

deltagere med det mål at løse et problem og samtidig udvikle ny viden (Blok Johansen 2011).       

 

I projektgennemgangen opereres med de tre ovennævnte definitioner af forskning og udvikling, som 

findes i Frascati-manualen. Samtidig er inddraget yderligere tre kategorier i forsøget på at give et 

fyldestgørende billede af, hvilke former for vidensproduktion, der er dominerende inden for området, 

og hvilke formål og funktioner, de tjener. Det drejer sig om kategorierne Evaluering og følgeforskning, 

Kompetenceudvikling og Formidling. 

 

Evaluering og følgeforskning 

Flere af de inkluderede projekter kan karakteriseres ved at være evalueringsarbejde eller 

følgeforskning, der overvejende har til formål at evaluere og vurdere konkrete politiske tiltag eller 

reformer. 

 

Kompetenceudvikling 

Ser man på tværs af de relevante projekter, skiller en gruppe sig ud, nemlig de projekter, som 

overvejende rummer konkret praksistræning, kurser eller konsulentbistand. I mange tilfælde indgår 

kompetenceudviklingen som en del af et udviklingsprojekt, men der er flere eksempler på rene 

kompetenceudviklingsprojekter, fx udvikling og afholdelse af et kursusforløb for det pædagogiske 

personale i en daginstitution.  

 

Formidling 

Enkelte af de inkluderede projekter har som overordnet mål at videreformidle eksisterende viden 

eller erfaringer, fx i form af kampagner, idékataloger eller bogudgivelser. Disse har fået betegnelsen 

formidlingsprojekter. 
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PROJEKTERNE 
De inkluderede projekter er generelt karakteriseret ved at rumme flere forskellige former for 

vidensproduktion. Et forskningsprojekt kan fx indeholde metodeudvikling eller en evalueringsdel, og 

et udviklingsprojekt indeholder tit og ofte en evalueringsdel eller et kompetenceudviklingsforløb. 

Grænserne mellem de forskellige projekttyper er derfor i mange tilfælde uklare og flydende. 

Spørgsmålet er i denne forbindelse, hvorvidt det er en optimal løsning at forsøge at placere de 

enkelte projekter inden for rammerne af én kategori. Netop nuancerigdommen vidner om, at der 

finder mange varierede former for vidensproduktion sted, og at de mange kombinationsmuligheder 

på forskellig vis forsøger at imødekomme aktuelle behov og problemstillinger i såvel den 

pædagogiske profession som uddannelserne. Tages der højde for disse mange 

kombinationsmuligheder ved at lade de enkelte projekter fordele sig over flere former for 

projekttyper, fordeler projekterne sig således: 

 

 
N = 138 

 

Sammenlagt kan 69 af de 138 projekter karakterises som forskningsprojekter, hvoriblandt 8 af dem er 

karakteriseret ved ikke at have et direkte anvendelsesorienteret sigte, men snarere har 

grundforskningslignende karakter. 43 projekter kan karakteriseres som udviklingsprojekter, og 35 

som kompetenceudviklingsprojekter. Ser man nærmere på, hvordan projekttyperne fordeler sig i regi 

af henholdsvis de nationale og de lokale videncentre, er der en klar tendens til, at de nationale centre i 

gennemsnit rummer flere udviklings-, kompetenceudviklings- samt evalueringsprojekter, mens de 

lokale rummer flere forsknings- og udviklingsprojekter.    

 

Målgrupper 

En del af projekterne er kendetegnede ved at have flere målgrupper. Overordnet opereres med tre 

målgrupper pædagoguddannelsen, praksisfelt og forskning. På baggrund af en nærlæsning af 

projektbeskrivelser, projektrapporter og artikler er der foretaget en sondring i projekternes primære 

målgruppe og sekundære målgruppe. Nedenstående diagram danner et overblik over, i hvilket 

omfang de tre overordnede målgrupper optræder som primær målgruppe i projekterne. Der er taget 

højde for, at et projekt kan have flere primære målgrupper. 

 

8 

61 

43 

23 

4 

35 

Antal projekter fordelt på projekttyper 
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N = 138  

 

60 ud af 138 projekter har pædagoguddannelsen som primær målgruppe, dvs. at projektet målretter 

sig enten studerende og/eller undervisere på den pædagogiske grunduddannelse eller de 

pædagogiske efter- og videreuddannelser. Det har ikke på baggrund af datamaterialet været muligt 

at vurdere præcis, hvor mange af projekterne der målretter sig henholdsvis grunduddannelsen og 

efter- og videreuddannelserne, da mange af projekterne har rettet sig mod pædagoguddannelsen 

generelt. Dog er det bemærkelsesværdigt, at kun fire projekter giver udtryk for at have efter- og 

videreuddannelsen som primær målgruppe.     

 

108 ud af 138 projekter vurderes at have praksisfeltet som primær målgruppe. Ser man nærmere på, i 

hvilket omfang disse projekter målretter sig henholdsvis daginstitutioner, SFO'er, klubber og 

kommunalt niveau (organisatorisk plan), fordeler projekterne sig som vist nedenfor. Der er også her 

taget højde for, at et projekt kan have flere målgrupper. 

 

                 
N= 138 

 

57 projekter har haft daginstitutioner som målgruppe. Inden for disse har syv projekter målrettet sig 

dagplejen. Blandt de resterende 50 projekter har en overvejende stor del målrettet sig 

daginstitutioner generelt. Hertil kommer 16 projekter, som særligt målretter sig børnehaven, og tre 

projekter, der særligt målretter sig vuggestuen. Blandt de projekter, der målretter sig 

daginstitutioner generelt, omhandler mange inklusion, sprogudvikling, kost, sundhed og motion i 

daginstitutioner.  

 

60 108 23 

Antal projekter fordelt på målgrupper 

Pædagoguddannelsen Praksisfelt Forskning

57 29 7 37 

Antal projekter fordelt på målgrupper 

Daginstitutioner SFOer Klubber Kommunalt niveau
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29 projekter målretter sig SFO’er. Mange af disse projekter er kendetegnede ved at sætte fokus på 

SFO’en som en del af skolen. Særligt er der mange projekter, der omhandler bevægelse og 

bevægelseskultur i skole og SFO, inklusion i skole og SFO eller samarbejdet mellem SFO og skole 

omkring børns overgange. Kun to projekter sætter særligt fokus på pædagogisk praksis i SFO’en, 

SFO-kultur eller aktuelle vilkår for SFO-pædagoger. Det ene sætter fokus på fritidspædagogikkens 

aktuelle status, og det andet omhandler SFO-pædagogens faglige identitet mellem skole og SFO.   

 

Ser man nærmere på de syv projekter, der målretter sig klubber, så er der igen tendens til, at en stor 

del af dem indgår som et led i et målrettet forsøg på at sætte fokus på kost, sundhed, bevægelse og 

bevægelseskultur i et givet lokalområde eller qua et tættere samarbejde mellem skole, fritidshjem og 

klubber. To projekter sætter fokus på fritidspædagogikkens aktuelle status med fokus på pædagogisk 

praksis i klubber. Således er der alt i alt kun ganske få projekter, der sætter fokus på klubberne selv og 

deres pædagogiske praksis. 

 

Projekttyper og målgrupper 

Måden, hvorpå de forskellige projekttyper fordeler sig på målgrupperne, kan give et fingerpeg om, 

hvilken type viden der formidles ud til henholdsvis pædagoguddannelsen og pædagoger i 

daginstitutioner, SFO’er og klubber. Nedenstående tabel er et forsøg på at vise, hvordan 

projekttyperne fordeler sig på de tre overordnede målgrupper.  

 

 
N= 138 

 

Mens forskningsprojekterne fordeler sig ligeligt i forhold til pædagoguddannelsen og praksisfeltet, 

bliver det tydeligt, at udviklings-, evaluerings- og kompetenceudviklingsprojekterne primært knytter 

sig til praksisfeltet. Det hænger først og fremmest sammen med, at der laves mange 

kompetenceudviklings- og udviklingsprojekter for og i praksisfeltet, som går hånd i hånd med  

kommunernes satsningsområder inklusion, forebyggende og tidlig indsats, kost, bevægelse og 

bevægelseskultur i daginstitutioner og skoler (se bilag D). 
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Hvilke emner er i spil? 

Ser man på tværs af de inkluderede projekters emner, kan de inddeles i en række overordnede 

tematiske områder. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvilke emner og temaer, der er i spil. I 

venstre kolonne er i parentes angivet, hvor mange projekter, der hører hjemme inden for 

pågældende område. I højre kolonne gives et udpluk af faglige emneord fra de for emneområdet 

relevante projekters projektbeskrivelser, projektrapporter og artikler.  

 

 
 
Pædagoguddannelsens aktuelle vilkår 
(15) 

 

 Forholdet mellem teori og praksis 

 Professionsrettethed 

 Tværfaglighed 

 Relationer på tværs af lærer- og 
pædagoguddannelsen 

 Vidensbasering af undervisningen 

 Stigende frafaldsprocent 
 

 
 
Evaluering, kvalitetsudvikling og 
dokumentation (5) 

 

 Kvalitetsudviklingsværktøjer 

 Praksisfortællinger som evaluerings- og 
dokumentationsmetode 

 Akkreditering af læringsfællesskaber på 
dagtilbudsområdet 

 Metafortællinger som dokumentationsform 
 

 
 
Pædagogers faglighed og 
professionsidentitet (17) 
 

 

 Evidensbaseret pædagogisk arbejde 

 Pædagogers fagsprog  

 Tværprofessionalitet 

 Pædagogers forståelse af egen 
professionspraksis 

 Pædagogers betydning for børns trivsel 
 

 
 
Fritidspædagogik (6) 
 
 

 

 Pædagogisk praksis i fritidshjem og klubber 

 Fritidspædagogikkens aktuelle status  

 SFO pædagogens faglige identitet mellem 
skole og SFO 

 

 
 
Æstetik og pædagogik (10) 
 

 

 Pædagogisk-æstetisk praksis 

 Pædagogstuderendes oplevelse af æstetik som 
vigtigt for pædagogisk praksis 

 Æstetisk dannelse 

 Musik og bevægelse 

 Spændingsfeltet mellem æstetik og evidens 
 

 
Outdoorpædagogik (4) 

  

 Udeliv og børns læreprocesser i naturen 
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Inklusion (32) 

 

 Tidlig indsats og forebyggende tiltag 

 Tværprofessionel organisering og samarbejde 

 Inkluderende pædagogisk praksis og 
inkluderende miljøer i daginstitutioner 

 Udsatte børns overgange mellem børnehave, 
skole og SFO 

 Børns deltagelsesmuligheder 

 Inklusion af specialbørn i almenområdet 
 

 
 
Digitale medier og børns hverdagskultur 
(10) 
 

 

 iPads i børnehaven 

 Inddragelse af multimedieapps i det 
pædagogiske arbejde med læreplaner i 
børnehaven 

 Børns brug af sociale medier 

 Smartphones og bevægelse i skole og SFO 
 

 
 
Børns brug af skønlitteratur og fiktion 
(4) 
 

 

 Børnekulturelle symboler 

 Fiktionens betydning i børns hverdagsliv 

 Børns læsning af billedbøger 

 Fanfiction 
 

 
 
Børns sprog – sprogtilegnelse og 
sprogpædagogik (11) 

 

 Tidlig skriftsprogstilegnelse 

 Tværfagligt samarbejde om børns sprog 

 Sprogvurdering  

 Sprogpædagogisk praksis 

 Sprogvejlederuddannelsen 
 

 
 
Bevægelse og bevægelseskultur (22) 

 

 Metoder til at arbejde med bevægelse og 
bevægelseskultur i daginstitutioner og SFO 

 Krop og læring 

 Børns motoriske udvikling 

 Idræts-SFO’er 

 Idræt og social inklusion 
 

 
 
Kost og kostpolitik (9) 
 

 

 Fremstilling af mad til børn med specielle 
behov 

 Kostpolitik i dagpleje og daginstitutioner 

 Mad og kreativitet (sanseoplevelser) 

 Bålmad i daginstitutioner 
 

 

Særligt fire emneområder er i fokus; Bevægelse og bevægelseskultur, Inklusion, Pædagogers faglighed 

og professionsidentitet samt Pædagoguddannelsens aktuelle vilkår.  
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Nye tendenser 

Blandt nye tendenser kan fremhæves et øget fokus på og interesse for koblingen mellem æstetik og 

pædagogik. Æstetisk praksis og kreativitet har traditionelt været et af den pædagogiske professions 

kernefagområder. Der har gennem de seneste år været tendens til, at dette område er blevet hægtet 

af til fordel for et fokus på sprog, sprogudvikling, skoleforberedende aktiviteter og børns overgang til 

skolen. Ambitionen bag den øgede interesse for æstetikken kan således måske ses som et forsøg på 

at få bragt liv i området igen, særligt i uddannelsesøjemed.  

 

Ovennævnte udvikling kan også spores inden for området fritidspædagogik, hvor der opleves fornyet 

interesse for fritidspædagogikkens aktuelle status og særlige praksis.  

 

Outdoorpædagogik er endnu et bud på et felt, der har fået et skub fremad med VIA’s etablering af et 

program for outdoorpædagogik i 2010. Formålet er at styrke outdoorpædagogiske perspektiver i 

professionsuddannelserne. Der arbejdes systematisk med at udvikle og implementere uderummet i 

den daglige undervisning på uddannelserne og i aftagerinstitutionerne. 

 

Et sidste felt, der er i rivende udvikling, er digitale medier og børns hverdagskultur. Det hænger først 

og fremmest sammen med de senere års øgede brug af digitale medier i familier, daginstitutioner og 

skoler. Et centralt fokuspunkt er de sociale mediers betydning for børns hverdagskultur og 

socialisering. Hertil kommer en stigende interesse for, hvordan man kan inddrage de digitale mediers 

muligheder konstruktivt i tilknytning til det pædagogiske arbejde i daginstitutionerne.   

 

Formidling 

Ser man nærmere på, hvordan de inkluderede projekter er blevet formidlet videre, tegner sig 

nedenstående billede. Tallene må imidlertid tages med et vis forbehold. Dels har det for 10 projekters 

vedkommende ikke været muligt at indhente information om formidlingen af projektet, dels finder 

der megen formidling eller ”skjult” videnspredning sted, som ikke vil være muligt at indfange inden 

for rammerne af denne kortlægning, fx i undervisningen på uddannelserne. 

 
N= 138 
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9 
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Antal projekter fordelt på formidlingsformer 
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Generelt benytter projekterne sig af mange forskellige former for formidlingsmetoder. Kategorien 

“andet” refererer til, at projektet er formidlet gennem en projekthjemmeside eller konkrete 

produkter, som fx arbejdsværktøjer, dvd’er, computerspil mv.  

 

SPOR AF VIDENCENTRENES VIDENSPRODUKTION 
Afrundingsvis er foretaget en lille stikprøveundersøgelse blandt litteraturlister i 40 bachelorprojekter 

fra den pædagogiske grunduddannelse. Bachelorprojekterne er fundet i UC Viden og spreder sig 

geografisk over hele landet. Imidlertid er registrering af bachelorprojekter i UC Viden et ret nyt 

fænomen, hvorfor der er forskel på, i hvilket omfang de enkelte professionshøjskoler er 

repræsenteret. Således er det fortrinsvis pædagogiske grunduddannelser fra VIA og UC Sjælland, der 

er repræsenteret. På baggrund af en gennemlæsning af bachelorprojekternes problemformuleringer 

er udvalgt projekter fra 2010-2012, som falder inden for de emneområder, der er i fokus i 

videncentrenes vidensproduktion.  

 

I gennemgangen af litteraturlisterne har opmærksomheden været rettet mod artikler, rapporter, 

bøger mv. som er udgivet inden for de seneste tre år. Resultaterne viser, at 22 ud af de 40 

litteraturlister indeholder artikler, rapporter eller andre skrifter, produceret af videncentrene. Særligt 

NVIE , UCC og VIA markerer sig. Tages ældre udgivelser i betragtning er det meget muligt, at antallet 

er højere. Ønskes mere valid viden om i hvor høj grad videncentrenes vidensproduktion anvendes, 

anbefales det, at der laves en stikprøveundersøgelse af større og mere varieret format, end det har 

været muligt inden for rammerne af denne undersøgelse.       

 

OPSAMLING PÅ VIDENCENTRENES VIDENSPRODUKTION 
 Professionshøjskolernes vidensproduktion inden for det almenpædagogiske område er 

spredt ud over mange forskellige videncentre eller vidensmiljøer. De relevante centre 

beskæftiger sig med det almenpædagogiske område, herunder daginstitutioner, SFO’er og 

klubber, med udgangspunkt i hver deres særlige faglige fokusområder, fx inklusion og 

eksklusion, børn og unges kultur, sundhed, kost og motion, professionsdidaktik, sprog, 

læsning og læring 

 

 Videncentrenes projekter er generelt karakteriseret ved at rumme flere forskellige former for 

vidensproduktion 

 

 Ser man på tværs af de undersøgte projekter, udgør anvendt forskning og udvikling den mest 

udbredte projekttype 

 

 Der en klar tendens til, at de nationale centre i gennemsnit rummer flere udviklings-, 

kompetenceudviklings- samt evalueringsprojekter, mens de lokale centre rummer flere 

forsknings- og udviklingsprojekter    

 

 Kompetenceudviklingsprojekterne beskæftiger sig hovedsageligt med emner, som går hånd i 

hånd med kommunernes satsningsområder inklusion, forebyggende og tidlig indsats, kost, 

bevægelse og bevægelseskultur i daginstitutioner og skoler 
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 Populære emner i forskningsprojekterne er pædagogers faglighed og professionsidentitet og 

pædagoguddannelsens aktuelle vilkår  

 

 Emner, der kendetegner de nyeste projekter er pædagogik og æstetik, fritidspædagogik, 

outdoorpædagogik samt digitale medier og børns hverdagskultur 

 

 Kun få projekter sætter fokus på den særlige kultur, faglighed og praksis, der finder sted i 

henholdsvis vuggestuer og klubber 

 

 Den viden, der produceres i videncentrene, når ud til de studerende og bliver brugt  
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4. Konklusion 

Videncentrenes betydeligste opgave er at fungere som brobyggere mellem forskning, uddannelse og 

praksisfelt med det formål at bidrage til, at professionshøjskolerne holder sig ajour med aktuelle 

forhold og problemstillinger i professionerne og professionsuddannelserne. Samtidig skal ny viden og 

nye tilgange til praksis gøres til en integreret del af uddannelserne og blive til gavn for professionerne. 

Denne opgave er markeret ved et lovfæstet krav om udviklingsbasering og indebærer, at 

videncentrenes produktion af viden baseres på et tæt og gensidigt samarbejde og samspil med 

professioner og uddannelser i forsøget på at identificere aktuelle og vedkommende problemstillinger 

og ikke mindst udvikle relevant og brugbar viden. 

 

Når man ser på tværs af de undersøgte projekter i regi af henholdsvis de lokale og de nationale 

videncentre er der ingen tvivl om, at de to forskellige typer af videncentre kan noget forskelligt. De 

lokale videncentre er karakteriseret ved at have tæt forbindelse til lokale uddannelser og 

institutioner, mens de nationale centre i højere grad profilerer professionshøjskolernes 

vidensproduktion udadtil i bred forstand, fx i forhold til medier, politikere, interesseorganisationer 

mv. Dette afspejler sig til dels i centrenes vidensproduktion, hvor de lokale videncentre er 

karakteriserede ved at rumme mange forsknings- og udviklingsprojekter, mens de nationale centre i 

højere grad udfører konsulentopgaver, evalueringer, udviklings- og kompetenceudviklingsforløb i 

samarbejde med kommuner, interesseorganisationer, ministerier og styrelser. De forskellige måder, 

hvorpå videncentrene er organiseret, har således betydning for centrenes vidensproduktion samt 

nærhed til og samspil med henholdsvis pædagoguddannelsen og praksisfeltet.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det kan være problematisk, hvis de undersøgte videncentres 

forsknings- og udviklingsaktiviteter overvejende baseres på indtægtsdækket virksomhed, idet det 

tager tid fra centrenes relations- og udviklingsarbejde, både indadtil i forhold til undervisere og 

studerende fra den pædagogiske grunduddannelse og de pædagogiske efter- og videreuddannelser, 

men også udadtil i samarbejdet med lokale daginstitutioner, SFO'er og klubber.  

 

Flere evalueringer (fx AKF's undersøgelse af professionshøjskolernes videncentre fra 2012) viser i 

denne sammenhæng, at det kan være problematisk, at professionshøjskolernes primære 

finansieringskilde til videnarbejde består af midlertidige puljemidler – det gør det vanskeligt at 

iværksætte langsigtede udviklingstiltag og sikre kontinuitet og opretholdelse af videncirkulation.  

 

Med afsæt i resultaterne fra nærværende kortlægning anbefales det, at: 

 

 der forsat eksperimenteres med forskellige organisatoriske modeller, som kan understøtte de 

studerendes deltagelse i videncentrenes arbejde 

 

 de organisatoriske rammer og betingelser for samarbejdet mellem de lokale videncentre og 

videreuddannelserne styrkes 
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 centrene fortsat tilføres midler svarende til globaliseringsmidlerne og/eller ydes en fast 

grundbevilling.  En stabil tilførsel af midler vil frigive nogle af de mange ressourcer, der 

investeres i at tilvejebringe midler til centrenes drift, hvilket vurderes at være af stor 

betydning for centrenes fremadrettede muligheder for at skabe rum for henholdsvis de 

studerendes, undervisernes og pædagogernes deltagelse 

 

 de mange relevante indsatser på tværs af kommuner, institutioner, vidensmiljøer og 

uddannelser i større omfang arbejder sammen omkring prioritering af de tildelte midler, 

således at brugbarheden og spredningen af det enkelte projekts resultater i højere grad bliver 

gjort til en naturlig forpligtelse for projektet 
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Bilag A: Oversigt over videncentre med 
relevans for det pædagogiske område (første 
kortlægning) 

 

Lokale videncentre 
 
Professionshøjskole Videncentre 

 

 
 
UC SYD 

Videncenter for Almenpædagogik og Formidling 
 

Videncenter for Sundhedsfremme 
 

UC Sjælland 
 

CUPP – Videncenter for udvikling af praktik og Professioner 
 

 
 
 
 
VIA UC 

Videncenter for Børn og Unges Kultur 
 

Videncenter for Didaktik 
 

Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde 
 

Videncenter for Sprog, Læsning og Læring 
 

UCN  Videncenter for Professionsudvikling – VIP  
 

 
 
 
 
Metropol 

Center for Urban Sundhed (Centret er nedlagt, men centrets 
aktiviteter og projekter fortsættes uændret i Institut for 
Rehabilitering og Ernæring) 
 

Forskningscenter for Socialt Arbejde (herunder Børneinstituttet) 
 

Forsknings- og udviklingsprogram: Børn og unges velfærd 
 

Forsknings- og udviklingsprogram Mad og måltider 
 

 
 
 
 
 
 
UCC 
 
 
 
 
 
 
 

Forsknings- og udviklingsprogram: Diversitet og Social Innovation 
 

Forsknings- og udviklingsprogram: Ledelse og Organisatorisk 
Læring 
 

Forsknings- og udviklingsprogram: Didaktik og Læringsrum 
 

Forsknings- og udviklingsprogram: Kommunikation og Æstetiske 
Læringsstrategier (rummer pt. kun et ph.d. projekt) 
 

Videreuddannelsesprogram: Børn og Unge 
 

Videreuddannelsesprogram: Inklusion og Integration 
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Lokale videncentre 
 
Professionshøjskole Videncentre 

 

 
UCC (fortsat) 
 

Videreuddannelsesprogram: Ledelse og Organisation 
 

Videreuddannelsesprogram: Skoleudvikling og Didaktik 
 

 

 

Nationale videncentre 
 

Videncenter 
 

Partnerinstitutioner 

CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i 
Praksis 
 

UCN (hovedsæde)   
UCL  
UCC  
 

KOSMOS – Nationalt Videncenter for Kost, 
Motion og Sundhed for børn og unge  
 

UC SYD (hovedsæde) 
VIA UC 
UC Sjælland 
 

NVIE – Nationalt Videncenter for Inklusion og 
Diversitet 
 

UC SYD 
Centret blev oprindelig til i samarbejde mellem 
UCC og UC SYD. I forbindelse med 
omstruktureringen af UCC’s videncentre har NVIE 
ikke længere en afdeling i UCC, men fungerer 
stadig som nationalt videncenter 
  

Nationalt Videncenter for Læsning 
 

Centret har hovedsæde i UCC, mens en del af  
centrets drift finansieres med årlige tilskud fra 
alle syv professionshøjskoler 
 

NUBU – Nationalt Videncenter for Udsatte Børn 
og Unge 
 

NUBU er et partnerskab mellem alle syv 
professionshøjskoler med hovedsæde på 
Metropol 
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Bilag B: Præsentation af de relevante 
videncentre 

LOKALE VIDENCENTRE 
 

UC Syd 

UC Syd har en selvstændig Udviklings- og Forskningsafdeling, som er delt op i tre tværgående 

vidensområder, hvorunder videncentrene er organiseret; 1. Pædagogik/Inklusion/Socialfaglig, 2. 

Sundhed/Sundhedsfremme/Velfærdstekonologi og 3. Ledelse/Innovation/Evaluering. Videnområderne 

rummer UC Syds forsknings- og udviklingsaktiviteter og har som overordnet formål at skabe synergi 

og sammenhæng mellem uddannelserne og de praksisfelter, der uddannes til. UC Syd rummer tre 

lokale videncentre, hvoraf to af dem er medtaget i undersøgelsen. Det drejer sig om Videncenter for 

Almen Pædagogik og Formidling samt Videncenter for Sundhedsfremme.    

 

Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling 
 

Formål og fokusområder 
Videncenter for Almen Pædagogik og Formidling er et center for udvikling og uddannelse for 
pædagogiske professioner. Centret udvikler vi viden om almene pædagogiske problemstillinger, fx: 
 

 dannelsesteoretiske (magt, relationer, anerkendelse, medborgerskab, inklusion, etik og 
æstetik i pædagogisk praksis) 

 institutionsteoretiske (den pædagogiske institutions opgave og funktion, værdigrundlag, 
pædagogisk ledelse) 

 didaktiske (undervisning, opdragelse, metoder, disciplin, koncepter og modeller, læremidler, 
læreplaner, evaluering) 

Aktiviteter 

 Udviklings- og forskningsprojekter 

 Efter- og videreuddannelsesaktiviteter for lærere og pædagoger ved kommunale og private 
pædagogiske institutioner 

 Forskellige rekvirerede ydelser i forhold til kommunale forvaltninger og institutioner samt 
andre skole og uddannelsesforanstaltninger, fx foredrag og oplæg til pædagogiske dage mv. 

 Rekvirerede ydelser i forhold til UC Syds professionsuddannelser 
 

Samarbejdsrelationer  

 Dagtilbud, skolefritidsordninger, døgninstitutioner og andre specialpædagogiske 
institutioner 

 Folkeskoler, efterskoler, friskoler, højskoler og andre skoleformer 

 Kommunale forvaltninger og interesseorganisationer 

 Professionshøjskolernes uddannelsestilbud 
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Videncenter for Sundhedsfremme 
 

Formål og fokusområder 
Videncenter for Sundhedsfremme arbejder med sundhedsfremme og forebyggelse og har 
spidskompetencer inden for skoler, daginstitutioner og sundhedsvæsen. Centret løser opgaver for 
både offentlige og private virksomheder. 
 
Som udgangspunkt arbejder centret ud fra følgende overordnede mål: 
 

 At udvikle og skabe viden om sundhedspædagogiske og sundhedsfaglig virksomhed 

 At bidrage til udvikling af handlekompetence i forhold til sundhedsmæssige forhold 
 

Aktiviteter 

 Anvender eksisterende viden og genererer ny viden om sundhedsfremme i den offentlige og 
private sektor 

 Indsamler, systematiserer, dokumenterer, formidler, anvender og opbevarer viden om 
sundhedsfremmende indsatser og virksomheder 

 Afprøver og evaluerer modeller inden for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

 Kompetenceudvikling af fagprofessioner, organisationer og nærmiljøer i 
sundhedsfremmende indsatser og virksomheder 

 Implementerer og forankrer viden om sundhedsfremme i UC Syds grund- efter- og 
videreuddannelser 

 Er involveret i internationale projekter/netværk/aktiviteter 

 Videncentret er en aktiv del af det nationale videncenter KOSMOS 
 

Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 

 Regioner 

 UC Syds grund- efter og videreuddannelser 

 Universiteter 

 Ministerier og styrelser 

 Interesseorganisationer (særligt inden for områderne idræt og bevægelse) 
 

 

 
UC Sjælland 

UC Sjælland rummer tre lokale videncentre, som hører hjemme i en Forsknings- og 

Udviklingsafdeling. Bestyrelsen vedtog i marts 2012 en omfattende organisationsændring, som skal 

sikre fokus på grunduddannelserne og videnproduktion. Bl.a. ved at Forsknings- og 

Udviklingsafdelingen og Center for Videreuddannelse, som hidtil har været organiseret som 

selvstændige enheder nu organiseres side om side med grunduddannelserne – inden for rammerne af 

fire campusser. Af UC Sjællands videncentre indgår CUPP – Videncenter for Udvikling af Praktik og 

Professioner. 
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CUPP – Videncenter for Udvikling af Praktik og Professioner 
 

Formål og fokusområder 
CUPP understøtter UC Sjællands udvikling af viden om praktik og bachelorprojekter i samspillet 
mellem uddannelse og arbejde. 

CUPP har et tæt og kontinuerligt samarbejde med RUC i forhold til de interne projekter om 
uddannelsesudvikling og sørger for, at der løbende etableres rum for produktion af metarefleksion og 
kritisk viden om udvikling af professionsuddannelser. 

CUPP’s eksterne projekter har især fokus på det sociale og pædagogiske arbejdsområde. 

Aktiviteter 

 Analyser 

 Udviklingsprojekter 

 Uddannelsesudvikling 

 Forskning 

 Semiarier, konferencer, temadage 
 

Samarbejdsrelationer 

 Professionsuddannelserne ved UC Sjælland 

 Universiteter (særligt RUC) 

 BUPL 

 Andre professionshøjskoler 

 

 
VIA UC 

VIAs uddannelser er organiseret inden for rammerne af fem faglige højskoler, der hver især rummer 

en række specialiserede fællesfunktioner samt videncentre. Hver højskole har en forsknings- og 

udviklingschef, som lederne af videncentrene referer til. I nærværende kortlægning er det VIAs 

Pædagogisk-Socialfaglige Højskole, der er i fokus. Pædagogisk- Socialfaglig Højskole omfatter fem 

videncentre, der hver indeholder en række aktuelle programmer.  

 

Gennemgående for VIAs videncentre er, at videnmedarbejderne ikke blot er medarbejdere i 

videncentrene, men også på det uddannelsessted, hvor de har deres hovedansættelse. Med andre ord 

er alle de videnmedarbejdere, der er involveret i videncentrenes forsknings- og udviklingsprojekter, 

samtidig ansat som undervisere på uddannelsesstederne. Fire af VIA’s videncentre er inkluderet i 

undersøgelsen: Videncenter for Børn og Unges Kultur, Videncenter for Didaktik, Videncenter for Sprog, 

Læsning og Læring samt Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde. 
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Videncenter for Børn og Unges Kultur 
 

Formål og fokusområder 
Videncentret retter sig bredt mod børn og unges kulturelle virksomhed og har til opgave at studere 
og udvikle kultur skabt af børn og unge, for børn og unge og med børn og unge.   
 
Centrets arbejdsfelt er dels de klassiske medier (børnelitteratur, teater, film, musik, legetøj m.m.) og 
nyere medier (tv, video, computer, mobiltelefoner m.m.). Dels pædagogiske og dannende 
kulturformer der sigter mod udvikling af børn og unges identitet og omverdensforståelse. 
 
Med inspiration i kulturanalytiske, sociologiske, æstetiske og fænomenologiske teoridannelser 
beskriver, skaber og formidler centret ny viden om børn og unges skole-, institutions- og fritidsliv til 
gavn for professionelles arbejde med børn og unge. Centeret har tre forskningsprogrammer: 
 

 Hverdagskultur  
 Æstetik og pædagogik 
 Krop og Læring 

 

Aktiviteter 
 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Foredrag, konferencer og temadage 
 Workshops og studiekredse 
 Aktiviteter for og tilbud til studerende 

 

Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 

 Skoler, daginstitutioner, klubber 

 Universiteter (særligt Syddansk Universitet) 

 Uddannelserne i Pædagogisk- Socialfaglig Højskole   

 Interesseorganisationer 
 

 

 

Videncenter for Didaktik 
 

Formål og fokusområder 
Videncentrets aktiviteter er rettet mod at udvikle didaktisk viden inden for skoler, daginstitutioner og 
professionsuddannelser som lærer- og pædagoguddannelsen. Centret skaber viden om samspil 
mellem uddannelse og profession, og hvordan dette samspil kan kvalificere til gavn for såvel 
professioner som professionsuddannelser.  

Centrale temaer i centrets programmer er professionsuddannelsers-, skolers- og daginstitutioners 
pædagogiske virksomhed med fokus på faglighed, kvalitet, formidling, differentiering og 
virkning/effekt i forhold til udbyttet af undervisning, læring og opdragelse. Et andet centralt 
fokusområde er nyuddannedes overgang til praksis. Centret rummer aktuelt fire 
forskningsprogrammer: 

 Danskfagets didaktik 
 Naturfagenes didaktik 
 Professionsdidaktik  
 Outdoorpædagogik 

http://www.viauc.dk/udvikling/boernogungdom/Sider/program_hverdagskultur_boernogunge.aspx
http://www.viauc.dk/udvikling/boernogungdom/Sider/program_aestetikogpaedagogik_boernogunge.aspx
http://www.viauc.dk/udvikling/boernogungdom/Sider/program_aestetikogpaedagogik_boernogunge.aspx
http://www.viauc.dk/udvikling/boernogungdom/Sider/program_kropoglaering_boernogunge.aspx
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Videncenter for Didaktik 
 
Aktiviteter 

 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Foredrag, konferencer og temadage 
 Workshops og studiekredse 
 Aktiviteter for og tilbud til studerende 

 

Samarbejdsrelationer 
 Kommuner 
 Skoler 
 Daginstitutioner 
 Lærer- og pædagoguddannelserne 
 Universiteter (særligt DPU og Københavns Universitet) 

 

 

Videncenter for Sprog, Læsning og Læring 
 

Formål og fokusområder 
Videncenter for Sprog, Læsning og Læring beskæftiger sig med vidensudvikling knyttet til sproglig 
praksis i pædagogiske sammenhænge og har som mål at skabe og sprede viden om, hvordan der 
skabes rammer for pædagogisk arbejde med sprog og sproglig udvikling, herunder læse- og 
skriveudvikling.  
 
Det gælder for barnet i daginstitutionen, eleven i skolen, den studerende og den voksne 
professionelle; og det gælder i tale og skrift, på tværs af medier, og uanset om der er tale om 
modersmål, andetsprog eller andre sprog. Centrets aktiviteter er aktuelt organiseret i tre 
programmer: 
 

 Sprogmiljøer i dagtilbud og skole 
 Genrepædagogik i skolen 
 Sprogdidaktik i en flersproget virkelighed 

 

Aktiviteter 
 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Foredrag, konferencer og temadage 
 Workshops og studiekredse 
 Aktiviteter for og tilbud til studerende 
 Indgår aktivt i Nationalt Videncenter for Læsning 

 

Samarbejdsrelationer 
 Kommuner 
 Institutioner 
 Uddannelserne i Pædagogisk- Socialfaglig Højskole 
 Universiteter 
 Private virksomheder 
 Interesseorganisationer  
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Videncenter for Socialpædagogik og Socialt Arbejde 
 

Formål og fokusområder 
Videncentret arbejder med udvikling og forskning inden for områderne socialpædagogik og socialt 
arbejde med fokus på socialpædagogiske og socialfaglige offentlige og private tilbud i forhold til 
udsatte grupper i samfundet. Centrets aktiviteter er organiseret inden for rammerne af seks 
programmer: 
 

 Udsatte børn og unge 
 Professionel praksis i socialt arbejde 
 Arbejdsmarkedet og beskæftigelsesområdet 
 Socialpædagogisk faglighed 
 Socialt entrepenørskab og innovation 
 Styring og organisation i den offentlige forvaltning 

 
Aktiviteter 

 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Foredrag, konferencer og temadage 
 Workshops og studiekredse 
 Aktiviteter for og tilbud til studerende 

 
Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 
 Institutioner  
 Universiteter (Århus Universitet, DPU, Syddansk Universitet og RUC) 
 Uddannelserne i Pædagogisk-Socialfaglig Højskole 

 

 
UCC  

UCC har det seneste år gennemgået en større omorganisering. Tidligere var UCCs videncentre 

organiseret inden for rammerne af tre professionsinstitutter: Professionsinstituttet KLEO (ledelse og 

organisationsudvikling), Professionsinstituttet DIDAK (didaktik og vejledning) og 

Professionsinstituttet PAPS (pædagogik, special- og socialpædagogik). Professionsinstitutterne 

rummede efter- og videreuddannelsesaktiviteter samt en lang række videncentre. Professions-

institutterne og videncentrene blev omlagt og nedlagt i foråret 2012 med henblik på at samle 

kræfterne i stærke tværgående faglige miljøer. 

 

De opgaver, der tidligere lå i de tre professionsinstitutter, varetages nu af UCC’s Videreuddannelse, 

der er organiseret som et selvstændigt programområde ved siden af to andre 

hovedprogramområder, der rummer henholdsvis Læreruddannelse og Formidling samt Pædagog- og 

Sundhedsuddannelser.  
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Videreuddannelsen rummer otte programmer: Børn og Unge, Inklusion og Integration, Ledelse og 

Organisation, Borger og Sundhed, Skoleudvikling og Didaktik, Vejledning og Voksenpædagogik, Teori og 

Metode samt Arbejdsmarkedsuddannelser, der alle rummer efter- og videreuddannelsesaktiviteter 

samt udviklings- og samarbejdsprojekter med kommuner og institutioner mv. Grundet den store 

omorganisering samt mange nyansættelser indgår projekter fra videreuddannelsesprogrammerne 

kun i begrænset omfang i kortlægningen. Af samme årsag indgår videreuddannelsesprogrammerne 

ikke i spørgeskemaundersøgelsen.  

    

UCC's udviklings- og forskningsaktiviteter er herudover organiseret i fem store forsknings- og 

udviklingsprogrammer, der samler aktuelle udviklings- og forskningsprojekter inden for samme 

temaområder. Målet hermed er at skabe rum for udvikling af tværgående vidensmiljøer og faglighed. 

I regi af de enkelte programmer organiseres projekterne i vidensklynger, der indeholder forskellige 

aktiviteter, fx kompetenceudvikling, analyseworkshops og metodiske studiekredse. De fem 

forsknings- og udviklingsprogrammer skal således ikke forstås som selvstændige enheder, men 

snarere som gående på tværs af de tre overordnede programområder, dvs. videreuddannelsen og 

grunduddannelserne, der på nuværende tidspunkt organiseres i to store campusområder – Campus 

København og Campus Nordsjælland.  

 

I nærværende kortlægning behandles og gennemgås de for undersøgelsen relevante udviklings- og 

forskningsprogrammer på linje med videncentrene. Det drejer sig om forskningsprogrammerne 

Diversitet og Social Innovation, Ledelse og Organisatorisk Læring samt Didaktik og Læringsrum.   
 

 

Forskningsprogram: Diversitet og Social Innovation 
 

Formål og fokusområder 
Programmet retter sig mod indsatser inden for områderne inklusion, udsathed, interkulturalitet, 
demokratisk deltagelse og social udvikling. 

Diversitet refererer til den grundlæggende forskellighed, der præger det sociale område. Social 
innovation refererer til nye strategier, koncepter, idéer og organisering af indsatser på det sociale 
område, der kan bidrage til at løse velfærdssamfundets aktuelle udfordringer og skabe bedre 
professionspraksis. 

Programmet berører det almen-, social- og specialpædagogiske område, herunder 
sundhedspædagogiske perspektiver i det sociale arbejde. Programmet beskæftiger sig med 
undersøgelse og udforskning af nye socialt rettede innovative tiltag, som spænder fra strukturelle 
ændringer indenfor fx uddannelsessystemet over udvikling af fremtidens dagtilbud, skoler og 
hospitaler til levevilkår og muligheder for socialt udsatte eller personer med funktionsnedsættelse 
 

Aktiviteter 
 Interne og eksterne forsknings- og udviklingopgaver 
 Konferencer og temadage 
 Workshops og seminarier 
 Klyngeaktiviteter 
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Forskningsprogram: Diversitet og Social Innovation 
 

Samarbejdsrelationer 
 Kommuner 
 Institutioner 
 Universiteter (Særligt RUC og SDU) 
 Grund- og efter- og videreuddannelser i UCC 

 

Forskningsprogram: Ledelse og Organisatorisk Læring 
 

Formål og fokusområder 
Programmet for ledelse og organisatorisk læring retter sig mod ledelse, kompetenceudvikling, 
evaluering, organisationsudvikling og organisatoriske læreprocesser. 

Programmet sætter særligt fokus på samspil og transfer mellem professionsuddannelse, herunder 
grund-, efter- og videreuddannelse, velfærdssamfundets politiske og servicerettede institutioner og 
professionspraksisfeltet, som det viser sig og fremstår for den enkelte professionelle. 

Aktiviteter 
 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Konferencer og temadage 
 Workshops og seminarier 
 Klyngeaktiviteter 

Samarbejdsrelationer 
 Kommuner 
 Institutioner 
 Universiteter (Særligt DPU) 
 Grund- og efter- og videreuddannelser i UCC  

 

 

Forskningsprogram: Didaktik og Læringsrum 
 

Formål og fokusområder 
Programmet for didaktik og læringsrum retter sig bl.a. mod didaktik, læring og facilitering af 
læreprocesser i relation til alle relevante professionsfelter og professionsuddannelser. 

Programmet beskæftiger sig med undersøgelse og udvikling af didaktiske praksisformer og de 
sammenhænge, læringsrum, som den didaktiske praksis udfolder sig i. Læringsrum forstås både som 
de fysiske omgivelser og som den sociale og kulturelle kontekst for læringen, herunder lære- og 
deltagelsesmuligheder for den enkelte eller for grupper. Både almen didaktik og fagdidaktik er i 
fokus. Programmet spænder endvidere fra børne-, unge- til voksendidaktik og rummer også e-læring. 

Aktiviteter 
 Interne og eksterne forsknings- og udviklingsopgaver 
 Konferencer 
 Temadage 
 Workshops og seminarier 
 Klyngeaktiviteter 
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Forskningsprogram: Didaktik og Læringsrum 
 

Samarbejdsrelationer 
 Kommuner 
 Institutioner 
 Universiteter (Særligt DPU) 
 Grund- og efter- og videreuddannelser i UCC 

 

 

NATIONALE VIDENCENTRE 
 

CEPRA – Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis 
 

Formål og fokusområder 
CEPRA er et nationalt videncenter, der beskæftiger sig med evalueringsarbejde på alle 
organisatoriske niveauer i uddannelsesverdenen, dagtilbud, det specialpædagogiske område og SFO. 
 
Centret har hovedsæde i University College Nordjylland (UCN) samt to underafdelinger i henholdsvis 
University College Lillebælt (UCL) og University College København og Nordsjælland (UCC). 
 

Aktiviteter 

 Konsulenthjælp og rådgivning 

 Kompetenceløft 

 Evaluering af sociale programmer og indsatser 

 Foredrag 

 Diplomuddannelse og efteruddannelse 

 Evaluering af satspuljeprojekter 

 Udarbejdelse af videnskabelige review (systematisering og formidling af viden 

 Udgivelse af CEPRA-Striben, et tidskrift for evaluering i praksis, som formidler forskning, 
undersøgelser, praksis og debat om evaluering inden for det pædagogiske område 
 

Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 

 Institutioner 

 Professionshøjskolerne 

 Universiteter 

 

 

KOSMOS – Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed for børn og unge 
 

Formål og fokusområder 
KOSMOS er et nationalt videncenter for Kost, Motion og Sundhed for dagtilbud, SFOer og skoler, 
etableret i partnerskab mellem VIA UC, UC Sjælland og UC Syd – med hovedsæde i UC Syd. 
 
Fra 2010 har målgruppen i KOSMOS været børn og unge i alderen 0-18 år, dvs. ungdomsuddannelser 
m.v. også er blevet koblet til videncentrets arbejde. Der arbejdes hovedsageligt med nationale 
projekter i KOSMOS. Medarbejdere fra Videncenter for Sundhedsfremme ved UC Syd løser opgaver i 
KOSMOS, når det drejer sig om børne- og ungeområdet.  
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KOSMOS – Nationalt Videncenter for Kost, Motion og Sundhed for børn og unge 
 

Øvrige aktiviteter, fx. for voksne ligger fortsat i Videncenter for Sundhedsfremme. 
 
KOSMOS har som overordnet formål at igangsætte udviklingsprojekter, der afdækker kulturelle, 
psykosociale, socioøkonomiske og læringsteoretiske perspektiver på børns og unges sundhed, kost- 
og motionsvaner i tæt samarbejde med centrale eksterne interessenter. Hertil kommer formidling af 
nyeste forskningsresultater på området. 
 
Videncenter for Sundhedsfremme og KOSMOS har samme leder. 

 
Aktiviteter 

 Konferencer, temadage, oplæg 

 Efteruddannelse og kompetenceudvikling 

 Konsulentvirksomhed og rådgivning 

 Udviklingsprojekter 

 Film omkring idræt og bevægelsespolitik i skolen 

 
Samarbejdsrelationer 

 Dagtilbud (vuggestuer, dagplejen og børnehaver)  

 Skoler og fritidsordninger (SFO´ere, fritidsklubber og ungdomsklubber) 

 Ungdomsuddannelser (eks. tekniske skoler)  

 Kommunale, regionale og statslige forvaltninger  

 Universiteter (særligt SDU og DPU) 

Interesseorganisationer (fx BUPL samt idrætsforeninger mv.) 

 
 

 

NVIE – Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
 

Formål og fokusområder 
NVIE blev etableret som nationalt videncenter i 2005 i samarbejde mellem CVU Storkøbenhavn (i dag 
UCC) og CVU Vest (i dag UC Syd). I forbindelse med omstruktureringen af UCC’s videncentre har 
NVIE ikke længere en afdeling i UCC, men fungerer stadig som nationalt videncenter med hovedsæde 
i UC Syd.  
 
NVIE arbejder med inklusion, rummelighed, deltagelse, medborgerskab og empowerment. Centret 
har fokus på børn, unge og voksne i udsatte positioner eller med særlige behov – og de 
sammenhænge, hvor store af deres hverdagsliv udfoldes, fx skoler og daginstitutioner. Centret 
rummer mange projekter, der beskæftiger sig med samarbejdet mellem almen og specialområdet. 
 

Aktiviteter 

 Forsknings- og udviklingsprojekter 

 Kompetenceudvikling  

 Konsulentvirksomhed og rådgivning 

 Evalueringsopgaver 

 Konferencer, temadage, oplæg 

 BA-rum for studerende 
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NVIE – Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion 
 

Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 

 Regioner 

 Professioner (lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl.) 

 Bruger- og interesseorganisationer 

 Professionshøjskoler 

 Universiteter  
 

 

 

Nationalt Videncenter for Læsning 
 

Formål og fokusområder 
Nationalt Videncenter for Læsning har hjemme på UCC, mens en del af centrets drift finansieres med 
årlige tilskud fra de syv professionshøjskoler. Videncentrets overordnede formål er at styrke 
læse/skrivekompetencer på nationalt plan samt medvirke til at udvikle og vedligeholde et stærkt 
nationalt fagmiljø i professionshøjskolerne. Centret gennemfører anvendt forskning samt 
udviklingsprojekter på læse/skrive/sprogområdet inden for rammerne af  bl.a. pædagog- og 
læreruddannelserne samt daginstitutioner og skoler.  
 

Aktiviteter 

 Forsknings- og udviklingsprojekter 

 Evalueringer 

 Kurser og konferencer 

 Film om læsning, skrivning og sprog 

 Udgivelse af tidsskriftet Viden om Læsning 

 
Samarbejdsrelationer 

 Kommuner 

 Institutioner 

 Interesseorganisationer og private virksomheder 

 Professionshøjskolerne 

 Universiteter (Særligt SDU og KU) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kortlægning af professionshøjskolernes videncentre 
 

Side 53 

 

Bilag C: Projekttyper fordelt på videncentre 

Nedenstående tal tager højde for, at et projekt kan fordele sig over forskellige projekttyper. 

 

Projekttyper fordelt på videncentre 
 

Lokale videncentre 
 

Nationale videncentre 

Forskning 
 

8 0 

Anvendt forskning 
 

55 6 

Udvikling og aktionsforskning 
 

24 19 

Evaluering og følgeforskning 
 

6 
 

17 

Formidling 
 

4 0 

Kompetenceudvikling 
 

10 25 

 

Lokale videncentre N= 92     Nationale videncentre N= 46 
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Bilag D: Emner fordelt på projekttyper 

Emner fordelt på 
projekttyper 

Forskning Anvendt 
forskning 

Udvikling/ 
Aktions-
forskning 

Evaluering/ 
Følge-
forskning 

Formidling Kompe-
tence-
udvikling 

Pædagoguddannel-
sens aktuelle vilkår  
 

 12 5    

Evaluering, 
kvalitetsudvikling 
og dokumentation 
 

 3 4 2  1 

Pædagogers 
faglighed og 
professions-
identitet 
 

1 14 3    

Fritidspædagogik   4 1   2 

Æstetik og 
pædagogik 
 

 5 3  2  

Outdoorpædagogik   2 2    

Inklusion  3 
 

9 13 11  13 

Digitale medier og 
børns 
hverdagskultur 
 

2 6 3    

Børns brug af 
skønlitteratur og 
fiktion  
 

2 1     

Børns sprog - 
sprogtilegnelse og 
sprogpædagogik  
 

 6 2 2  2 

Bevægelse og 
bevægelseskultur  

 4 4 5 2 16 

Kost og kostpolitik    3 3  3 


