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VIA Kultur & Pædagogik 

 
VIA Kultur & Pædagogik beskæftiger sig med kultur i pædagogiske sammenhænge. Vi er interesserede i den viden, de betyd-

ninger og værdier, som produceres og forhandles på steder, hvor ”nogen vil noget med nogen”. Vores forskning tager derfor 

udgangspunkt i dagtilbud, skoler, SFO’er, fritidsklubber og alle de arenaer ind i mellem, hvor børn og unge opholder sig en 

stor del af deres vågne tid - og hvor lærere, pædagoger, socialrådgivere mv. har til opgave at sikre, at alle børn og unge trives, 

lærer og udvikler sig til medborgere i det danske samfund. 

 

Vi er bredt optagede af, hvordan fx lovgivning, materialitet, kategorier og diskurser spiller sammen med de fagprofessionelles 

hensigter og konkrete handlinger. Vi er interesserede i, hvordan børn og unge konsumerer og producerer kultur i pædagogi-

ske sammenhænge, og vores analyser sætter bl.a. fokus på, hvordan børn og unge oplever og eksperimenterer med identitet, 

køn, bevægelse, sociale medier, litteratur, musik og sang.  

 

VIA Kultur & Pædagogik undersøger det betydningsbærende i en given sammenhæng; dét der binder folk sammen. Dette 

indebærer samtidig en opmærksomhed på, at kultur også adskiller. Vi deler ikke alle de samme traditioner og værdier, ud-

tryksformer eller fx kropslige fornemmelser. Derfor fokuserer en del af vores analyser også på at afdække de dominerende 

diskurser og implicitte magtmekanismer i pædagogiske sammenhænge, og vi bidrager således med et kritisk blik på pæda-

gogisk praksis. Vores mål er analyser, som giver indblik og forståelse - og som derigennem kan styrke og 

inspirere praksis, så der sikres plads til mangfoldighed og deltagelsesmuligheder for alle børn og unge. 

 

Centerets forsknings- og udviklingsarbejde er kendetegnet ved komplekse og kritisk-konstruktive analyser. Analyserne frem-

kommer i samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer, såvel som i samarbejde med uddannelser og prak-

sis, hvor flere af projekterne har deltagelse af studerende og fagprofessionelle i det empiriske og analytiske arbejde. Analy-

serne sættes altid ind i et større kulturelt og pædagogisk perspektiv, så de finder bred anvendelse inden for det pædagogiske 

felt. Vi bidrager således både med viden til relevante forskningsmiljøer og udvikler videngrundlaget på professionshøjsko-

lerne og i pædagogisk praksis. 

 

De fem forsknings-og udviklingsprogrammer i VIA Kultur & Pædagogik beskæftiger sig hver især med kultur og pædagogik.  

 

Samarbejdspartnere 

VIA Kultur & Pædagogik samarbejder med mange forskellige partnere om udvikling af ny viden. Vores projekter er i høj grad 

forankret. i praksis og derfor er mange af vores samarbejdspartnere børnehaver, skoler og foreninger. Vi samarbejder også 

med de andre UC’ere, universiteterne og har også en række internationale samarbejdspartnere i bl.a. Norge, Sverige, Finland, 

England, Belgien og Grækenland. 

 

Kontakt: Konstitueret FoU-leder David Thore Gravesen (dtg@via.dk)  
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”Børn som aktører” – Børneinddragelse ved 
brug af digitale redskaber 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Barndomspædagogik 

 
Projektperiode 

2017-2019 

 
Baggrund 

Børnecenteret i Aarhus kommune yder støtte til udsatte 

børn og deres familier. Børnecenterets tilbud varierer fra 

anonym rådgivning til forskellige former for indsatser in-

den for familiebehandling, praktisk støtte og døgntilbud.  

I alle tilbuddene er der fokus på det enkelte barns trivsel 

og udvikling. Indsatserne tilbydes, når der er bekymring 

for børns udvikling på kortere eller længere sigt. Støtten 

kan eksempelvis bestå af samtaler, øvelser og møder, og 

foregår i Børnecenteret, i hjemmet, skoler eller mini- insti-

tutionerne.  

Der er en tendens til at behandlingsindsatsen rettes mod 

forældreskabet og deres opdragelsesmetoder uden reel 

eller ingen inddragelse af børnene.  

Børnerådet har undersøgt udsatte børns oplevelse af at 

blive lyttet til og taget med på råd i forhold til vigtige be-

slutninger i forhold til deres eget liv. Her udtrykker bør-

nene generelt, at de savner denne inddragelse.  

De professionelle i Børnecentret udtrykker imidlertid et 

behov for redskaber som i højere grad kan delagtiggøre 

børnene og give dem mod til at lade deres stemme blive 

hørt.  

I projektet lægges der op til, at det er børnenes udvik-

lings-arena som bestemmer, i hvilken retning de voksne 

skal gå, og tilskynder at de professionelle, i det digitale 

samarbejde, både er aktive i Børnecenteret og hvor bar-

net i øvrigt har sine hverdagsaktiviteter.  

Projektet bidrager med et nyt og konkret bud på, hvordan 

det tværfaglige samarbejde kan gentænkes på en måde, 

så barnets stemme bliver omdrejningspunkt for dialogen 

og de tiltag der iværksættes med og omkring børnene.  

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan video-fortællinger anvendes i møder mellem 

børn og professionelle med henblik på at skabe nye mu-

ligheder for børns deltagelse som aktører i deres eget liv, 

også når ting er problematiske?  

Forventede resultater 

Udvikling af nye forståelser og praksisformer i forhold til, 

hvordan børn i udsatte positioner kan involveres i dialog 

og beslutninger om dem selv og deres hverdagsliv ved 

brug af digitale redskaber og video-fortællinger. 

 
Genstandsfelt 

Familieterapi, familieskoler, mini-institutioner. 

 
Samarbejdspartnere 

Børnecenteret i Århus Kommune 

 
Kontakt 

Anette Boye Koch, docent, ph.d. og projektleder, VIA Uni-

versity College 

Erika Zimmer Brandt, lektor og projektmedarbejder, VIA 

University College 

Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/children-as-

active-agents-in-family-therapy-vulnerable-childens-in-

volvement-as-active-agents-by-use-of-digital-

tools(48d7f6ca-104f-4f16-b2b5-890b10a161b1).html 

 
Nøgleord 

Børns perspektiver, Deltagelsesprocesser, Familieterapi, 

Møder mellem professionelle og børn i udsatte positioner, 

Digitale redskaber 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/children-as-active-agents-in-family-therapy-vulnerable-childens-involvement-as-active-agents-by-use-of-digital-tools(48d7f6ca-104f-4f16-b2b5-890b10a161b1).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/children-as-active-agents-in-family-therapy-vulnerable-childens-involvement-as-active-agents-by-use-of-digital-tools(48d7f6ca-104f-4f16-b2b5-890b10a161b1).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/children-as-active-agents-in-family-therapy-vulnerable-childens-involvement-as-active-agents-by-use-of-digital-tools(48d7f6ca-104f-4f16-b2b5-890b10a161b1).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/children-as-active-agents-in-family-therapy-vulnerable-childens-involvement-as-active-agents-by-use-of-digital-tools(48d7f6ca-104f-4f16-b2b5-890b10a161b1).html
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Børn som deltagere i pædagogisk udvikling 

 
Uddybende projekttitel 

Børn som deltagere i pædagogisk udvikling   

Børne-sensitive perspektiver på, hvordan børn kan med-

virke til kvalificering af pædagogers arbejde med lærings-

miljø og evaluering 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Projektperiode 

2018-2019 

 
Baggrund 

Projektet søger viden om, hvordan pædagoger kan ind-

drage børns perspektiver, når de udvikler og evaluerer læ-

ringsmiljø i daginstitutioner.   

Pædagogisk praksis forstås i projektet med reference til 

fænomenologien som et livsverdensforhold, hvor det pæ-

dagogiske udspiller sig i de interaktive møder mellem 

mennesker, og hvor børn og pædagoger i en daginstituti-

onskontekst ses som ligeværdige subjekter, der deltager i 

et fælles anliggende om at skabe mening (Johansson, 

2008). På den baggrund retter nærværende projekt fokus 

mod, hvordan børns perspektiver henholdsvis påvirker 

pædagogers udvikling af gode og børnesensitive lærings-

miljøer og kommer til udtryk i en institutions evaluerings-

kultur. 

 
Forskningsspørgsmål 

Nærværende projekt søger ny viden om:  

 

Dokumentanalyse: Hvordan repræsenteres børns per-

spektiver i børnemiljøevalueringer og andre former for 

pædagogisk dokumentation i tilknytning til arbejdet med 

pædagogiske læreplaner? 

  

Pædagogisk praksis: Hvordan og hvornår arbejder pæda-

goger med udvikling af læringsmiljøer med et børne-sen-

sitivt blik i konkrete møder med børn? 

 

Pædagogisk refleksion: Hvordan kan børnesensitive akti-

viteter fra praksis anvendes i udvikling af nye professi-

onsunderstøttende refleksionsmåder?  

 

Evaluering: Hvordan kan pædagogers erfaringer med 

børns perspektiver i praksis indgå i nye og meningsfulde 

evalueringsformer? 

 
Forventede resultater 

Udvikling af nye forståelser og praksisser i forhold til eva-

lueringsformer, der inddrager børns perspektiver 

 
Genstandsfelt 

Udviklings- og evalueringsprocesser i Dagtilbud. 

Samarbejdspartnere 

To daginstitutioner i Aarhus kommune og BUPL. 

 
Kontakt 

Anette Boye Koch, docent, ph.d. og projektleder, VIA 

Hanne Hede Jørgensen, lektor og projektdeltager, VIA 

Dina Dot Dalsgaard Andersen, lektor og projektdeltager, 

VIA 

Hanne Laursen, lektor og projektdeltager, VIA  

Pia Rauff Krøyer, adjunkt og projektdeltager, VIA 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesen-

tive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvali-

ficering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-

evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-

066997a50518).html  

 
Nøgleord 

Børns perspektiver, Læringsmiljø, Evaluering 

Udvikling af pædagogisk praksis, Dagtilbudspædagogik 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesentive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvalificering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-066997a50518).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesentive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvalificering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-066997a50518).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesentive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvalificering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-066997a50518).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesentive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvalificering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-066997a50518).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/boernesentive-perspektiver--hvordan-kan-boern-medvirke-til-kvalificering-af-paedagoers-arbejde-med-laeringsmiljoe-og-evaluering(f6edef99-50d6-4ff1-ac78-066997a50518).html
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Parat til skole! 
Skoleforberedelse i børnehaver i Danmark og i Norge 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Barndomspædagogik 

 
Projektperiode 

01.01.2018-31.12.2019 

 
Baggrund 

Dagtilbudslovens mål for børnehavens arbejde med de 

ældste børn er at skabe sammenhæng og kontinuitet 

mellem tilbuddene og sikre en god overgang til skole ved 

at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer 

og lysten til at lære (Dagtilbudsloven § 1 stk. 4 & § 7 Stk. 

5.). I Master for en styrket pædagogisk læreplan (2016) er 

det anført, at det skoleforberedende arbejde skal til-

stræbe at give børnene færdigheder, så de kan møde det 

nye, fordybe sig og være vedholdende, samt kan indgå i et 

børnefællesskab og tage initiativ til relationer. 

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan er børnehavens opgave i forhold til skoleforbere-

dende aktiviteter og sammenhænge mellem børnehave 

og skole beskrevet i de politiske styringsdokumenter?   

Hvilke børnesyn og forståelser af læring er grundlaget for 

en pædagogisk konsulents arbejde i den danske kom-

mune, der indgår i projektet?  

Hvilke børnesyn og forståelser af læring arbejder pædago-

gerne i den danske og den norske børnehave ud fra i ar-

bejdet med skoleforberedende aktiviteter og sammen-

hænge mellem børnehaven og skolen? 

Hvordan deltager børnene i de skoleforberedende aktivi-

teter?  

 
Forventede resultater 

En empirisk baseret indsigt i pædagogers fortolkning og 

gennemførelse af arbejdet med sammenhænge og over-

gange mellem børnehave og skole.  

 
Genstandsfelt 

De pædagogiske aktiviteter, som pædagogerne planlæg-

ger og gennemfører med det formål at forberede de æld-

ste børnehavebørn på at begynde i skolen, august 2019 

 
Samarbejdspartnere 

Pædagogisk konsulent, Viborg Kommune 

En børnehave i Viborg 

En friluftsbørnehave i Bergen, Norge  

 
Kontakt 

Regitze Rahbek 

Hanne Værum Sørensen  

 
Link til UCViden 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/parat-til-

skole-skoleforberedelse-i-boernehaver-i-danmark-og-i-

norge(90c36b82-f075-44d9-a840-346c725886de).html 

 
Nøgleord 

Sammenhænge og overgange mellem børnehave og 

skole, Børnesyn, Skoleparathed og skoleforberedelse 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/parat-til-skole-skoleforberedelse-i-boernehaver-i-danmark-og-i-norge(90c36b82-f075-44d9-a840-346c725886de).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/parat-til-skole-skoleforberedelse-i-boernehaver-i-danmark-og-i-norge(90c36b82-f075-44d9-a840-346c725886de).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/parat-til-skole-skoleforberedelse-i-boernehaver-i-danmark-og-i-norge(90c36b82-f075-44d9-a840-346c725886de).html
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Cybersafe Generation, Erasmus+ 

Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Børn og Unges hverdagsliv 

 
Projektperiode 

01.09.16 – 31.08.19 

 
Baggrund 

CyGen-projektet undersøger problemstillinger relateret til 

børn og unges adfærd på nettet med det formål at de-

signe og afprøve et online redskab, som involverer mål-

gruppen i overvejelser og diskussioner om hvad der er 

god og sikker internetadfærd. Projektet anvender bruger-

involverende designmetoder, og baserer sig desuden på 

antropologisk inspirerede feltstudier blandt projektets 

målgruppe, som er børn i alderen 10 - 14 og voksne som 

har professionelle eller familiære relationer til medlemmer 

af målgruppen. I projektet designes og afprøves et netba-

seret værktøj, som efter projektets afslutning stilles til rå-

dighed for alle interesserede. 

 
Forskningsspørgsmål 

VIA Kultur & Pædagogik forestår følgeforskning og evalu-

ering af projektet. 

 
 

 

Forventede resultater 

Online tool samt internationale publikationer 

 
Samarbejdspartnere 

University of Northampton, UK. 

2nd Elementary School of Kalamata, Grækenland 

UC Limburg, Belgien 

 
Kontakt 

VIA Kultur & Pædagogik 

Lise Jönsson, lhjo@via.dk 

Heidi Stensman Pugh, hepu@via.dk 

Majken Svane Hansen, mash@via.dk 

 

VIA Læring & IT 

Marianne Georgsen, mage@via.dk 

Michal Pilgaard, mipi@vuia.dk 

Jette Aabo Frydendahl, jes@via.dk 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/cyber-safe-

generation-cygen(d722fc25-a0f1-4e4a-b7d1-

eb2e8b2240de).html# 

 
Nøgleord 

Børn og unge - digital dannelse, adfærd på nettet, Infor-

mations- og kommunikationsteknologi, e-læring - bruger-

involverende design, design workshops 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/cyber-safe-generation-cygen(d722fc25-a0f1-4e4a-b7d1-eb2e8b2240de).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/cyber-safe-generation-cygen(d722fc25-a0f1-4e4a-b7d1-eb2e8b2240de).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/cyber-safe-generation-cygen(d722fc25-a0f1-4e4a-b7d1-eb2e8b2240de).html
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MaCE - Marginalization and Co-created Educa-
tion 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Børn og Unges hverdagsliv 

 
Projektperiode 

September 2017 – august 2020 

 
Projekttitel 

MaCE- Marginalization and Co-created Education – en-

hancing the quality and relevance of student´s knowledge 

and skills. A comparative study aimed at preventing drop-

out. 

 
Baggrund 

Projektet er et Erasmus+ finansieret forsknings- og udvik-

lingsprojekt, hvis primære formål er at forbedre kvaliteten 

af den studerendes uddannelsesoplevelse, forhindre fra-

fald og forbedrede studerendes employability efter endt 

uddannelse. 

 

Projektet handler således om at forebygge frafald på ung-

domsuddannelser og videregående uddannelser og om at 

skabe bedre muligheder for unges inklusion på hhv. ud-

dannelser og arbejdsmarked.  

I projektet deltager studerende fra læreruddannelsen og 

pædagoguddannelsen i VIA som co-researchers, sammen 

med undervisere/forskere samt studerende fra hhv. Uni-

versitetet i Sørøst-Norge (USN) og University of Cumbria i 

England (UoC) 

 

En meget stor del af projektets ide er at inddrage stude-

rende i aktiviteter, samt at arbejde med at kvalificere vo-

res uddannelser, så de bliver mere inkluderende for sår-

bare studerende. Dette skal bl.a. ske igennem nye under-

visningsformer, muligheder for at skrive og publicere fag-

lige artikler, deltagelse i konferencer for praktikere, m.m.  

 

For de deltagende studerende, vil der være tale om onli-

nekurser, workshops og rejseaktiviteter, møder med stu-

derende og undervisere fra de to andre lande, og for ud-

dannelserne generelt, skal metoderne, som udvikles, 

gerne bidrage til bedre og mere inkluderende undervis-

ning. 

 

Projektet er baseret på en kvalitativ interviewmetode, kal-

det ”The indirect approach”, som er udviklet af forskere i 

Norge. I MaCE-projektet trænes forskere/undervisere og 

studerende i denne metodik, og metoden udvikles yderli-

gere igennem projektet. Forskere/undervisere og stude-

rende anvender efterfølgende metoden i en komparativ 

interviewundersøgelse, hvor unge i alderen 16-21 med er-

faringer med frafald og drop-out interviewes. 

 
Samarbejdspartnere 

Universitetet i Sørøst-Norge – USN 

University of Cumbria - UoC 

 
Kontakt 

David Thore Gravesen, dtg@via.dk  

Peter Hornbæk Frostholm, phf@via.dk 

Sidse Hølvig Mikkelsen, sihm@via.dk  

 
Link 

https://www.usn.no/english/research/projects/marginali-

sation-and-co-created-education-mace/ 

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/pro-

jects/eplus-project-details/#project/ba88645e-12ea-

4849-b6f8-ef23c447e807 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/mace--margi-

nalisation-and-cocreated-education(b65b8248-d262-

4100-b0bb-dd8f46084d9e).html 

 
Nøgleord 

Marginalisation, Co-created Education 

 

https://www.usn.no/english/research/projects/marginalisation-and-co-created-education-mace/
https://www.usn.no/english/research/projects/marginalisation-and-co-created-education-mace/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ba88645e-12ea-4849-b6f8-ef23c447e807
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ba88645e-12ea-4849-b6f8-ef23c447e807
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/ba88645e-12ea-4849-b6f8-ef23c447e807
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/mace--marginalisation-and-cocreated-education(b65b8248-d262-4100-b0bb-dd8f46084d9e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/mace--marginalisation-and-cocreated-education(b65b8248-d262-4100-b0bb-dd8f46084d9e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/mace--marginalisation-and-cocreated-education(b65b8248-d262-4100-b0bb-dd8f46084d9e).html
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Klubpædagogernes professionsidentiteter 
En undersøgelse af narrative konstruktioner omkring klubpædagogernes professions-
identiteter 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Børn og Unges hverdagsliv 

 
Projektperiode 

Januar 2018-december 2019 

 
Baggrund 

I projektet undersøger vi klubpædagogernes professions-

identiteter anno 2018. Nærmere bestemt er vi optagede 

af klubpædagogerne i klubtilbud rettet mod eleverne på 

mellemtrin og i udskoling. Et arbejdsområde der har været 

udsat for store forandringer især inden for de seneste 10 

år. Kommunalreformen i 2007 bevirkede at langt de fleste 

kommuner ændrede markant på deres kluborganisering, 

hvilket påvirkede klubbernes indhold og deres strukturelle 

betingelser. Dertil kommer de forandringer folkeskolere-

formen i 2014 medførte, ikke mindst i form af mindre tid 

til klubaktiviteterne på grund af længere skoledage (EVA, 

2018; BUPL, 2016). Ifølge klublederne i en undersøgelse 

foretaget af BUPL i 2016, vil nye forandringer forsat 

komme til i årene fremover (BUPL, 2016, s. 17). Jesper 

Larsen, forsker og leder af Ungdomsringen, skriver om, 

hvordan især folkeskolereformen sætter spørgsmålet om, 

hvad en klubpædagog er, radikalt på spil (2015, s. 11).  

 

Forskningen inden for området, ikke mindst efter disse 

forandringer er relativ sparsom. (EVA, 2018; BUPL, 2016; 

BUPL Århus 2016; Larsen, 2015, 2018). Der mangler bl.a. 

viden om hvad der kendetegner nutidens klubpædagoger, 

deres arbejdsopgaver og hvilke narrativer om klubpæda-

gogernes professionsidentiteter der konstrueres og kom-

mer til udtryk.  

 

Forskningsspørgsmål 

Hvilke klubpædagogiske professionsidentiteter italesæt-

tes og konstrueres anno 2018?  

 

For at kunne undersøge hvilke klubpædagogiske professi-

onsidentiteter, der konstrueres og er på spil i 2018, opere-

rer vi med en teoretisk tilgang til identiteter, inspireret af 

narrativ og kulturantropologisk forskning.  Forskningspro-

jektet tager udgangspunkt i en forståelse af at klubpæda-

gogernes professionsidentiteter konstrueres og rekon-

strueres i mødet mellem en række narrativer (såvel 

mundtlige som skriftlige). Dels narrativer om klubpæda-

gogernes professionsidentiteter på mikroniveau italesat 

af pædagogerne selv gennem den daglige praksis. Dels på 

mesoniveau, hvor klubpædagogernes professionsidentite-

ter italesættes på et institutionelt og organisatorisk ni-

veau af fx klubledere og gennem jobopslag. Og endelig på 

makroniveau, hvor klubpædagogernes professionsidenti-

teter konstrueres gennem forvaltningen af lovtekster, 

pædagogernes fagforening samt kommunale børne- og 

ungepolitikker på området. (Bronfenbrenner, 1979).  

 

Vores forskningsspørgsmål bevirker, at vi i projektet be-

nytter os af metodetriangulering, for på bedst mulig vis at 

kunne afdække de forskellige narrativer. Nærmere be-

stemt kombinerer vi kvalitativ semistruktureret interview-

metode med dokumentanalyse. (Bo, Christensen & Thom-

sen 2017) 

 

Undersøgelsen foretages i to mellemstore, jyske provins-

byer i to kommuner. I alle klubberne foretages interview 

med klubpædagoger såvel som ledere inden for området. 

Endvidere foretages dokumentanalyse af politiske, orga-

nisatoriske og lovgivningsmæssige dokumenter samt 

jobopslag fra de to kommuner.  

 
Samarbejdspartnere 

Klubber fra to kommuner  

Studerende fra skole-fritidsspecialiseringen på pædagog-

uddannelsen 

 
Kontakt 

Christoffer Vengsgaard, chve@via.dk 

Caroline Bach, caba@via.dk  

Lea Ringskou, lri@via.dk 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedago-

gens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narra-

tive-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professi-

onsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-

ccef2c718a8b).html 

 
Nøgleord 

Klubpædagoger, professionsidentiteter, narrativer 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedagogens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narrative-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professionsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-ccef2c718a8b).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedagogens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narrative-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professionsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-ccef2c718a8b).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedagogens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narrative-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professionsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-ccef2c718a8b).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedagogens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narrative-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professionsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-ccef2c718a8b).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/klubpaedagogens-professionsidentiteter--en-undersoegelse-af-narrative-konstruktioner-omkring-klubpaedagogens-professionsidentiteter(2b3aa888-a378-4710-91b0-ccef2c718a8b).html
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MOVE ON! 
Udvikling af tværprofessionel entreprenør-skabsundervisning på tværs af lærer- og pæ-
dagoguddannelserne 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Børn og Unges hverdagsliv 

 
Projekttitel 

MOVE ON!  - Udvikling af tværprofessionel entreprenør-

skabsundervisning på tværs af lærer- og pædagoguddan-

nelserne 

 
Projektperiode 

Maj 2018 – oktober 2019 

 
Baggrund 

Dette projekt omhandler den del af børn og unges hver-

dagsliv, som foregår i folkeskolen. I de senere år har en-

treprenørskab og innovation for alvor vundet indpas som 

del af folkeskolens officielt formulerede værdier og fokus-

punkter på tværs af de forskellige fag og øvrige aktivite-

ter. Eleverne vokser i den grad op i et samfund, hvor inno-

vative og entreprenante kompetencer er nødvendige. Det 

handler om op gennem folkeskolen at eleverne får mulig-

hed for at et mindset, hvor kreativiteten, evnen til at 

tænke nyt, at udvikle og forandre står i centrum. Folke-

skolen har til opgave at skabe læringsrum, der gør det 

muligt for eleverne at uddanne sig til forandringsagenter 

og iværksættere.  

 

Skal folkeskolen skal dyrke entreprenørskab og bidrage til 

eleveres udvikling som forandringsagenter, lære fra sig i 

forhold til innovation og entreprenørskab og i det daglige 

praktisere entreprenørskabsundervisning, kræver det 

imidlertid, at det entreprenante er en del af de professio-

nelles eget mindset. Lærere og pædagoger skal med an-

dre ord opbygge et mindset, der gør dem i stand til at 

virke som forandringsagenter, som tør dyrke kreativite-

ten, idérigdommen og kan se nye muligheder for udvikling 

kontinuerligt. Et vigtigt del af dette mindset og er, at læ-

rere og pædagoger tør tænke på tværs af professioner.  

Samarbejdet mellem lærer og pædagog i skolen er langt 

fra en ny konstellation. Imidlertid har adskillige undersø-

gelser peget på, at lærer-pædagogsamarbejdet på en 

række skoler stadig i høj grad er præget af asymmetri, po-

sitioneringskampe og hæmmende fagskel og -hierarkier. 

Hvad angår morgendagens lærere og pædagoger skal de 

allerede under deres uddannelse opdyrke og opøve kom-

petencer i at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, 

hvor de sammen kan udvikle og forandre praksis, herun-

der kvalitetssikre og -udvikle en bæredygtig tværfaglig-

hed, der dyrker det entreprenante undervisningsrum til 

gavn for eleverne. Imidlertid er også grunduddannelserne 

i for høj grad kendetegnet ved silotænkning og oprethol-

delse af uhensigtsmæssige fagskel mellem lærer- og pæ-

dagoguddannelsen. Der må bringes noget i spil, som på 

positiv vis, forstyrrer, provokerer, udfordrer og nødvendig-

gør en andeledes tilgang til samarbejdet. En innovativ til-

gang, der netop ikke handler at reproducere de etable-

rede strukturer, men sigter på at skabe forandring, handle 

kompetent og udvikle nye måder at løse opgaver, står 

centralt, hvis silotænkningen skal nedbrydes. 

 

Hvis eleverne i folkeskolen for alvor skal møde et entre-

prenant undervisningsmiljø og have muligheden for at bli-

ver forandringsagenter selv, må bevægelsen starte hos de 

professionelle og det tværprofessionelle samarbejde mel-

lem de professionelle allerede på grunduddannelserne. 

Derfor vil vi i dette projekt, som er medfinansieret af Fon-

den for entreprenørskab, skabe et tværprofessionelt og 

entreprenant rum, hvor studerende og undervisere mødes 

og udfordrer hinandens forståelser og indsigter med 

blandt andet med det formål at udvikle studerendes inno-

vative og entreprenante kompetencer samt at bidrage til 

en ny entreprenørskabsdidaktik og indhente viden herom, 

der kan komme eleverne til gode i deres hverdagsliv i fol-

keskolen.  

 
Samarbejdspartnere 

Viborg Kommunes skoleafdeling 

Skive Kommune skoleafdeling 

 
Kontakt 

Lea Ringskou, lri@via.dk 

Christoffer Vengsgaard, chve@via.dk 

Sidse Hølvig Mikkelsen, sihm@via.dk  

 
Link 

http://www.ffe-ye.dk/ 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/move-on--ud-

vikling-af-tvaerprofessionel-entreprenoerskabsundervis-

ning-paa-tvaers-af-laerer-og-paedagoguddannel-

serne(fe39d0e3-837a-4eb8-ad6e-b0f331e5a7e8).html 

 
Nøgleord 

Børn og unges hverdagsliv i folkeskolen, Entreprenørskab, 

Innovation, Tværprofessionalitet 

  

http://www.ffe-ye.dk/
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/move-on--udvikling-af-tvaerprofessionel-entreprenoerskabsundervisning-paa-tvaers-af-laerer-og-paedagoguddannelserne(fe39d0e3-837a-4eb8-ad6e-b0f331e5a7e8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/move-on--udvikling-af-tvaerprofessionel-entreprenoerskabsundervisning-paa-tvaers-af-laerer-og-paedagoguddannelserne(fe39d0e3-837a-4eb8-ad6e-b0f331e5a7e8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/move-on--udvikling-af-tvaerprofessionel-entreprenoerskabsundervisning-paa-tvaers-af-laerer-og-paedagoguddannelserne(fe39d0e3-837a-4eb8-ad6e-b0f331e5a7e8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/move-on--udvikling-af-tvaerprofessionel-entreprenoerskabsundervisning-paa-tvaers-af-laerer-og-paedagoguddannelserne(fe39d0e3-837a-4eb8-ad6e-b0f331e5a7e8).html
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Kortlægning af dansk og nordisk forskning in-
den for skole- og fritidspædagogikken 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Børn og Unges hverdagsliv 

 
Projektperiode 

Januar 2018-december 2019 

 
Baggrund 

Med reformen af Pædagoguddannelsen i 2014, blev der 

oprettet en skole-fritidsspecialisering. Sammenlignet 

med de to andre specialiseringer på den nuværende pæ-

dagoguddannelse (dagtilbud og social-special), er det nyt, 

at skole-fritidsspecialiseringen nu er et selvstændigt om-

råde. Gennem vores daglige virke som undervisere på 

specialiseringen har vi kendskab til en række udgivelser 

af fagbøger rettet specifikt mod specialiseringen (Se fx 

Gravesen (red) 2017; Fisker, Jensen & Jørgensen 2016; 

Sørensen (red.), 2015; Ritchie (red.) 2014). Derudover er 

der produceret en række evalueringer og rapporter, der på 

forskellig vis omhandler pædagogens arbejde inden for 

skole-fritid (se fx Ramböll, 2012a, 2012b, 2013; EVA 

2013; Schultz & Østergaard (CUR), 2015; BUPL 2016; 

EVA 2018).  

 

Fagbøgerne, evalueringerne og rapporterne bidrager på 

forskellig vis til specialiseringens vidensfundament. Et vi-

densfundament, der udover at bestå af teoretisk baseret 

fagviden, blandt andet også skal bygge på forskningsba-

seret videnskabelig viden.  Specialiseringens unge alder 

bevirker dog umiddelbart, at der ikke i samme omfang 

som på dagtilbud og social-specialområdet er arbejdet 

systematisk med overblik over den eksisterende forsk-

ningsviden inden for feltet. 

 

Formålet med projektet er at skabe overblik over eksiste-

rende forskningsviden inden for pædagogens arbejdsom-

råde skole-fritid. Nærmere bestemt er vi interesseret i at 

kortlægge forskningsbaseret viden omkring pædagogens 

arbejde med aldersgruppen 6-18 år på tværs af skole, 

SFO, fritidsklub og ungdomsklub fra 1980 og frem til nu. 

Dernæst vil vi udvide kortlægningsprocessen til en række 

nordiske lande, igen med udgangspunkt i ovenstående al-

dersgrupper.  

 
 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvilken dansk og nordisk forskningsviden eksisterer på 

feltet for skole-fritidspædagogik i perioden 1980-2018? 

 

Forventede resultater 

En mere dybdegående kortlægning af forskning inden for 

feltet, kan i første omgang resultere i et stærkere videns-

fundament for specialiseringen på Pædagoguddannelsen 

til gavn for såvel undervisere som studerende. Kortlæg-

ningen kan være med til at sikre høj grad af faglighed og 

inddragelse af forskelligartet forskning, således at indhol-

det bliver så nuanceret så muligt og der udvikles en 

endnu stærkere bevidsthed om, at præsentere forskning, 

der både angår indskoling, mellemtrin og udskoling. Dertil 

kommer at specialiseringen, både undervisere og stude-

rende med et stærkt, eksplicit vidensfundament, baseret 

på høj grad af forskningsviden, kan komme til at stå stær-

kere i interne og eksterne samarbejdsrelationer. Interne 

for eksempel i form af det tværprofessionelle samarbejde 

med læreruddannelsen. Eksternt i samarbejdet med kom-

muner, skoler, klubber med videre. Endelig kommer de 

pædagogstuderende som færdiguddannede til at færdes i 

et felt med mange interessenter og skal kunne argumen-

tere fagligt for deres praksis og på baggrund af forskellige 

former for viden, ikke mindst videnskabelig viden, kunne 

udvikle og styrke deres praksis løbende. En dyrkelse af 

specialiseringens vidensfundament gennem kortlægning 

af forskning inden for feltet, vil kunne give de studerende 

et stærkt afsæt til at kunne argumentere fagligt som fær-

diguddannede.  

 
Genstandsfelt 

Dansk og nordisk forskningslitteratur inden for skole- og 

fritidspædagogik 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/kortlaegning-

af-dansk-og-nordisk-forskning-inden-for-skole-og-fritids-

paedagogikken(6680b296-b896-468f-b677-

4bdcde6e754d).html 

 
Kontakt 

David Thore Gravesen, dtg@via.dk   

Lea Ringskou, lri@via.dk 

Nøgleord 

Fritidspædagogik, Nordisk skole- og fritidspædagogik, 

kortlægning 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/kortlaegning-af-dansk-og-nordisk-forskning-inden-for-skole-og-fritidspaedagogikken(6680b296-b896-468f-b677-4bdcde6e754d).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/kortlaegning-af-dansk-og-nordisk-forskning-inden-for-skole-og-fritidspaedagogikken(6680b296-b896-468f-b677-4bdcde6e754d).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/kortlaegning-af-dansk-og-nordisk-forskning-inden-for-skole-og-fritidspaedagogikken(6680b296-b896-468f-b677-4bdcde6e754d).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/kortlaegning-af-dansk-og-nordisk-forskning-inden-for-skole-og-fritidspaedagogikken(6680b296-b896-468f-b677-4bdcde6e754d).html
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Meningsfuld idrætsundervisning i folkeskolen 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projektperiode 

1. august 2108 – 31. december 2019 

 
Baggrund 

Idrætsfaget er i dette årtusinde blevet evalueret, analyse-

ret og diskuteret i flere rapporter og Phd afhandlinger (ek-

sempelvis Eva, 2004, Munk & Seelen, 2012 og Hansen, 

2017). Samstemmende mellem disse rapporter er det, at 

idrætsfaget fremstår som et aktivitetsfag med fokus på 

organisationen og udpræget fravær af ’hvad eleverne skal 

lære’. Eksemplificeret ved denne idrætslærers forhold til 

faget:  

Nynnes intention med undervisningen var baseret på en 

holdning om at få aktiveret så mange elever som muligt, 

fordi hun syntes, at det var vigtigt, som idrætslærer, at 

”vi skal have eleverne i gang fysisk”. (Hansen, 2017, p. 

138) 

Med skolereformen i 2014 blev der indført en prøve i 

idræt ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. Forvent-

ningerne til prøven i Idræt var bla. at den ville medføre 

øget kvalitet i undervisningen og generelt bidrage til høj-

nelse af fagets status (Bertelsen et.al, 2016).  

Nærværende projekt indskriver sig således i diskussio-

nerne om idrætsfagets status i folkeskolen og bestræbel-

serne på at udvikle fagets indhold og omdømme.  

 
Formål 

Formålet med projektet er, at udvikle (elementer til……) en 

idrætspraksis i folkeskolen, der øger elevernes læring i fa-

get, deres engagement og dermed bidrager til deres iden-

titetsdannelse. 

 
Forskningsspørgsmål 

Projektets problemformulering 

Med udgangspunkt i idrætsfagets status i folkeskolen og 

udvalgte idrætspædagogiske modeller at udvikle en 

idrætspraksis med fokus på at elevernes identitetsska-

belse gennem læring og engagement i faget. 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan er idrætsfagets status i 2018? 

 

Hvilke idrætspædagogiske modeller kan anvendes i be-

stræbelserne på at øge idrætsfagets identitetsskabende 

funktion? ELLER Hvilke elementer i forskellige idrætspæ-

dagogiske modeller kan bidrage til at øge idrætsfagets 

identitetsskabende funktion? 

 

Hvilket indhold (og didaktiske elementer) skal en idræts-

praksis indeholde for at skabe konnotativ mening for ele-

verne? 

 
Forventede resultater 

Grundlæggende skal projektet resultere i at der skabes 

dialog om idrætsfagets praksis i folkeskolen med forslag 

til hvordan denne kan ændres og udvikles kvalitativt.  

 

Konkrete resultater er: 

– Udvikling af prototyper til praksis afprøvning og dialo-

ger med idrætsundervisere i folkeskolen. 

– Artikel med fokus på udvikling af ny idrætspraksis med 

udgangspunkt i idrætspædagogiske modeller 

– Projektet bidrager til udvikling af idrætsskolekonceptet 

og kompetenceløftet ’Krop & Kompetencer i EVU. 

Genstandsfelt 

Idrætsfaget i folkeskolen – herunder særligt fagets for-

midling og indhold i udskolingen. 

Samarbejdspartnere 

Jens-Ole Jensen og Esben Volshøj 

Kontakt 

Anders Halling, EVU, ahal@via.dk, 87551997 

Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/meningsfuld-

idraetsundervisning-i-folkeskolen(2405f960-86b8-4b05-

9b70-b3c992d38161).html 

Nøgleord 

Idrætsundervisning, idrætsfaget, folkeskolen, skolereform, 

idrætsskoler. 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/meningsfuld-idraetsundervisning-i-folkeskolen(2405f960-86b8-4b05-9b70-b3c992d38161).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/meningsfuld-idraetsundervisning-i-folkeskolen(2405f960-86b8-4b05-9b70-b3c992d38161).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/meningsfuld-idraetsundervisning-i-folkeskolen(2405f960-86b8-4b05-9b70-b3c992d38161).html
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Interpreting Child-Centredness to support 
Quality and Diversity in Quality Early Childhood 
Education and Care, Erasmus+ 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projekttitel 

ECEC, Erasmus+ 

 
Projektperiode 

01.10.17 – 30.09.19 

 
Baggrund 

This project will enhance and extend understandings of 

the competences required for working in ECEC in diverse 

contexts, whilst creating innovative professional develop-

ment to support the ECEC workforce in developing 

profes-sional competences. The project focusses on 

child-centred practice, a commonly used and deeply em-

bedded concept for ECEC encompassing developmental, 

democratic and individualised constructions of ECEC 

(Chung and Walsh 2000). These different constructions 

resonate with differ-ent aspects of ECEC’s importance in 

supporting children’s development whilst offering equal-

ity of opportunity irre-spective of social circumstances 

and individual needs. However, questions arise as to how 

ALL children can be at the centre of pedagogical practice, 

particularly when con-sidering diverse communities and 

whether democratic approaches can be combined with a 

focus on developmen-talism. The primary objective of 

this project is: 

How might different understandings of child-centred 

prac-tice promote learning amongst diverse groups 

within early childhood education and care provision? 

 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

VIA Kultur & Pædagogik forestår en undersøgelse af, 

hvor-dan den pædagogisk varetagelse af børns perspekti-

ver (child-centredness) kan forstås ud fra et kropslig for-

ankret og enaktivt perspektiv. 

 
Forventede resultater 

Online kurser samt internationale publikationer 

 
Samarbejdspartnere 

University of Plymouth, UK 

Early childhood of Ireland, Irland  

Universidade da Coruna, Spanien 

Camborne Nursery School, UK 

University of Trieste, Italien 

Sveuciliste josipa jurja strossmayera u osijeku filozofski 

fakultet, Kroatien 

 
Kontakt 

VIA Kultur & Pædagogik 

Lise Jönsson, lhjo@via.dk 

Ole Lund, ollu@via.dk 

 

VIA Læring & IT 

Marianne Georgsen, mage@via.dk 

Michal Pilgaard, mipi@vuia.dk 

Lillian Buus, libu@via.dk 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/interpreting-

childcentredness-to-support-quality-and-diversity-in-

early-childhood-education-and-care(3289413b-0d88-

4290-b587-4633f015890f).html# 

 
Nøgleord 

Børn og unge, kropslighed, børns perspektiver, 

læring, pædagogik og undervisning, enaktiv teori, 

pædagogisk arbejde, dagtilbud 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/interpreting-childcentredness-to-support-quality-and-diversity-in-early-childhood-education-and-care(3289413b-0d88-4290-b587-4633f015890f).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/interpreting-childcentredness-to-support-quality-and-diversity-in-early-childhood-education-and-care(3289413b-0d88-4290-b587-4633f015890f).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/interpreting-childcentredness-to-support-quality-and-diversity-in-early-childhood-education-and-care(3289413b-0d88-4290-b587-4633f015890f).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/interpreting-childcentredness-to-support-quality-and-diversity-in-early-childhood-education-and-care(3289413b-0d88-4290-b587-4633f015890f).html
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I spændingsfeltet mellem individ og fælles - at 
få elever med opmærksomhedsforstyrrelse 
med i fællesskab 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projektperiode 

2018 - 2019 

 
Baggrund 

I skolen er elever og lærere udspændt mellem et behov 

for at tilhøre fællesskabet og et behov for at kunne ud-

folde egen individualitet. Forudsætningen for at disse to 

behov kan imødekommes er, at både den enkelte og 

gruppen besidder en vis ”smidighed”, i forhold til at 

rumme og justere sig i forhold til enkeltindivider og fæl-

lesskab. I den moderne folkeskole, hvor idealet er ”Én 

skole for alle” og børn med endog store emotionelle og 

sociale udfordringer skal inkluderes i klassens fællesskab, 

kan det at skabe rammer for et tilstrækkeligt ”smidigt” 

fællesskab være en stor udfordring for lærerne. 

 

i arbejdet med motion og bevægelse i undervisningen er 

lærerne ofte udfordret af enkelte elever, som har svært 

ved at ”geare ned” efter mere legende aktiviteter. Obser-

vationer af undervisning i folkeskolen tyder desuden på, 

at nogle elever synes at være i ”utakt” med den reste-

rende klasse: Når de andre elever går i gang med selv-

stændigt arbejde, sidder disse elever med blikket vend 

mod vinduet, når roen fra de andres fordybelse efter no-

gen tid finder vej til disse elever og de går i gang er den 

resterende klasse og lærerne parate til at gå i gang med 

en ny aktivitet. Denne ”utakt” er ikke kun til gene for de 

elever, der hele tiden synes at være ”bagefter” den reste-

rende klasse, men kan virke stærkt forstyrrende på de øv-

rige klassekammerater. Der synes derfor at være et behov 

for at undersøge, hvorledes disse elever i højere grad kan 

bringes ”i takt” med den resterende klasse. 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan kropslige øvelser - sociale såvel som indivi-

duelle - have en positiv indvirkning på elever med op-

mærksomhedsforstyrrelser deltagelse i klassefællesska-

bet? 

 
Hypotese 

Hypotesen er, at læreren gennem kropslige øvelser kan 

understøtte elevernes sensitivitet over for klassens rytme 

og fornemmelse af sig selv, som en del af fællesskabet. 

Hypotesen beror bl.a. på udviklingspsykologiske perspek-

tiver på betydningen affektive synkroniserings-processer 

for evnen til selvregulering og trivsel; på undersøgelser, 

der peger på de positive effekter af fysisk aktivitet på ele-

ver med ADHDs evne til selvkontrol og sociale kompeten-

cer og på en grundlæggende systemisk forståelse af de 

udfordringer som eleven med opmærksomhedsmæssige 

udfordringer og den resterende klasse er i.   

 
Samarbejdspartnere 

Der samarbejdes med lærere fra en folkeskole i Århus-

området 

 
Kontakt 

Lise Andersen Réol (reol@via.dk) 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/i-spaendings-

feltet-mellem-individ-og-faelles--at-faa-elever-med-op-

maerksomhedsforstyrrelse-med-i-faellesskab(79498565-

6423-42b4-9a88-1eae0d9ac0ec).html 

 
Nøgleord 

Motion og bevægelse, fysisk aktivitet, synkronisering, triv-

sel, inklusion, opmærksomhedsforstyrrelser.  

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/i-spaendingsfeltet-mellem-individ-og-faelles--at-faa-elever-med-opmaerksomhedsforstyrrelse-med-i-faellesskab(79498565-6423-42b4-9a88-1eae0d9ac0ec).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/i-spaendingsfeltet-mellem-individ-og-faelles--at-faa-elever-med-opmaerksomhedsforstyrrelse-med-i-faellesskab(79498565-6423-42b4-9a88-1eae0d9ac0ec).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/i-spaendingsfeltet-mellem-individ-og-faelles--at-faa-elever-med-opmaerksomhedsforstyrrelse-med-i-faellesskab(79498565-6423-42b4-9a88-1eae0d9ac0ec).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/i-spaendingsfeltet-mellem-individ-og-faelles--at-faa-elever-med-opmaerksomhedsforstyrrelse-med-i-faellesskab(79498565-6423-42b4-9a88-1eae0d9ac0ec).html
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Lidenskab og bevægelse i børnehaven 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projektperiode 

Jan. 2018 – Dec. 2019 

 
Baggrund 

Fænomenet lidenskab er omdrejningspunktet for indevæ-

rende projekt. Lidenskab forstås i denne forbindelse som 

en stærk og indgroet interesse for noget. Begrebet er ek-

sempelvis ofte brugt inde for sportens verden, hvor liden-

skab nævnes som en af de bærende drivkræfter hos de 

største sportsudøvere og deres trænere. Ifølge Kierke-

gaard (2009) er lidenskab et helt grundlæggende aspekt 

ved det at være menneske. Lidenskab styrer langt hen ad 

vejen vores liv. Lidenskab er det, der viser os, hvad vi hol-

der af, tør tro på eller slet ikke kan holde ud. Ud fra dette 

perspektiv synes lidenskab at være et centralt menneske-

ligt aspekt at arbejde med - også i pædagogiske sammen-

hænge. På trods af dette, har lidenskab hidtil kun spillet 

en perifer rolle i pædagogikken.  

Med dette projekt er det hensigten at undersøge, hvilke 

perspektiver, der viser sig, når man relaterer det eksisten-

tielt funderede begreb, lidenskab, til dagtilbudspædago-

gikken. Projektet vil endvidere relatere begrebet liden-

skab til en filosofisk anskuelse, enaktiv teori (Di Paolo, 

Rohde & Jaegher 2010; Gallagher 2018; Colombetti, 

2014), som sætter kroppens bevægelser og menneskers 

mikro-praktiske og inter-affektive samspil i centrum for 

menneskets bevidsthed, følelser og udvikling.  En del af 

begrundelsen for indeværende projekt er, at det umiddel-

bart kan virke unaturligt at knytte begrebet lidenskab til 

dagtilbudspædagogik, og at det ikke hidtil har været for-

søgt at forstå lidenskab ud fra et enaktivt perspektiv. Pro-

jektet bygger nemlig på antagelsen om, at man som regel 

får øje på noget nyt, når man forsøger at knytte viden og 

erfaringer fra tilsyneladende ubeslægtede domæner (Wil-

lerslev, 2018). 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan man ’oversætte’ og anvendeliggøre liden-

skabsbegrebet i forhold til det mikro-praktiske arbejde i 

dagtilbuddet? Og hvordan kan dette tænkes at styrke det 

pædagogiske arbejde generelt og arbejdet med bevægel-

sespædagogik mere specifikt? 

 
Forventede resultater 

Projektet tager udgangspunkt i en grundlæggende erken-

delsesinteresse om at forstå forholdet mellem lidenskab, 

bevægelse, mikro-praktiske samspil og dagtilbudspæda-

gogik. 

Undersøgelsen vil bygge på en teoretisk, filosofisk og 

skønlitterær undersøgelse, som indledningsvis består i at 

skabe en dybereliggende forståelse for fænomenet liden-

skab samt de grundstrukturer som danner grundlaget for 

at opleve lidenskab. Samtidigt gennemføres en litteratur-

gennemgang for at undersøge, hvilken rolle begrebet li-

denskab hidtil har spillet i pædagogisk litteratur, særligt 

inde for dagtilbudsområdet. Derudover analyseres fæno-

menet lidenskab ud fra et enaktiv perspektiv ved hjælp af 

begreber som participatory sense-making (De Jaegher & 

Di Paolo, 2007), interaffectivity (Fuchs 2016, Colombetti, 

2014) og affordance-spaces (Gallagher, 2018). 

Ovenstående undersøgelser skal munde ud i en diskus-

sion af, hvordan man kan begrebssætte lidenskab, på må-

der, der kan understøtte at studerende (på pædagogud-

dannelsen) og færdiguddannede pædagoger får en for-

nemmelse for, hvad det vil sige at arbejde med lidenska-

belighed i det konkrete samspil med børn, herunder hvor-

dan man kommer til at virke lidenskabelig i sit arbejde og 

bliver i stand til fange børns interesse og vække deres lyst 

til at deltage i dagtilbudsaktiviteter.  

 
Kontakt 

Ole Lund, ollu@via.dk 

 
Link  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/lidenskab-og-

bevaegelse-i-boernehaven(48cbd749-f570-4d39-9dff-

70ab8dcce545).html 

 
Nøgleord 

Lidenskab, bevægelse, pædagogik, enaktiv teori 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/lidenskab-og-bevaegelse-i-boernehaven(48cbd749-f570-4d39-9dff-70ab8dcce545).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/lidenskab-og-bevaegelse-i-boernehaven(48cbd749-f570-4d39-9dff-70ab8dcce545).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/lidenskab-og-bevaegelse-i-boernehaven(48cbd749-f570-4d39-9dff-70ab8dcce545).html
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Variation og alsidighed i idrætsundervisningen i 
folkeskolen 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projektperiode 

Jan 2018 - Dec 2019 

 
Baggrund 

Variation og alsidighed er i dag et udbredt ideal for meget 

idrætsundervisningen i folkeskolen (Hammershøj, 2013; 

Klafki, 2001; Undervisningsministeriet, 2016b). Fagets 

brede formålsparagraf og mange mål fordrer, at eleverne 

både skal vide og kunne meget (Undervisningsministeriet, 

2016a). 

 

Alsidighed og variation som dannelsesideal indeholder 

imidlertid potentielt et dilemma i forhold til et andet dan-

nelsesideal om, at fordybe og øve sig i de relativt få timer 

eleverne har idræt om ugen (Klafki, 2001; Undervisnings-

ministeriet, 2014). Den skotske professor i uddannelse 

David Kirk har endvidere peget på, at der er en risiko for, 

at alsidighed kan reducere forståelsen af idrætsfaget i 

folkeskolen til sportsteknikker med manglende mulighed 

for en vertikal progression i elevernes udvikling (2010). Et 

nyere dansk ph.d.-projekt har peget på, at længere under-

visningsforløb i skolernes idrætsundervisning kan bidrage 

til elevernes fordybelse og oplevelsen af mening i idræt 

(Hansen, 2017).  

 

Som følge af alsidighedsidealet knyttet til idrætsfaget i 

skolen har tilgangen til undervisningen både i Danmark 

og Skandinavien været domineret af mange introduce-

rende aktiviteter (Annerstedt, 2008) med fokus på det fy-

siske aktivitetsniveau, dekontekstualiseret fra den idræts-

kultur som aktiviteterne har deres oprindelse i (Kirk, 

2011). Dette kommer også til udtryk i de seneste evalue-

ringsrapporter for idrætsfaget i skolen i Danmark (Evalue-

ringsinstitut, 2004) (Seelen, 2012). Evalueringsrappor-

terne har imidlertid overvejende forholdt sig til alsidighed 

og variation som et spørgsmål om forskellige indholdsom-

råder (boldspil, gymnastik, atletik, friluftsliv, etc.). Varia-

tion og alsidighed kan imidlertid også forstås på andre 

måder, der kan bidrage til idrætslig dannelse og opfyl-

delse af fagets mål. Fx tematisering (leg, sundhed, fælles-

skab, fair play, inklusion), fysiologisk alsidighed (aerob, 

anaerob, motorik) eller idrætspædagogiske modeller (tac-

tical game approach, sundhed, øvelse og movement lite-

racy). 

Eksemplarisk undervisning med afsæt i idrætspædagogi-

ske modeller kan ifølge Kirk været et bud på, hvorledes 

forholdet mellem alsidighed og fordybelse kan overvindes 

(Standal, 2018). Ved at fokusere på alsidighed og varia-

tion i relation til, hvorledes idrætsundervisningen didak-

tisk og pædagogisk gennemføres, er det muligt at åbne 

for en bredere forståelse af idrætsundervisningen i folke-

skolen. 

 
Forskningsspørgsmål 

Med nærværende projekt ønsker vi at kritisere, at alsidig-

hedsidealet tænkes snævert. Det er vores hypotese, at va-

riation og alsidighed oftest tænkes som indholdsområder. 

Målet med projektet er kort at præsentere en række (do-

minerende) idrætspædagogiske modeller (sport, sundhed, 

movement literacy, øvelse etc.) og dernæst at kategori-

sere dem efter endnu ikke kendte parametre (fx åben-luk-

ket). Endelig kan forskellige idrætspædagogiske teorier 

tænkes at indgå i diskussionen heraf - fx Arnold (i, om og 

gennem), Eichberg (trialektik), Sloterdjik (øvelse), ligesom 

det er relevant at diskutere hvilke idrætspædagogiske 

modeller, der svarer bedst på de udfordringer eleverne, 

skoleidrætten og skolen som helhed står overfor.  

 
Genstandsfelt 

Evalueringsrapporter og officielle styringsdokumenter for 

idrætsfaget i den danske folkeskole. 

 
Kontakt 

Esben Stilund Volshøj - (esvo@via.dk) 

Jens-Ole Jensen - (jo@via.dk)  

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/variation-og-

alsidighed-i-idraetsundervisningen-i-folkesko-

len(d26cec8c-621a-47dc-9d00-f992cd0ce547).html 

 
Nøgleord 

Variation, alsidighed, kropslig dannelse, idrætspædagogi-

ske modeller 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/variation-og-alsidighed-i-idraetsundervisningen-i-folkeskolen(d26cec8c-621a-47dc-9d00-f992cd0ce547).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/variation-og-alsidighed-i-idraetsundervisningen-i-folkeskolen(d26cec8c-621a-47dc-9d00-f992cd0ce547).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/variation-og-alsidighed-i-idraetsundervisningen-i-folkeskolen(d26cec8c-621a-47dc-9d00-f992cd0ce547).html
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Øvelseskultur i børnehaven 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projektperiode 

1.1.2018-31.12.2019 

 
Baggrund 

Opmærksomhed, fordybelse og gentagelse er begreber, 

der er centrale for forståelsen af børns læring og udvik-

ling. Især for mindre børn spiller kroppen en central rolle 

heri. Disse per-spektiver på læring kan knyttes til øvelses-

begrebet. 

 

Børn i førskolealderen bruger meget af deres tid og energi 

på at øve sig. At lære at gå, løbe og at cykle er skelsæt-

tende begivenheder i børns liv. At øve sig må på den bag-

grund karak-teriseres som naturligt for børn, og selvom 

voksnes opmun-tring, forevisning og trøst kan bidrage til, 

at børnenes øvelse falder succesfuldt ud, er det i store 

træk også en proces, der overlades til overlader til bør-

nene selv. Når det alligevel forekommer interessant at un-

dersøge børnehavens øvelseskul-tur nærmere, hænger 

det sammen med, at vores foreløbige studier indikerer, at 

praksis omkring og opfattelsen af de mindste børns tileg-

nelse af bevægelsesfærdigheder er radikalt anderledes 

end blandt børn i skolealderen. For det første spiller mo-

torikbegrebet en central rolle for forståelsen af mindre 

børns kropslige udvikling. I den naturvidenskabelige vari-

ant af motorikbegrebet og den deraf affødte praksis er 

grundlæggende udvikling af motoriske færdigheder for-

udsæt-ningen for udviklingen af mere komplicerede be-

vægelsesfær-digheder. Enkelt udtrykt forstås børn som 

biologiske systemer og bevægelsesfærdigheder et resul-

tat af stimuli, reflekser, nervebaner mv. For det andet er 

der forskning, der indikerer, at idrætslige idealer for bevæ-

gelsesfærdigheder har trænge kår i børnehaven, idet pæ-

dagoger bevidst afholder sig fra at rette på børns bevæ-

gelser af frygt for at tilføre børn følelsen af nederlag. 

Kommer det derimod til social interaktion, hygiejne eller 

bordskik afholder pædagogerne sig ikke fra at disciplinere 

og fokusere på børnenes bevægelser. Herved skabes en 

prak-sis, hvor øvelse af kropslige færdigheder knytter sig 

til særlige kropslige aktiviteter, og hvor idrætslige og be-

vægelsesaktivite-ter ikke er genstand for denne form for 

opmærksomhed. Det er således en hypotese, at øvelse af 

kroppen paradoksalt nok italesættes, når de kropslige ak-

tiviteter er sekundære, mens øvelse af kroppen ikke itale-

sættes, når den kropslige aktivitet er primær.  

 
Forskningsspørgsmål 

Hvad betyder det at øve sig i børnehaven, og hvordan bi-

drager øvelse til børnenes (kropslige) dannelse? Hvilke fo-

restillinger har pædagoger om bevægelse og øvelse, og 

hvordan kan pædagogerne støtte børnene i at øve sig? 

 
Forventede resultater 

Resultaterne publiceres i 1-2 artikler 

 
Samarbejdspartnere 

Børnehave i Østjylland 

 
Kontakt 

Flemming Nørgaard (flno@via.dk) 

Jens-Ole Jensen (joj@via.dk) 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/oevelseskul-

tur-i-boernehaven(eb79039e-e457-4fd2-9a2f-

7caa2e060c2e).html 

 
Nøgleord 

Børnehave, pædagogik, øvelse, bevægelse, krop 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/oevelseskultur-i-boernehaven(eb79039e-e457-4fd2-9a2f-7caa2e060c2e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/oevelseskultur-i-boernehaven(eb79039e-e457-4fd2-9a2f-7caa2e060c2e).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/oevelseskultur-i-boernehaven(eb79039e-e457-4fd2-9a2f-7caa2e060c2e).html
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Kropsdannelse 

Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Krop, bevægelse og idræt 

 
Projekttitel 

Kropsdannelse - om alsidig dannelse af kroppen i dagin-

stitutions-pædagogikken 

 
Projektperiode 

Januar 2018 – december 2019 

 
Baggrund 

De reviderede pædagogiske læreplaner sætter fornyet fo-

kus på dannelse. Men der findes kun begrænset viden om, 

hvordan et dannelsesperspektiv kan implementeres i den 

konkrete pædagogiske praksis, således at dannelsesbe-

grebet ikke ender som velment hensigtserklæring. Samti-

dig udvides læreplanstemaet krop og bevægelse med be-

grebet `sanser`. For det meste hentes inspiration til arbej-

det med lærepladstemaet fra motorisk forskning eller 

sundhedsvidenskab. I mindre grad er fokussen rettet på 

kroppen. Selvom det anerkendes, at kroppen både har en 

fysisk og eksistentiel dimension, er det perspektiv ikke 

særlig godt belyst i småbørnsforskningen og fylder ikke 

ret meget i dagtilbudspædagogikken. Derfor vil dette pro-

jekt tematisere kroppen. Det skal gøres ved at gentænke 

begrebet `legemsøvelse` og spørge, hvordan man kan for-

ankre en kropslig øvelseskultur i hverdagen, som er hånd-

terbar, begribelig og meningsfuld, og på hvilken måde en 

sådan kultur kan bidrage til børns kropslig dannelse. 

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan man forankre en øvelseskultur i dagtilbud, 

der har sigte mod alsidig dannelse af kroppen? 

 

Forventede resultater 

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvordan man kan 

arbejde med læreplanstemaet ´Krop, bevægelse og sans-

ning` i et dannelsesperspektiv.  Formålet er todelt. For det 

første skal der udarbejdes et teoretisk grundlag, der kan 

hjælpe til at forstå begrebet kropsdannelse og beskrive 

væsentlige aspekter af en alsidig øvelsespraksis, der er 

målrettet aldersgruppen i dagtilbuddet. For det andet skal 

der etableres et ”dannelseslaboratorie”, hvor studerende 

og pædagoger viden- og erfaringsdeler med hinanden og i 

dialog med forskeren udvikler ny praksis, som har sigte 

mod alsidig dannelse af kroppen, som f.eks. kropsbe-

vidsthed, perceptuel sensibilitet eller kropslige udtryks-

former. 

 
Genstandsfelt 

Børn i dagtilbud, kropslige øvelsespraksisser, øvelsernes 

dannelsespotentiale 

 
Samarbejdspartner 

Pædagoger fra børnehaver der har erfaring med idræt og 

bevægelse, studerende fra Pædagoguddannelsen Ikast 

 
Kontakt 

Michael Blume (mib@via.dk) 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/admin/editor/dk/atira/pure/mo-

dules/unifiedprojectmodel/external/model/project/edi-

tor/upmprojecteditor.xhtml?id=57937221 

 
Nøgleord 

Krop, dannelse, øvelseskultur, børn i dagtilbud

 

 
 

  

https://www.ucviden.dk/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/project/editor/upmprojecteditor.xhtml?id=57937221
https://www.ucviden.dk/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/project/editor/upmprojecteditor.xhtml?id=57937221
https://www.ucviden.dk/admin/editor/dk/atira/pure/modules/unifiedprojectmodel/external/model/project/editor/upmprojecteditor.xhtml?id=57937221
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Forældreskab efter flugt 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske 

minoriteter 

 
Projekttitel 

Forældreskab efter flugt.  

Kvalificering af skole-hjem-samarbejdet mellem professi-

onelle og forældre med flygtningebaggrund  

 
Projektperiode 

01.01.18-31.12.19  

 
Baggrund 

Den øgede tilgang af familier med flygtningebaggrund i 

Danmark de seneste 15 år, har medført en stigende op-

mærksomhed på forældrenes betydning for deres børns 

skolegang – og mod forældrenes deltagelse i skole-hjem-

samarbejdet. Nyere undersøgelser viser, at velfærdsydel-

ser rettet mod nyankomne flygtningeforældre (FF) er do-

mineret af diskurser, som patologiserer og konstruerer FF 

med mangler og/eller traumer som medfører risiko for 

mangelfuldt forældreskab.  

Dette projekt udfordrer denne deficittænkning og under-

søger gennem en experimental research approach, hvor-

dan FF og professionelle kan kvalificere skole-hjem sam-

arbejdet gennem samskabelsesprocesser med fokus på, 

hvordan parterne gennem samarbejde kan skabe en 

bedre skolegang for børnene.  

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan samskabelsesprocesser kvalifificere skole-

hjem samarbejde med flygtningeforældre? 

Hvordan opfatter: 

– flygtningeforældre skole-hjem-samarbejde? 

– professionelle skole-hjem-samarbejde med flygtninge-

forældre? 

Hvilken betydning har tolken og tolkning for skole-hjem-

samarbejde med flygtningeforældre? 

 
Forventede resultater 

Koncept for workshopdesign 

Kapitel til antologien: Parenthood in transition 

 
Genstandsfelt 

Projektet fokuserer dels på at få indsigt i forældrenes nar-

rativer og professionelles forståelse af forældre med 

flygtningebaggrund, dels på at få indsigt i de forståelser 

og narrativer, der bliver skabt og udviklet på tværs, når 

forældre professionelle arbejder sammen. Desuden vil 

særlig opmærksomhed rettes mod tolkens og tolknings 

betydning i samskabelsesprocesser.  

 
Samarbejdspartnere 

Red Barnet (Projektet er et pilotprojekt i tilknytning til et 

større projekt i Red Barnet: Fra flugt til skolegang, der sø-

ger at understøtte flygtningebørns skolegang).  

 
Kontakt 

Marta Padovan-Özdemir, Programleder, Ph.D., Adjunkt 

Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA Kultur & Pædagogik 

T: 87553692, M: mapa@via.dk 

Barbara Day , Lektor  

VIA Efter- og videreuddannelse, VIA Kultur & Pædagogik 

T: 87551803, M: bada@via.dk    

Bodil Klausen, Lektor 

Pædagoguddannelsen i Horsens, VIA Kultur & Pædagogik 

T: 87553676 M: bok@via.dk  

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/forael-

dreskab-efter-flugt(17feeb8b-6fce-4d5e-a700-

746653261446).html 

 
Nøgleord 

Velfærdsprofessioner – flygtninge –  forældreskab - skole-

hjem-samarbejde – samskabelse 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/foraeldreskab-efter-flugt(17feeb8b-6fce-4d5e-a700-746653261446).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/foraeldreskab-efter-flugt(17feeb8b-6fce-4d5e-a700-746653261446).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/foraeldreskab-efter-flugt(17feeb8b-6fce-4d5e-a700-746653261446).html
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Midlertidighedens benspænd 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske 

minoriteter 

 
Projekttitel 

Midlertidighedens benspænd. Om velfærdsarbejde, inte-

grationsopfattelser og fremtidsforestillinger blandt flygt-

ninge med midlertidige opholdstilladelser 

 
Projektperiode 

August 2018-December 2019 (barselsorlov december 

2018- august 2019) 

 
Baggrund 

De seneste års ændringer i asyllovgivning og –praksis har 

medført en ny ”inddragelses-paradigme”, hvor nyankomne 

flygtninges opholdstilladelse er blevet kortere, mere 

usikre og med øget mulighed for tvangsmæssig inddra-

gelse og hjemsendelse. I kombination med et fortsat inte-

grationskrav om hurtig og intensiv integration i det dan-

ske samfund og arbejdsmarked synes det at medføre, at 

flygtninge mødes med et modsatrettet imperativ ”Inte-

grer dig og rejs hjem – samtidigt!”. En række af asylsyste-

mets vilkår af midlertidighed synes således pludselig også 

at gøre sig gældende i integrationsprocesser, men der 

savnes viden om hvorvidt og hvordan disse vilkår og mod-

satrettede imperativer opfattes, håndteres og omsættes i 

praksis blandt velfærdsprofessionelle i det danske inte-

grationslandskab.  

 
Forskningsspørgsmål 

Problemformulering 

Hvorvidt og hvordan håndteres det nye inddragelsespara-

digme i samspil med gældende integrationslov og -prak-

sis blandt socialrådgivere i socialt arbejde med – og relati-

onsdannelse til- nyankomne flygtninge, der har fået asyl 

efter § 7.2 eller § 7.3?  

 

 

 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvilke opfattelser af tidsdimension og fremtidsperspekti-

ver eksisterer i socialrådgivernes opfattelser af integra-

tion – og hvorvidt og hvordan præger disse opfattelser 

deres professionelle praksis? 

Hvorvidt og hvordan præger den midlertidige og usikre ju-

ridiske status nyankomne flygtningefamiliers hverdagsliv, 

fremtidsvalg og opfattelse af gældende integrationskrav 

og –muligheder? 

 
Forventede resultater 

At opnå viden om, hvorvidt og hvordan det nye ”inddra-

gelses-paradigme” i dansk udlændingelov håndteres af 

velfærdsprofessionelle i arbejdet med – og relationen til – 

nyankomne flygtninge.  

Indsigt i såvel flygtninges erfaringer med at etablere et 

nyt liv og nye fremtidsperspektiver under en midlertidig 

horisont som i socialrådgiveres kendskab til og opfattelse 

af tidsdimensionens betydning for integrationsprocesser. 

 
Genstandsfelt 

Modtagelse og socialt arbejde med nyankomne flygtninge 

i danske kommuner i lyset af udviklingen i dansk asyllov-

givning og –praksis 

 
Samarbejdspartnere 

Dansk Flygtningehjælp (henholdsvis Center For Udsatte 

Flygtninge og Asylafdelingen) 

Akademisk sparringsgruppe med forskere fra AAU og KU 

med fokus på integration- og migrationsspørgsmål 

(endnu ikke fundne) kommuner og flygtningefamilier 

 
Kontakt 

Stinne Østergaard Poulsen, stip@via.dk 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/midlertidig-

hedens-benspaend(ea62553f-92f9-4038-877e-

ad4a366432ea).html 

 
Nøgleord 

Flygtninge, integration, velfærdsarbejde, udlændingelov, 

inddragelse 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/midlertidighedens-benspaend(ea62553f-92f9-4038-877e-ad4a366432ea).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/midlertidighedens-benspaend(ea62553f-92f9-4038-877e-ad4a366432ea).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/midlertidighedens-benspaend(ea62553f-92f9-4038-877e-ad4a366432ea).html
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Flygtningeankomster og racialiserede vel-
færdsdynamikker 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske 

minoriteter 

 
Projektperiode 

01.01.18-31.12.19 

 
Baggrund 

Forskningsprojektet bidrager til en aktualisering og vide-

reudvikling af to historisk-sociologisk orienterede forsk-

ningsprojekter (Padovan-Özdemir 2016 og Øland 2015), 

der har beskæftiget sig med det velfærdsprofessionelle 

arbejde vis-á-vis ikke-vestlige indvandrere/flygtninge/ef-

terkommere siden 1970. Disse studier af professionelle 

og pædagogiske positioner, problematiseringer af mål-

gruppen og professionelle løsninger har bidraget med nye 

perspektiver på den danske velfærdsnationalstats udvik-

ling. Således iagttages det, hvordan velfærdsprofessio-

nelle håndteringer af ’indvandreren’ markerer komplekse 

og racialiserede forviklinger af det universelle velfærds-

projekt og det nationale projekt. 

Disse forskningsmæssige fund søges aktualiseret og vi-

dereudviklet ved at rette fokus på, hvordan professionelle 

bekymringer opstår og får kraft i kølvandet på ankomsten 

af større flygtningegrupper.  

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan konstruerer velfærdsprofessionelle bekymringer 

flygtningen som én, der har brug for hjælp? Og hvilke an-

tagelser om hjælpens mening og rækkevidde indeholder 

disse bekymringstilskrivelser?  

 
Forventede resultater 

Projektet kortlægger kontinuiteter og forskydninger i vel-

færdsprofessionelle bekymringer, der er opstået i kølvan-

det på større flygtningeankomster på tværs af velfærds-

professioner og frivilligt arbejde i perioden 1970-2016. 

Analyserne formidles i en peer-reviewed forskningsartikel 

i Norsk Sosiologisk Tidsskrift, samt i en fagfællebedømt 

monografi. 

 
Genstandsfelt 

Projektets genstandsfelt udgøres af de fire store vel-

færdsprofessioner; sygeplejersker/sundhedsplejersker, 

socialrådgivere, pædagoger og lærere, samt civilsam-

fundsorganisationerne, KL, Dansk Flygtningehjælp og 

Dansk Røde Kors, der alle på forskellige vis er i berøring 

med eller forholder sig aktivt til flygtninges ankomst og 

tilstedeværelse i Danmark. Således er det muligt at ind-

fange en mangfoldighed af velfærdsprofessionelle be-

kymringer i relation til flygtninge som målgruppe for vel-

færds- og hjælpearbejde. Empirisk baseres undersøgelsen 

på ovennævnte velfærdsprofessioners fagblade, samt ny-

hedsbreve, årsberetninger og rapporter udgivet af KL, 

Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors. 

 
Samarbejdspartnere 

Trine Øland, Lektor, Ph.D., Afd. for Pædagogik, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universi-

tet 

 
Kontakt 

Marta Padovan-Özdemir 

Programleder, Ph.D., Adjunkt 

Pædagoguddannelsen i Horsens 

VIA Kultur & Pædagogik 

T: 87553692 

M: mapa@via.dk 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/flygtningean-

komster-og-racialiserede-velfaerdsdynamikker-i-dan-

mark-19702016(ddac6280-60de-411e-9ab0-

b95fa7f0c972).html 

 
Nøgleord 

Velfærdsprofessioner – flygtninge – bekymringer – raciali-

sering – hjælpearbejde 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/flygtningeankomster-og-racialiserede-velfaerdsdynamikker-i-danmark-19702016(ddac6280-60de-411e-9ab0-b95fa7f0c972).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/flygtningeankomster-og-racialiserede-velfaerdsdynamikker-i-danmark-19702016(ddac6280-60de-411e-9ab0-b95fa7f0c972).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/flygtningeankomster-og-racialiserede-velfaerdsdynamikker-i-danmark-19702016(ddac6280-60de-411e-9ab0-b95fa7f0c972).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/flygtningeankomster-og-racialiserede-velfaerdsdynamikker-i-danmark-19702016(ddac6280-60de-411e-9ab0-b95fa7f0c972).html
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Medborgerskab og kritisk tænkning – et norm-
kritisk perspektiv 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske 

minoriteter 

 
Projekttitel 

Materialeudvikling og kompetenceudvikling til tidlig fore-

byggelse af radikalisering og social kontrol i dagtilbud, fri-

tidstilbud, grundskole og ungdomsuddannelser 

 
Projektperiode 

01.01.2018 – 31.12.2020 

 
Baggrund 

De senere årtiers værdipluralisering, de sociale mediers 

nye rolle i børn og unges hverdagsliv samt en øget op-

mærksomhed på negativ social kontrol samt ekstre-

misme udfordrer uddannelsessystemets demokratiske 

dannelsesprojekt med fælleskab, frihed og lighed som 

kærneværdier. Derfor må fagprofessionelle gentænke de-

res egen rolle og tilgang i arbejdet med medborgerskab-

ende lærings- og dannelsesrum.  

 

Forskning viser nemlig, at fagprofessionelles forståelse af 

deres opgave ofte er præget af problematiske kategorise-

ringer, hvor børn og unge stereotypificeres som fx en ’rig-

tig dreng’, ’tosproget’ eller ’muslimsk’ (Buchardt, 2012; 

Gilliam, 2009; Gitz-Johansen, 2010; Johansen, 2017; Lar-

sen, 2010; Padovan-Özdemir, 2014). At kategorisere er en 

naturlig del af det mellemmenneskelige møde (Jenkins 

2006), men kategoriseringer kan også have en fragmen-

terende og negativ effekt, hvor der ikke gives plads til det 

enkelte individ (jf. fx Jönsson 2007). Disse forskningsper-

spektiver bekræftes af den normkritiske pædagogikforsk-

ning, som forstår projektets gruppe af fagprofessionelle 

som normbærere, normbrydere såvel som normbyggere 

(Lärarnas Riksförbund 2015). 

 

Dette projekt tager afsæt i normkritisk pædagogik, idet 

denne netop har fokus på at bekæmpe diskriminering ved 

at undgå at formidle stereotyper i forhold til fx køn, etnici-

tet, religion osv. Der vil således være fokus på at udvikle 

en fagprofessionel praksis, der giver plads til alle i et gen-

sidigt forpligtende fællesskab, og hvor det er den fagpro-

fessionelles selvrefleksivitet og sensitivitet overfor grup-

pen af børn og unge, som kommer i højsædet. 

 

 

Forskningsspørgsmål 

Hvordan fremmes pædagoger, lærere og underviseres 

normkritiske selvrefleksivitet og deres medborgerskab-

ende praksis mhp. at opbygge børn og unges modstands-

kraft mod ekstremisme og negative social kontrol? 

 
Forventede resultater 

1. Videns- og materialekortlægning af det pædagogisk-

didaktiske arbejde med medborgerskab, kritisk tæk-

ning, kontroversielle emner, marginalisering og foræl-

dresamarbejde indenfor områder, dagtilbud, skole-fri-

tid og ungdomsuddannelser. 

2. Formidling af kortlægningsarbejder i form af videns-

notater, oversigtsartikler, faglige artikler, speeddra-

wing-film og plakater. 

3. Udvikling af udviklings- og selvevalueringsværktøjer 

og pædagogiske/didaktiske materialer og redskaber. 

4. Udvikling og gennemførsel af 18 kompetenceudvik-

lingsforløb med ca. 700 fagprofessionelle. 

 

Alle materialer vil blive gjort tilgængelige på ww.emu.dk. 

 
Genstandsfelt 

Det fagprofessionelle arbejde i dagtilbud, fritidstilbud, 

grundskole og ungdomsuddannelser og den tidlige fore-

byggelse af radikalisering og negativ social kontrol her 

gennem inkluderende praksis for alle børn og unge. 

 
Samarbejdspartnere 

Professionshøjskolen København 

Dansk Flygtningehjælp - Integrationsnet 

Als Research 

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet – STUK 

 
Kontakt 

Marta Padovan-Özdemir (mapa@via.dk) 

T: 87 55 36 92 

 
Link 

https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/8-mio-kr-til-

nyt-projekt-der-skal-forebygge-radikalisering-og-ekstre-

misme-allerede-i-boernehaven 

 
Nøgleord 

Medborgerskab, uenighedsfællesskab, kritisk tænkning, 

dialog, kontroversielle emner, pædagogisk-didaktisk prak-

sis, normkritisk, ekstremisme, radikalisering, negativ so-

cial kontrol, marginalisering 

 

https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/8-mio-kr-til-nyt-projekt-der-skal-forebygge-radikalisering-og-ekstremisme-allerede-i-boernehaven
https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/8-mio-kr-til-nyt-projekt-der-skal-forebygge-radikalisering-og-ekstremisme-allerede-i-boernehaven
https://www.via.dk/om-via/presse/artikler/8-mio-kr-til-nyt-projekt-der-skal-forebygge-radikalisering-og-ekstremisme-allerede-i-boernehaven
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Radikalisering 
Om begrebets bestemmelse og den interne forbindelse mellem begreb og handling 

Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Velfærdsarbejde med flygtninge, indvandrere og etniske 

minoriteter 

 
Projektperiode 

Januar 2018-januar 2020 

 
Baggrund 

Radikalisering er et omdiskuteret og politiseret begreb 

der har været genstand for forskellige begrebsbestem-

melser og forståelser. I den tidlige forskning bestemmes 

radikalisering ud fra en fasetænkning hvor individer/grup-

per gradvist optager synspunkter og ideologier der ud-

munder i accept af voldelige handlinger. Denne definition 

bygger desuden på en lineær processuel tænkning hvor-

ved et individ/el. gruppe i stigende grad accepterer eks-

tremistiske tanker og midler (Taarnby Jensen 2006; Olsen 

2008a). I nyere forskning bestemmes radikalisering ud fra 

en mere kompleks og relationel forståelsesramme med 

mange individuelle variationer, ligesom nyere forskning 

viser at radikalisering der ikke per se fører til accept af 

voldlige handlinger (Borum 2011; Kundnani 2012;Schmid 

2013;Gemmerli 2014). Der eksisterer ikke én universel vi-

denskabelig definition af radikalisering, og begrebsbe-

stemmelsen i de forskellige lande i Europa og resten af 

verden er ikke ensartet. Radikalisering er et politisk kon-

strueret begreb der er opstået mellem en handlingsorien-

teret politik, og en forklaringsfokuseret videnskab. Formå-

let med projektet er, at undersøge hvilke forståelse af ra-

dikalisering der er dominerende hos fagprofessionelle der 

arbejder med at forebygge radikalisering og hvordan 

disse forståelser kommer til udtryk i konkrete handlinger 

over for unge der vurderes i fare for at blive radikaliseret.   

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan forstår fagprofessionelle radikalisering, og hvor-

dan kommer denne forståelse til udtryk i de radikalise-

ringsforebyggende indsatser i praksis?  

– hvilke forståelser af radikalisering er dominerende i 

praksis 

– hvilke bekymringstegn leder til en anti-radikalisering-

sindsats 

– hvordan forstår fagprofessionelle hvad der kendetegner 

en udsat ung og radikaliserings-truet ung?  

– Hvilke metoder anvendes i de radikaliserings-forebyg-

gende indsatser? 

 
Forventede resultater 

Projektet bidrager med viden om hvordan politiske be-

grebsbestemmelse fortolkes af de fagprofessionelle der 

varetager de forebyggende indsatser, og hvilken forstå-

else af radikalisering der er dominerende i praksis og 

hvordan denne forståelse kommer til udtryk i Aarhus 

Kommunes anti-radikaliseringsindsatser.  

 
Genstandsfelt 

Institutioner og fagprofessionelle der varetager forebyg-

gende radikaliserings indsatser  

 
Samarbejdspartnere 

Aarhus Kommune  

Kontakt 

Gina Søndergaard  Lydersen gil@via.dk  

Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/radikalise-

ring--om-begrebets-bestemmelse-og-den-interne-forbin-

delse-mellem-begreb-og-handling(3e7498fc-3226-45e4-

ba03-196e9e0d3e77).html  

 
Nøgleord 

Radikalisering, forebyggelsesindsatser, begrebsbestem-

melse, fagprofessionelle 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/radikalisering--om-begrebets-bestemmelse-og-den-interne-forbindelse-mellem-begreb-og-handling(3e7498fc-3226-45e4-ba03-196e9e0d3e77).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/radikalisering--om-begrebets-bestemmelse-og-den-interne-forbindelse-mellem-begreb-og-handling(3e7498fc-3226-45e4-ba03-196e9e0d3e77).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/radikalisering--om-begrebets-bestemmelse-og-den-interne-forbindelse-mellem-begreb-og-handling(3e7498fc-3226-45e4-ba03-196e9e0d3e77).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/radikalisering--om-begrebets-bestemmelse-og-den-interne-forbindelse-mellem-begreb-og-handling(3e7498fc-3226-45e4-ba03-196e9e0d3e77).html
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Digitale læseoplevelser i biblioteksrummet 
(DLB) 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Æstetik og pædagogik 

 
Projektperiode 

01.01.2018 - 31.12.2019 

 
Baggrund 

Digital litteratur er i udvikling og i vækst og nye formater 

kommer til. Projektets omdrejningspunkt er at finde løs-

ninger på, hvordan de pædagogiske læringscentre kan 

formidle nyere digitale litterære formater som fx podcast 

og digitale romaner til børn. Med andre ord vil projektet 

skabe løsninger ud fra de didaktiske spørgsmål: hvad, 

hvorfor og hvordan i relation til digital litteratur i lærings-

centrets kontekst. Dette sker ud fra en hypotese om, at 

digital litteratur kan medvirke til at børn og unge kan be-

vare lyst og motivation til at fordybe sig i litteratur ved at 

blive imødekommet af mangfoldige former for litteratur. 

Igennem udviklingsprojekter på tre forskellige skolers læ-

ringscentre vil projektet genererer viden og udvikle kon-

kret praksis, som kan fremme generelle handlemuligheder 

for alle læringscentre og også for folkebiblioteker i forhold 

til, hvordan digital litteratur kan formidles i det fysiske 

biblioteksrum. Projektet vil blive formidlet på emu.dk med 

litteraturguides og inspirationsmateriale og -videoer til 

hhv. formidlere og til børn, artikler samt en fysisk platform 

bestående af en vandreudstilling med monitor m.m., der 

kan bestilles af læringscentre, og en folder, der sammen 

kan inspirere pædagogiske læringscentre og folkebiblio-

teker til at formidle nye digitale formater for børn og 

unge. 

 
Forskningsspørgsmål 

Hvad karakteriserer en biblioteks- og læringscenterdidak-

tik for digitale formater? Og hvordan kan digitale formater 

understøtte udvikling af læselyst hos børn og unge? 

 

 

 

Forventede resultater 

Viden om digital litteraturformidling. 

Projektet vil blive formidlet på emu.dk med litteratur-

guides og inspirationsmateriale og -videoer til hhv. for-

midlere og til børn, artikler samt en fysisk platform bestå-

ende af en vandreudstilling med monitor m.m., der kan 

bestilles af læringscentre, og en folder, der sammen kan 

inspirere pædagogiske læringscentre og folkebiblioteker 

til at formidle nye digitale formater for børn og unge. 

 
Genstandsfelt 

Formidling af digitale formater i tre læringscentres fysi-

ske biblioteksrum.   

 
Samarbejdspartnere 

Gitte Frausing (direktør, Kommunernes Forening for Pæ-

dagogiske Læringscentre) 

Utterslev Skole (læringscenterleder og – medarbejder) Pia 

Mølholm og Morten Randbøll Petersen) 

Fredensborg Skole (læringscenterleder og lærer) Ida 

Kongsø og Grete Weitze) 

Arden skole (læringscenterleder og lærer ) Anna Maria 

Dahlgaard og Dorthe Bøgh) 

 
Kontakt 

Ayoe Quist Henkel aqh@via.dk 

Alice Bonde Nissen (abod@via.dk) 

 
Link 

http://www.projektbank.dk/digitale-laeseoplevelser-i-bib-

lioteksrummet-dlb 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/digitale-

laeseoplevelser-i-biblioteksrummet(8a22282f-cb90-

4038-8f16-6012175ebdd8).html 

 
Nøgleord 

Litteraturformidling, digitale platforme, læringscenterdi-

daktik, læselyst  

 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/digitale-laeseoplevelser-i-biblioteksrummet(8a22282f-cb90-4038-8f16-6012175ebdd8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/digitale-laeseoplevelser-i-biblioteksrummet(8a22282f-cb90-4038-8f16-6012175ebdd8).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/digitale-laeseoplevelser-i-biblioteksrummet(8a22282f-cb90-4038-8f16-6012175ebdd8).html
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Genreskrivning i et nyere genredidaktisk per-
spektiv 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Æstetik og pædagogik 

 
Projektperiode 

Januar 2018 – januar 2020 

 
Baggrund 

Dette projekt indrammes af to interessefelter. For det før-

ste er projektet en videreførelse og et delperspektiv af 

Benny Bang Carlsens samlede doktorafhandling om 

”Genredidaktikkens semiosis. En undersøgelse af genre-

begrebets diskurser og repræsentationsformer i et nyere 

semiotisk perspektiv”. For det andet indgår dette projekt i 

samarbejde med Anne Bock med et fælles fokus på 

genre, sproghandlinger i praktiske tekster fra folkeskolen. 

 
Forskningsspørgsmål 

– Hvordan kan eleverne i skolens ældste trin (8. og 9. 

klasse) producere genrebevidste tekster uden at repro-

ducere genrer fra én generisk formel? 

– Hvordan kan vi som forskere i et aktionsforskningspro-

jekt bidrage til at støtte og udvikle elevernes kreative 

skrivepraksis, så den kan fremme den enkeltes skrive-

udvikling uden for meget fokus på skematiske genreko-

der? Og hvilke relevante vurderingskriterier skal lære-

ren bruge i bedømmelsen af disse tekster? 

Forventede resultater 

Vores mål er at projektet kan pege på nogle mulige veje 

at gå hvor den enkelte elevs skriveudvikling får bedre vil-

kår. Det vil vi søge at gøre ved at præsentere et nyere 

genredidaktisk begreb med udgangspunkt i en genrefor-

ståelse, som ikke bygger på den traditionelle klassifice-

ringsvidenskabs normative og monolitiske definitioner af 

genrebegrebet, men i stedet trækker på en systemisk-re-

lationel videnskab om genrer og genreskrivning. 

Genstandsfelt 

Genreskrivning i folkeskolens ældste klasser 

 
Kontakt 

Benny Bang Carlsen (beba@via.dk) 

Anne Bock (bock@via.dk) 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/genreskriv-

ning-i-et-nyere-genredidaktisk-perspektiv(76fbf8b7-

d117-41f8-8c2d-158d7fb3a095).html 

 
Nøgleord 

Genre, skrivedidaktik, kreativitet, skrivning 

  

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/genreskrivning-i-et-nyere-genredidaktisk-perspektiv(76fbf8b7-d117-41f8-8c2d-158d7fb3a095).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/genreskrivning-i-et-nyere-genredidaktisk-perspektiv(76fbf8b7-d117-41f8-8c2d-158d7fb3a095).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/genreskrivning-i-et-nyere-genredidaktisk-perspektiv(76fbf8b7-d117-41f8-8c2d-158d7fb3a095).html
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Æstetik og pædagogik – kritik af den forebyg-
gende fornuft 

 
 

Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Æstetik og pædagogik 

 
Projektperiode 

2018-1029 

 
Baggrund 

Modsat tidens dominerende teknologi-, metode-, enslig-

gørende, evidens-, effekt & effektiveringsfetichistiske 

tendens og dens alliance med den forebyggende fornuft, 

der sat på spidsen vil eliminere uforudsigeligheder, ube-

regneligheder, ubehageligheder, besværligheder, mod-

stand, modsætninger, forstyrrelser, afvigelser, ambivalen-

ser, dilemmaer, paradokser og deslige er vi interesseret i 

det pædagogiske og æstetiske potentiale heri. Vi vil der-

for afselvfølgeliggøre måder som ovenstående alliance 

sætter sig igennem pædagogisk og æstetisk. Det vil vi 

gøre gennem en radikal form for kultur- & tendenskritik 

centreret omkring følgende forskningsspøgsmål: 

 
Forskningsspørgsmål 

– På hvilke måder kan æstetik og pædagogik betragtes 

som epistemologiske begreber, der kan bruges til at se 

og analysere med i stedet for blot ontologiserede felter, 

man ser? 

– Kan æstetik og æstetiske artefakter udgøre en ønsk-

værdig udfordring til de dominerende effektdiskurser i 

og omkring det pædagogiske felt – og i bekræftende 

fald hvordan? 

Genstandsfelt/Forskningsfelter 

– Afselvfølgeliggørelsesfeltet 

– Pædagogikfeltet 

– Æstetikfeltet 

 
Samarbejdspartnere 

Ingen konkrete aftaler på nuværende tidspunkt, men der 

vil givetvis blive søgt arbejde med praksis, hvor vi har en 

række samarbejdspartnere fra tidligere undersøgelser, 

som vi kan trække på. 

 
Kontakt 

Martin Blok Johansen & Frank Juul Agerholm 

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/aestetik-og-

paedagogik--kritik-af-den-forebyggende-for-

nuft(e8e68060-e00e-4c6a-8f8c-4a5641d6a1e4).html 

 
Nøgleord 

Æstetik, pædagogik, profylakse & afselvfølgeliggørende 

radikal kultur- & tendenskritik 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/aestetik-og-paedagogik--kritik-af-den-forebyggende-fornuft(e8e68060-e00e-4c6a-8f8c-4a5641d6a1e4).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/aestetik-og-paedagogik--kritik-af-den-forebyggende-fornuft(e8e68060-e00e-4c6a-8f8c-4a5641d6a1e4).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/aestetik-og-paedagogik--kritik-af-den-forebyggende-fornuft(e8e68060-e00e-4c6a-8f8c-4a5641d6a1e4).html
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Pathways to Improve Quality in Higher Educa-
tion 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Æstetik og pædagogik 

 
Projektperiode 

01.01-2018-31.12.2020 

 
Baggrund 

Projektet undersøger, hvordan uddannelseskvalitet kon-

ceptualiseres, og hvordan det adresseres gennem kvali-

tets-fremmende tiltag. På baggrund af international 

forskning, eksisterende kvalitetsindikatorer og en dybde-

gående, em-pirisk dataindsamling hos interessenter fra 

universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier 

på tværs af fagområder vil projektet identificere faktorer, 

som bidrager til forøget uddannelseskvalitet 

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan konceptualiseres uddannelseskvalitet, og hvor-

dan adresseres det gennem kvalitetsfremmende tiltag? 

 
Forventede resultater 

Tilvejebringe en inklusiv, kontekst-sensitiv evidens om 

veje til forbedring af kvaliteten af videregående uddannel-

ser i Danmark 

Genstandsfelt 

Måling og fremme af kvalitet i videregående uddannelser 

 
Samarbejdspartnere 

Aarhus Universitet, DTU, Københavns Professionshøj-

skole, Københavns Universitet, Lunds Universitet, Univer-

sitet i Oslo 

 
Kontakt 

Martin Blok Johansen, blok@via.dk 

 
Link 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forsk-

ning-og-innovation/hvem-har-modtaget-til-

skud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-viderega-

ende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddan-

nelse-december-2017 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/pathways-to-

improve-quality-in-higher-education(c011228b-0356-

4639-a20a-2fce0f550317).html 

 
Nøgleord 

Uddannelsesudvikling, uddannelseskvalitet 

 

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-videregaende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse-december-2017
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-videregaende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse-december-2017
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-videregaende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse-december-2017
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-videregaende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse-december-2017
https://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/hvem-har-modtaget-tilskud/2017/bevilling-til-forskning-om-kvalitet-i-videregaende-uddannelser-fra-styrelsen-for-forskning-og-uddannelse-december-2017
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/pathways-to-improve-quality-in-higher-education(c011228b-0356-4639-a20a-2fce0f550317).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/pathways-to-improve-quality-in-higher-education(c011228b-0356-4639-a20a-2fce0f550317).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/pathways-to-improve-quality-in-higher-education(c011228b-0356-4639-a20a-2fce0f550317).html
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Håndens epistemologi  
Pædagoger og læreres samarbejde om elevernes animationsæstetiske læreprocesser i 
skole og fritid 

 
Forskningscenter 

VIA Kultur og Pædagogik 

 
Program 

Æstetik og pædagogik 

 
Projektperiode 

Januar 2018 til januar 2020 

 
Baggrund 

Med skolereformen fra 2014 kom der i folkeskolen øget 

fokus på, hvordan pædagoger og lærere kan skabe et 

frugtbart samarbejde om elevernes læreprocesser. Imid-

lertid peger nyere forskning på, at der er behov for udvik-

ling af et mere integreret tværfagligt samarbejde. 

Et sådant udgangspunkt kan det skabende arbejde med 

animation give idet animation, som den engelske profes-

sor i Animation Studies Poul Ward skriver, er en tværfag-

lig kunstart, et mødested for eller en slags lim. Ward for-

klarer, at animationskunsten selvfølgelig er tæt forbundet 

med film- og medievidenskab, men også har forbindelse 

til en lang række andre kunstarter og faglige diskurser 

som fx billedkunst, grafisk design, skulptørkunst, arkitek-

tur osv. (Ward 2013:322).  

 
Forskningsspørgsmål 

Hvordan kan pædagoger og lærere i samarbejde skabe 

læringsrum, der udvikler elevernes animationsæstetiske 

læreprocesser?  

 
Forventede resultater 

Viden om: 

– Hvordan det skabende arbejde med dukkeanimation 

kan berige elevens æstetiske læring og dannelse i et ar-

bejdsfællesskab mellem pædagoger og lærere i indsko-

ling og SFO? 

– Hvordan kan det skabende arbejde med dukkeanima-

tion være med til at overskride elevernes tidligere erfa-

ringshorisont? 

– Hvordan kan der arbejdes med elevernes æstetiske er-

faringsdannelse gennem en eksperimenterende til-

gang? 

 
Genstandsfelt 

Forskningsprojektet kan betragtes som en del af et tvær-

videnskabeligt forskningsfelt. Forskningsfeltet integrerer 

teori omkring æstetik, leg, kreativitet, design thinking og 

digitale teknologier og kombinerer disse teorier med læ-

ringsdesign og aktionsforskning i arbejdet med at udvikle 

og undersøge elevernes skabende læreprocesser i skolen. 

Inden for forskningsfeltet mangler der viden om, hvordan 

skabende og eksperimenterende arbejde med animation 

kan bidrage til elevernes læring. Ward skriver, at en hen-

sigtsmæssig tilgang til det skabende arbejde med anima-

tion er det, han kalder udviklingen af en heuristisk praksis, 

en udforskende og opfindsom skabende praksis, hvor ele-

verne selv afprøver og udvikler nye erfaringer for, hvordan 

man skaber via animation (Ward 2013: 326-328). Vi vil bi-

drage til forskningsfeltet med ny viden om, hvordan en 

animationsæstetisk og heuristisk tilgang til elevernes 

skabende praksis kan bidrage til deres læreprocesser. 

 
Samarbejdspartnere 

En dansklærer og en SFO-pædagog (Fra skole i Aarhus)  

 
Kontakt 

Projektmedarbejdere: Jacob Noer Ahm, Anne Mette Axel-

sen og Ayoe Qvist Henkel  

 
Link 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-

epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-

elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-

og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-

1526e1335fcf).html 

 
Nøgleord 

Æstetik, dukkeanimation, kreativitet, fantasi, skabende 

læreprocesser, digitale teknologier, tværfagligt samar-

bejde, erfaringsdannelse, dannelse, læring. 

 

https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-1526e1335fcf).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-1526e1335fcf).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-1526e1335fcf).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-1526e1335fcf).html
https://www.ucviden.dk/portal/da/projects/haandens-epistemologi--paedagogers-og-laereres-samarbejde-om-elevernes-animationsaestetiske-laereprocesser-i-skole-og-fritid(9083c5d7-6d62-42aa-a7b6-1526e1335fcf).html

