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Baggrund  og  relevans  

Det  danske  skolesystem  har  altid  været  centrum  for  intens  debat,  for  hvem  interesserer  sig  
ikke  for,  hvordan  vi  danner  og  uddanner  vores  børn  og  gør  dem  i  stand  til  at  deltage  som  
borgere  i  vores  samfund?  Af  samme  grund  er  der  også  rigtig  mange  aktører,  der  ønsker  det  
bedste  for  skolen  og  gerne  vil  gøre  den  endnu  bedre  -‐  ofte  gennem  enten  en  øget  styring  
eller  en  øget  frisættelse.    

I  de  senere  år  og  især  efter  indførelsen  af  de  meget  omdiskuterede  reformer  i  2013  og  2014  
(folkeskolereformen  og  lov  409),  har  styringen  af  skolen  om  muligt  fået  endnu  større  
opmærksomhed  end  vanligt.  Tal  og  undersøgelser  tyder  på,  at  både  lærere  og  forældre  i  
stigende  grad  vælger  folkeskolen  fra  og  søger  over  i  fri-‐  eller  privatskolerne  (Holm  2017;  
Undervisningsministeriet  2017).  Også  politikerne  er  har  for  nyligt  bestræbt  sig  på  at  frisætte  
skolerne.  Fx  har  50  skoler  som  forsøg  fået  lov  til  at  fravige  folkeskolereformen,  og  på  tværs  
af  partier  har  politikere  op  til  kommunalvalget  understreget,  at  folkeskolen  skal  have  mere  
frihed  og  færre  bindende  mål.  På  den  måde  lægger  de  sig  helt  i  forlængelse  af  
ledelseskommissionens  anbefalinger  om,  at  den  offentlige  sektor  skal  ledes  mere  og  styres  
mindre  (Ledelseskommissionen  2017).    

Men  frihed,  såvel  som  styring  kan  forstås  på  mange  måder.  Anlægger  man  et  
poststrukturalistisk  blik,  vil  forskellige  former  for  styring  hænge  sammen  med  eller  ligefrem  
forudsætte  bestemte  former  for  frihed  (Foucault  1994),  hvorfor  det  ikke  giver  mening  at  
tale  om  mere  eller  mindre  styring,  men  om  forskellige  former  for  styring  (og  frihed),  der  
kommer  til  udtryk  på  forskellige  måder  og  ændrer  sig  over  tid  (Andersen  and  Pors  2017;  
Drejer  2012,  2015,  Plotnikof  2016a,  2016b;  Pors  2014).  Forståelsen  af  frihed  og  styring  på  
skoleområdet  har  gennemgået  en  udvikling,  der  til  dels  afspejler  en  udvikling  i  forståelsen  af  
staten  og  ikke  mindst  af  forholdet  mellem  stat,  marked  og  civilsamfund  (Bergmann  and  
Højlund  2015;  Hartley  2005;  Lund  and  Vaaben  2014;  Noordegraaf  2007;  Pedersen  2004;  
Pors  2011,  2012;  Reeh  2011;  Thygesen  and  Andersen  2012).  I  Danmark  såvel  som  i  mange  
kommer  dette  bl.a.  til  udtryk  i  kontinuerlige  kampe  om,  hvorvidt  det  skal  være  staten,  
markedet  eller  civilsamfundet,  der  styrer  skolerne,  og  om  det  overhovedet  er  muligt  at  
opretholde  sådanne  distinktioner  i  takt  med  at  der  opstår  flere  og  flere  tværgående  og  
grænseoverskridende  organiseringsformer  som  fx  offentlig-‐private  partnerskaber,  netværk  
og  ”åben  skole”  (Carlsen  and  Vaaben  2016;  Hartley  2005;  Lund  and  Vaaben  2014;  
Noordegraaf  2007;  Thygesen  and  Andersen  2012).    

Den  danske  skoletradition  har  siden  grundloven  fra  1849  og  siden  friskoleloven  fra  1855  
været  funderet  på  kompromisser  mellem  forskellige  politikker  med  forskellige  styrings-‐  og  
frihedsidealer.  Skolen  har  således  løbende  været  akkompagneret  af  intense  pædagogiske,  
politiske,  økonomiske  og  filosofiske  debatter  om  forskellige  former  for  frihed  og  styring.  
Hvor  nogle  aktører  den  gang  ønskede  sig  en  centralt  styret  enhedsskole,  ville  andre  hellere  
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have  små  lokale  skoler  med  frihed  og  selvbestemmelse  (Gjerløff  and  Jacobsen  2014:83).  Det  
har  også  været  en  tilbagevendende  diskussion,  hvad  man  skal  stille  op,  når  friskoler  i  
demokratiets  navn  bruger  deres  frihed  på  måder,  der  kan  opfattes  som  udemokratiske,  eller  
om  den  danske  stat  med  sin  skærpelse  af  friskoleloven  selv  kommer  til  at  ”totalisere  
demokratiet”  (Christoffersen  2016).  Og  hvad  angår  lærernes  frihed  har  det  været  
diskuteret,  hvad  man  skal  gøre,  hvis  lærere  bruger  deres  professionelle  autonomi  på  måder,  
der  kan  anskues  som  uprofessionelle,  eller  om  man  i  forsøget  på  at  befri  lærernes  arbejdstid  
fra  bindinger  for  at  få  mere  fleksibilitet,  muligvis  har  opnået  det  modsatte  (Bjerg  and  
Vaaben  2015;  Vaaben  and  Bjerg  n.d.).  

I  dag  har  vi,  ligesom  da  friskoleloven  blev  indført,  et  flerstrenget  skolesystem  med  både  
folke-‐  og  friskoler.  Men  som  nævnt  tidligere  ser  vi  i  disse  år  nye  bevægelser  i  måderne  
hvorpå  lærere  og  forældre  til-‐  og  fravælger  forskellige  typer  skoler,  og  der  har  især  fra  
mange  sider  været  udtrykt  en  bekymring  for  om  folkeskolerne  mistede  lærere  til  friskolerne  
(Jensen  et  al.  2017;  KL  2016;  Undervisningsministeriet  and  Uddannelses-‐
&Forskningsministeriet  2017).  Men  også  på  andre  måder  har  folke-‐  og  friskoler  indvirkning  
på  hinanden,  fx  i  kraft  af  lovgivningen,  hvor  det  hedder  om  friskolerne,  at  de  skal  ”stå  mål  
med”  folkeskolens  undervisning.  Ydermere  har  loven  om  ”mere  frit  skolevalg”  (indført  som  
forsøg  i  2005  og  gjort  permanent  i  2012)  og  retten  til  at  oprette  friskoler  betydet,  at  
forældre  har  fået  friheder,  som  forpligter  kommunerne  økonomisk,  og  som  fx  kan  resultere  i  
at  når  kommunen  lukker  en  lille  folkeskole  for  at  samle  eleverne  på  en  større,  så  
genetableres  den  lille  skole  kort  efter,  nu  som  friskole,  og  stadig  primært  betalt  af  
kommunen.  På  den  måde  står  kommunerne  i  en  situation,  hvor  de  på  den  ene  side  har  
ansvaret  for  at  skolerne  lever  op  til  de  nationale  krav,  og  på  den  anden  side  hverken  kan  
styre  forældres  eller  læreres  frie  valg  (af  skoler  til  deres  børn  eller  arbejdsplads).  

På  den  baggrund  kan  man  se  den  politiske  organisering  af  skolesystemet  som  udtryk  for  en  
mere  generel  tendens  i  styringen  af  den  offentlige  sektor,  hvor  forskellige  paradigmer  (ofte  
beskrevet  som  hhv.  hierarki,  marked  og  netværk)  og  tilsvarende  organisationsidealer  efter  
tur  været  dominerende  og  har  sat  sig  spor,  så  de  nu  findes  oven  i  hinanden,  som  det  Jean  
Hartley  kalder  ”layered  realities”  (Hartley  2005).  Således  er  organiseringen  af  den  offentlige  
sektor  både  præget  af  hierarkiske  organiseringer  (fx  referencelinjer  og  kommandoveje),  af  
New  Public  Management  (fx  fiktive  priser,  kvasimarkeder  og  frie  forbrugervalg),  og  at  
netværksidealer  (fx  partnerskaber,  samskabelse  og  samarbejde  med  borgerforeninger  og  
frivillige  organisationer).  Forholdet  mellem  frihed  og  styring  på  skoleområdet  kan  netop  ses  
som  noget,  der  udspiller  sig  i  et  sådant  felt.  Forskellige  organiseringer  og  
organisationsidealer  kolliderer  og  indvirker  på  hinanden  i  et  krydsfelt,  hvor  det  ikke  er  til  at  
vide,  hvilken  organisering,  der  er  gældende,  og  hvor  eksempelvis  forældre  (og  lærere  og  
skoleledere)  kan  hoppe  fra  rollen  som  til  –  og  fravælgende  forbrugere  til  rollen  som  
samskabende  borgere  der,  der  opretter  en  ny  skole,  hvor  den  gamle  lukkede.    
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Formål  og  problemformulering  

Forskningsprojektet  har  som  formål  at  undersøge  forholdet  mellem  frihed  og  styring  i  det  
danske  skolesystem  med  udgangspunkt  i  forældres  og  læreres  begrundelser  for  skolevalg.  
Med  indførelsen  af  mere  frit  skolevalg  er  der  kommet  et  andet  frihedsideal  i  spil  på  
skoleområdet,  end  det  vi  kender  fra  fx  den  danske  friskoletradition.  Det  adskiller  sig  også  fra  
idéen  om  lærerautonomi  og  metodefrihed.  Loven  kan  ses  som  værende  i  tråd  med  en  
historisk  udvikling  fra  demokratisk  stat  over  velfærds-‐  til  konkurrencestat  med  tilsvarende  
udvikling  af  forholdet  mellem  styring  og  frihed  på  skoleområdet  (Reeh  2011).  

På  den  baggrund  er  der  behov  for  at  forstå  de  begrundelser,  der  ligger  bag  såvel  læreres  
som  forældres  valg  af  skole,  og  der  er  behov  for  at  forstå  dem  i  lyset  af  både  aktuelle  
styringsmæssige  strømninger  (hvor  frihed  forstås  som  frie  forbrugervalg)  og  i  lyset  af  
historie  og  danske  skoletraditioner,  hvor  andre  forståelser  af  frihed  og  styring  har  været  
fremherskende.  Vi  arbejder  derfor  ud  fra  følgende  problemformulering:  

Hvi lke  begrundelser  og  overvejelser   l igger  bag  forældres  og   læreres  
skolevalg?  Hvi lke  forståelser  af  fr ihed  og  styring  kommer  t i l   udtryk   i   disse  
overvejelser?  Og  hvordan  påvirker  disse  t i l-‐   og  fravalg  skolernes  
organisering  og  praksis  og  vice  versa?  

State  of  the  art  

I  både  dansk  og  international  sammenhæng  har  især  forældres  skolevalg  fået  relativt  stor  
forskningsmæssig  opmærksomhed,  og  der  er  lavet  en  del  undersøgelser  af,  hvilke  
implikationer  indførelse  af  forskellige  former  for  frit-‐valgs-‐ordninger  har  haft.  I  Sverige  
indførte  man  i  begyndelsen  af  90’erne  frit  skolevalg  og  kombinerede  det  via  et  
vouchersystem  med  en  markedsliggørelse,  hvor  profitskabelse  på  skoler  blev  tilladt  ud  fra  
formodninger  om,  at  det  ville  øge  konkurrencen  og  dermed  kvaliteten  af  skolerne  (Parding  
and  Berg-‐Jansson  2016).  I  England  har  man  indført  ”Free  schools”  og  ”Academies”,  der  
ligeledes  bygger  på  idéer  om  at  den  frie  konkurrence  vil  fremme  kvaliteten.  Herhjemme  
blev  ”mere  frit  skolevalg”  indført  med  andre  begrundelser,  der  handlede  om  forældres  ret  
til  at  bestemme  over  deres  børns  skolegang  og  et  ønske  om  at  mindske  segregering.    

Den  internationale  forskning  i  forskellige  former  for  frit-‐valg  på  skoleområdet  er  domineret  
af  statistiske  undersøgelser,  der  redegør  for  den  (ofte  fraværende)  effekt  af  frit-‐valgs-‐
ordningerne  på  skolernes  kvalitet  (Altrichter  et  al.  2011).  Til  gengæld  peger  nogle  af  
studierne  på,  at  ordningerne  har  andre,  mindre  intenderede,  effekter,  så  som  at  lærernes  
arbejdsvilkår  forværres,  at  forældre  bliver  mere  optaget  af  skolernes  ry,  eller  at  der  opstår  
segrering  især  i  områder  med  stor  etnisk  diversitet  eller  fattigdom  (Altrichter  et  al.  2011;  
Fotaki  2010;  Parding  and  Berg-‐Jansson  2016).  Særligt  det  sidste  er  interessant  i  dansk  
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kontekst,  fordi  frit  skolevalg  i  Danmark  som  nævnt  blev  indført  for  at  modvirke  segregering.  
Et  af  argumenterne  gik  på,  at  hvis  alle  forældre,  og  ikke  kun  de  velhavende,  fik  mulighed  for  
at  vælge,  hvilken  skole  deres  børn  skulle  gå  på,  så  ville  elever  fra  ressourcestærke  og  
ressourcesvage  hjem  blive  mere  jævnt  fordelt.  Sådan  gik  det  ifølge  en  evalueringsrapport  
fra  2007  ikke,  og  rapporten  antyder,  at  der  er  mange  forskellige  begrundelser  for  skolevalg  i  
spil  (Undervisningsministeriet  2007).  Noget  kunne  altså  tyde  på,  at  de  overvejelser,  der  
ligger  til  grund  for  forældres  skolevalg,  er  mere  komplekse,  end  blot  overvejelser  om,  på  
hvilken  skole  man  får  den  bedste  kvalitet.    

I  nogle  geografiske  områder  spiller  den  etniske  sammensætning  af  skolens  elever  tydeligt  en  
rolle,  for  hvilken  skole  forældre  vælger,  og  i  følge  en  undersøgelse  fra  New  York,  er  det  
samme  mønster  gældende  for  lærere.  Også  de  søger  bort  fra  skoler  med  lavt  fagligt  niveau  
og  høj  koncentration  af  etniske  minoriteter  og  foretrækker  de  skoler,  hvor  der  er  dygtige  
elever  med  højt  fagligt  niveau  og  færre  sociale  problemer  at  tage  sig  af  (Boyd  et  al.  2011).  I  
dansk  kontekst  er  forskningen  i  læreres  skolevalg  begrænset,  men  der  er  lavet  nogle  
undersøgelser  af  lærermobilitet  og  læreres  karrierevalg,  som  peger  på  en  søgning  i  retning  
af  friskolerne,  men  disse  undersøger  de  ikke  de  begrundelser  og  overvejelser,  som  lærere  
gør  sig  i  den  forbindelse  (Jensen  et  al.  2017;  KL  2016;  Undervisningsministeriet  and  
Uddannelses-‐&Forskningsministeriet  2017).  Vores  egen  undersøgelse  fra  2016  undersøger  
læreres  begrundelser  –  men  kun  for  fravalg  af  folkeskoler  (Pedersen,  Böwadt,  and  Vaaben  
2016).  Der  er  ingen  undersøgelser  i  dansk  sammenhæng  og  kun  ganske  få  i  international  
sammenhæng,  som  undersøger,  læreres  og  forældres  begrundelser  for  skolevalg  på  en  
måde,  hvor  lærernes  og  forældrenes  egne  ord  og  formuleringer  kommer  til  udtryk.    

Metode  og  dataindsamling  –  i  fx  København  og  på  Bornholm  

I  Projektet  gennemfører  vi  to  parallelle  longitudienelle  elektroniske  
spørgeskemaundersøgelser  blandt  henholdsvis  lærere  og  forældre  om  deres  begrundelser  
for  skolevalg.  Derudover  gennemføres  en  række  interviews  med  skoleledere  og  skolechefer  
og  evt.  en  spørgeskemaundersøgelse  blandt  skoleledere.  

Spørgeskemaerne  vil  omfatte  ganske  få  spørgsmål  men  vil  begge  lægge  op  til  svar  i  fritekst,  
således  at  respondenterne  med  deres  egne  ord  kan  begrunde  deres  valg  af  skole.  
Undersøgelserne  kommer  til  at  omfatte  både  et  udvalgt  urbant  område  i  fx  København  og  
et  udvalgt  landområde  fx  hele  Bornholm,  og  vil  foreløbigt  hvert  andet  år  blive  fulgt  op  med  
yderligere  spørgeskemaundersøgelser,  hvor  både  begrundelser  for  at  blive  og  for  at  skifte  
skole,  vil  blive  undersøgt.  Spørgeskemaundersøgelserne  vil  således  tage  form  af  
longitudinelle  studier  af  henholdsvis  en  gruppe  lærere  (fx  i  København  og  på  Bornholm)  og  
en  gruppe  forældre  til  en  årgang  af  0.klasser  i  samme  to  udvalgte  områder.  Hvis  der  laves  en  
tilsvarende  skolelederundersøgelse,  vil  det  være  nødvendigt  at  udvide  det  geografiske  
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område,  da  der  ellers  ikke  vil  være  nok  skoleledere  i  undersøgelsen.  Hvordan  en  sådan  
undersøgelse  eventuelt  vil  kunne  tilrettelægges,  drøftes  med  Skolelederforeningen.    

Disse  grupper  af  lærere,  forældre  (og  evt  ledere)  følges  foreløbigt  5  år.  Svarene  vil  danne  et  
fælles  empirisk  grundlag  for  flere  forskellige  analyser,  der  kan  perspektivere  svarene  
forskelligt  og  give  indblik  i:    

• Forskel le  mellem  storby-‐  og   landkommuner,  hvad  angår  begrundelser  

for  valg  af  skole  (Er  det  fx  de  samme  typer  af  overvejelser  lærere  og  forældre  har  

om  skolevalg  i  land-‐  og  byområder?)  

• Forskel le  og   l igheder  mellem  læreres  og  forældres  begrundelser  for  

skolevalg  (Ser  lærere  og  forældre  fx  efter  de  samme  ting,  når  de  vurderer  om  en  

skole  er  god?)    

• Skolevalg  og  skoletyper  set   i    lyset  af  nye  styreformer  og  videreførte  

tradit ioner  (vil  bl.a.  kunne  give  nuanceret  viden  om  overvejelser,  så  lærere  og  

forældre  ikke  udelukkende  fremstilles  som  forbrugere,  der  zapper  og  shopper  

mellem  tilbud,  eller  som  traditionalister,  der  ikke  vil  lave  om  på  noget)  

• Begrundelser  for  skolevalg  og  begrundelser  for  senere  skift   

(Formodentlig  vil  begrundelser  for  at  skifte  skole  være  af  en  anden  karakter,  end  det  

oprindelige  tilvalg  af  en  bestemt  skole,  men  kan  ikke  desto  mindre  give  vigtig  indsigt  

i,  hvad  der  skal  til,  hvis  skoler  gerne  vil  holde  på  elever  og  lærere  over  tid)  

Når  vi  har  foreslået  netop  København  og  Bornholm  som  områder  i  undersøgelsen,  skyldes  
det,  at  den  internationale  forskning  peger  på,  at  områder  med  stor  fattigdom  og/eller  
mange  etniske  minoritetsgrupper  har  problemer  med  at  holde  på  både  ressourcestærke  
forældre  og  lærere  i  forbindelse  med  frit  skolevalg  (Altrichter  et  al.  2011;  Boyd  et  al.  2011),  
og  et  område  med  sådanne  karakteristika  mener  vi  at  kunne  finde  i  fx  et  udvalgt  område  af  
København,  hvor  der  er  flere  områder  med  stor  etnisk  diversitet,  store  forskelle  i  elevernes  
sociale  baggrund  og  mange  forskellige  skoler  at  vælge  imellem  indenfor  relativt  kort  
afstand.  

Men  i  dansk  kontekst  giver  dette  ikke  et  dækkende  billede,  og  vi  vil  derfor  også  undersøge  
forældres  og  læreres  overvejelser  om  skolevalg  i  et  område,  hvor  der  ikke  er  ret  mange  
skoler  at  vælge  imellem,  og  hvor  den  lokale  skole  måske  er  blevet  lukket  eller  er  
lukningstruet.  Derfor  gennemføres  tilsvarende  undersøgelser  i  en  landkommune  –  fx  på  
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Bornholm.  Valget  af  Bornholm  giver  en  række  fordele,  i  og  med  at  der  på  øen  både  er  
folkeskoler,  en  stærk  friskoletradition,  og  flere  folkeskoler,  der  er  blevet  lukket  og  er  
genopstået  som  friskoler.    

Svarene   fra   spørgeskemaundersøgelserne   kodes   og   analyseres   i   Nvivo,   hvor   projektets  
forskere  vil  have  adgang  til  data  og  kunne  bruge  dem  i   forskellige  typer  af  analyser  –  bl.a.  
komparative  (hvor  Bornholm  og  København  sammenlignes)  og  historiske,  hvor  forældres  og  
læreres   aktuelle   forståelser   af   frihed   og   forpligtelse   sættes   relation   til   de   forståelser,   der  
gennem  tiden  er  kommet  til  udtryk  i  fx  friskoletraditionen  eller  i  skolelovgivningen.  
  
Desuden  suppleres  spørgeskemaerne  med:  
• Dokumentstudier  af  skolelovgivning  og  friskolebevægelser  for  at  få  indblik  i  såvel  

formelle  som  uformelle  fordelinger  af  frihed  og  forpligtelse  på  skoleområdet  over  tid.  
• Interviews  med  skoleledere,  skolechefer  og  evt.  lærere  for  at  få  uddybet,  hvilke  

dilemmaer  og  problemstillinger  forskellige  fordelinger  af  frihed  og  forpligtelse  medfører  
i  praksis.  

• Evt.  feltarbejde  på  udvalgte  skoler  i  hhv.  land-‐  og  bykommunen.  

Impact    

Projektet  er  anvendelsesorienteret  forskning  i  henhold  til  lovgivningen  om  forskning  på  
professionshøjskolerne,  og  ambitionen  er  at  bidrage  til  praksisudvikling  i  Danmark.  Ved  
praksisudvikling  forstås  ikke  alene  udvikling  af  de  daglige  praksisser  (fx  undervisning)  på  
skolerne,  men  også  udvikling  af  de  styrings-‐  og  frisættelsespraksisser,  der  kommer  til  udtryk  
i  lovgivning,  organisering,  ledelse  og  økonomistyring,  og  som  er  rammesættende  for  
skolernes  virke.    

Projektet  er  ligeledes  anvendelsesorienteret  i  kraft  af  at  levere  forskningsresultater,  som  er  
brugbare  for  centrale  politiske  aktører  (DLF,  KL,  Undervisningsministeriet,  
Skolelederforeningen,  Københavns  Kommune,  Bornholms  regionskommune,  Foreningen  
Skole  og  Forældre).  Formålet  er  at  projektets  resultater  kan  give  anledning  til  politiske  
drøftelser  mellem  disse  og  andre  centrale  aktører  på  skoleområdet.  Af  denne  grund  
indtager  disse  aktører  i  fællesskab  rollen  som  projektejer.    

Projektets  anvendelsesorientering  retter  sig  derudover  mod  læreruddannelsen  og  mod  
Diplomlederuddannelsen,  som  begge  har  en  indirekte  virkning  på  praksis  ude  på  skolerne.  I  
den  forbindelse  vil  der  i  projektet  både  blive  produceret  undervisningsmateriale,  være  en  
direkte  involvering  af  lærerstuderende  og  naturligvis  et  tæt  samarbejde  med  undervisere  og  
ledere  på  såvel  læreruddannelsen  som  på  Diplom  i  Ledelse.    
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Organisering  

Projektejerne  er  som  nævnt  politiske  aktører  på  det  skolepolitiske  område.  Projektejerne  
har  haft  mulighed  for  at  medvirke  til  projektets  udformning  og  vil  undervejs  blive  
præsenteret  for  delresultater,  som  kan  danne  grundlag  for  skolepolitiske  drøftelser,  ligesom  
de  vil  blive  taget  med  på  råd,  såfremt  projektet  af  praktiske  årsager  må  justeres  undervejs.    

Det  er  dog  vigtigt  at  påpege,  at  projektejerne  ikke  har  indflydelse  på  projektets  resultater  
eller  publiceringen  af  disse,  ligesom  de  af  lovgivningsmæssige  og  etiske  grunde  ikke  får  
adgang  til  de  data,  der  produceres  i  projektet.    

Projektet  vil  høre  hjemme  i  UCC/Metropols  forskningsafdeling.  Projektlederen  vil  være  Nana  
Vaaben,  og  de  primære  projektdeltagere  vil  være  Pia  Rose  Böwadt  og  Rikke  Pedersen  samt  
evt.  en  studentermedhjælper,  der  kan  være  en  lærerstuderende.  Derudover  vil  der  være  en  
række  andre  forskere  og  PhD-‐studerende,  som  bliver  løsere  knyttet  til  projektet.  Disse  
tilknytninger  uddybes  i  det  følgende.  

Samarbejde	  om	  Teacher-‐wellbeing	  
På  UCC/Professionshøjskolen  København  har  et  andet  forskningsprojekt  opnået  EU-‐midler  
til  at  arbejde  med  ”Educator-‐wellbeing”  på  det  pædagogiske  område  (Maj  Borggaard  m.  fl).  
Samtidig  har  vi  stærke  forskerprofiler  inden  for  arbejdsmiljøforskningen  (Mia  Husted  og  
Ditte  Tofteng),  og  i  forskningsprogrammet  Ledelse  og  Organisatorisk  Læring  arbejder  Sarah  
Grams  Davy  sammen  med  Louise  Klinge  på  et  projekt  om  lærertrivsel,  relationskompetence  
og  relationskapacitet  i  Københavns  Kommune.  Det  er  ligeledes  ambitionen  at  der  opnås  
fondsmidler  til  en  PhD  om  teacher-‐wellbeing  gennem  enten  forskningsråd  eller  andre  
finansieringskilder.  På  tværs  af  de  forskellige  forskningsprojekter  på  
UCC/Professionshøjskolen  København  er  der  således  forskellige  projekter,  der  de  
kommende  år  vil  handle  om  teacher-‐wellbeing,  og  der  er  derfor  i  tidsplanen  for  dette  
projekt  indlagt  regelmæssige  seminarer  og  møder,  som  kan  danne  ramme  for  dette  
samarbejde,  således  at  vi  eventuelt  vil  kunne  benytte  synergien  til  at  opbygge  et  decideret  
center  for  teacher-‐wellbeing.    

Samarbejde	  om	  Styring	  og	  frihed	  på	  skoleområdet	  
Styring  af  velfærdsprofessionerne  og  ikke  mindst  på  skoleområdet  udgør  et  centralt  
forskningsfelt  for  Forskningsprogrammet  Ledelse  og  Organisatorisk  Læring,  og  særligt  Mie  
Plotnikof  og  Rasmus  Bergmann  har  i  deres  forskning  fokus  på  netop  samspillet  mellem  
styring  og  frihed,  modstand  og  ustyrlighed  (Bergmann  and  Højlund  2015;  Plotnikof  2016a,  
2016b).  15.  januar  2018  startede  desuden  Maria  Louise  Larsen  på  en  PhD  om  demokrati  i  
den  målstyrede  skole.  Hun  er  de  kommende  tre  år  en  del  af  forskningsprogrammet  Ledelse  
og  Organisatorisk  Læring  og  samtidig  tilknyttet  DPU.  Internt  i  programmet  er  det  derfor  
oplagt  at  samarbejde  om  såvel  faglige  arrangementer  og  publiceringer  inden  for  dette  felt.  
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Ligesom  det  kan  give  anledning  til  samarbejde  med  forskere  i  andre  forskningsmiljøer,  der  
arbejder  på  dette  felt  -‐  specifikt  DPU  og  CBS.  

Skolepolitik	  på	  skemaet	  og	  studerende	  i	  forskning	  
På  UCC/Professionshøjskolen  København  har  der  de  senere  år  været    overvejelser  om,  
hvordan  man  på  læreruddannelsen  ruster  studerende  til  arbejdet  ude  på  skolerne,  når  vi  på  
den  ene  side  ved  at  skolepolitiske  og  organisatoriske  forhold  udgør  væsentlige  grunde  til  at  
forlade  faget  (Boyd  et  al.  2011;  Pedersen  et  al.  2016),  og  på  den  anden  side  ved  at  dette  
emne  ikke  er  noget,  de  studerende  interesserer  sig  nævneværdigt  for  (Böwadt,  Pedersen,  
and  Vaaben  2017).  I  forlængelse  heraf  har  det  været  overvejet  at  oprette  et  
udslusningsmodul  om  organisation  og  skolepolitik  på  læreruddannelsen,  ligesom  det  opgså  
har  været  overvejet  om  der  var  andre  måder,  hvorpå  emnet  kunne  indgå  meningsfuldt.  
Projektet  retter  sig  bl.a.  mod  at  kunne  bidrage  til  dette.  Samtidig  lægger  projektet  op  til  at  
inddrage  lærerstuderende  på  to  måder  –  dels  som  feltarbejdere  i  forbindelse  med  at  
afdække  børns  opfattelse  af,  hvad  en  god  skole  er,  og  dels  ved  at  der  bliver  brug  for  en  
studentermedhjælp,  som  evt.  kan  være  en  eller  flere  lærerstuderende.  

Publiceringsplan  og  forskningsformidling  

Skriftlige	  produktioner,	  der	  planlægges	  at	  komme	  ud	  af	  projektet:	  
  

• 3  Rapporter  med  år  års  mellemrum  om  forældres  overvejelser  om  skolevalg  på  tværs  

af  København  og  Bornholm  

• 3  rapporter  med  to  års  mellemrum  om  læreres  og  skolelederes  overvejelser  om  

skolevalg  på  tværs  af  København  og  Bornholm  (og  for  ledernes  vedkommende  et  

større  geografisk  område)    

• Lærebog  om  forholdet  mellem  styring  og  frisættelse  i  det  danske  tostrengede  skole  

gennem  tiden.  Her  tages  både  den  danske  folkeskole,  den  danske  friskoletradition  og  

frit  skolevalg  under  behandling  ud  fra  en  historisk  analyse  af  forholdet  mellem  

statsstyring  og  forskellige  former  for  frisættelse  inden  for  skoleområdet  gennem  

tiden  (herunder  behandles  det  sønderjyske  dilemma  om  nazisme,  og  dilemmaet  om  

forskellige  former  for  radikaliserende  friskoler).  Forfatterne  vil  være  Pia  Böwadt,  som  

har  en  PhD  og  en  omfattende  publicering  indenfor  pædagogisk  filosofi  og  Nana  
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Vaaben  som  har  en  PhD  indenfor  offentlige  styringsparadigmer  med  særligt  fokus  på  

skoleområdet.  Bogen  tænkes  at  blive  50-‐100  sider  og  rette  sig  mod  lærerstuderende.  

• PhD  afhandling  om  samspillet  mellem  skoleorganisering  og  teacher  well-‐being.    

• Præsentationer  på  internationale  konferencer  (fx  ECER,  EGOS,  PROS,  NERA,  NordPro)  

• 2-‐3  internationale  peer-‐reviewede  tidsskriftartikler  

• 2-‐3  artikler  til  danske  tidsskrifter    

• Indlæg  i  aviser  og  andre  medier  

• Undervisningsmateriale  om  ”den  gode  skole  fra  forskellige  perspektiver”  

Andre	  planlagte	  kommunikationsinitiativer	  
Projektet  har  en  oplagt  praksisrettet  kommunikationsmulighed  i  Danmarks  Lærerforenings  
nyligt  opstartede  initiativ  med  årligt  tilbagevendende  skoleforskningskonferencer,  hvor  
delresultater  og  rapporter  undervejs  kan  præsenteres,  og  hvor  der  er  mulighed  for  at  
projektejere  og  andre  politiske  aktører  på  skoleområdet  efterfølgende  kan  komme  til  at  
diskutere  skolepolitik  på  baggrund  af  dem.    

Derudover  vil  enten  Folkeskolen.dk  eller  andre  tidsskrifter  blive  tilbudt  at  kunne  følge  
projektet  løbende  og  få  adgang  til  linke  til  rapporterne  og  skrive  om  resultaterne.    

Derudover  vil  projektets  analyser  i  paper-‐form  blive  præsenteret  på  relevante  
internationale  konferencer,  som  fx  ECER,  NordPro,  PROS,  EGOS  eller  lignende,  og  disse  
papers  vil  blive  videreudviklet  til  artikler  til  relevante  internationale  tidsskrifter.  Det  er  ikke  
muligt  på  nuværende  tidspunkt  at  sige  hvilke  tidsskrifter,  da  det  bl.a.  afhænger  af  hvilke  
calls,  og  special  issues,  der  bliver  annonceret.  Dog  estimeres  det,  at  der  vil  komme  2-‐3  
internationale  artikler  ud  af  projektet.    

Økonomi  og  scenarier  

Nedenfor  er  projektet  beskrevet  som  aktiviteter  for  at  kunne  estimere  en  pris.  I  runde  tal  er  
der  tale  om  et  projekt,  der  beløber  sig  til  6  fuldtidsårsværk,  men  fordelt  på  3  mennesker  (ca.  
2  årsværk  pr  person)  og  over  4  ½  år.  Det  vil  sige  at  de  hver  især  og  i  snit  arbejder  knap  
halvdelen  af  arbejdstiden  på  projektet  i  denne  periode.    

Derudover  er  der  indregnet  udgifter  til  konferencer,  udskrivning  af  interview,  korrektur  og  
layout  etc.  Det  beløber  sig  til  390.000  kr  

I  kraft  af  at  Rikkes  deltagelse  i  projektet  planlægges  som  del  af  en  phd,  regnes  hendes  tid  
ikke  med  som  en  timeudgift.  I  stedet  estimeres  det,  at  en  phd  koster  ca.  1,7  mil,  og  at  Rikke  
bidrager  med  empiriindsamling,  rapportskrivning,  analyser,  publikationer  m.m.    
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Udgifterne  til  Nanas  og  Pias  arbejde  estimeres  ud  fra  at  de  hver  antages  at  få  ca.  600.000  
om  året  i  løn,  hvorfor  2  årsværk  må  koste  ca.  1.2  million.    

Projektet	  i	  runde	  tal	  
Baseret  på  ovenstående  bliver  prisen  for  det  samlede  projekt  i  runde  tal:  

Lidt  over  2  årsværk  til  Pia      ca.  1.3  mil  

Lidt  over  årsværk  til  Nana      ca.  1.3  mil  

1  phd  til  Rikke         ca.  1,7  mil  

Timer  til  Rikke  før  og  efter  phd      ca.  0,3  mil  

Udgifter    (transport,  transkribering  etc)   ca.  0,4  mil  

Samlet  pris               ca.   5  mil   

  

Nedenfor  er  udgifterne  i  projektet  fordelt  på  halvår.  Som  det  kan  ses  peaker  udgifterne  kort  
efter  starten  af  projektet  og  bliver  lidt  mindre  hen  mod  slutningen.  Det  skyldes  at  
tidsforbruget  også  et  størst  i  starten  af  projektet  og  bliver  mindre  hen  mod  slutningen,  
hvilket  passer  fint,  da  der  så  i  slutningen  af  projektet  vil  blive  tid  til  at  udvikle  og  finde  
finansiering  til  et  nyt  projekt.  

  

Efterår  2018   ca.  425.000kr  

Forår  2019      ca.  676.000kr  

Efterår  2019   ca.  635.000kr  

Forår  2020      ca.  593.000kr  

Efterår  2020   ca.  661.000kr  

Forår  2021      ca.  595.000kr  

Efterår  2021   ca.  446.000kr  

Forår  2022      ca.  416.000kr  

Efterår  2022   ca.  450.000kr  

Forår  2023      ca.  225.000kr     

I  alt      ca.  5  mil  
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Man  kunne  også  opstille  regnskabet  med  andre  runde  tal,  som  siger  noget  om,  hvor  mange  
udgifter  der  går  til  empiriinsdsamling  og  hvor  mange  der  går  til  analyser,  skrivning,  
publicering,  samarbejde,  undervisning  etc.  efterfølgende.  

Hver  rapport  koster  ca.  225.000*,  og  alle  6  rapporter  tilsammen  koster     1.35  mil.  

Øvrig  empiriindsamling**  koster  rundt  regnet           355.000  

Samlet  pris  for   indsamling  af  empiri   og  data            1.7  
mil .      

*(600  t  svarer  ca.  til  4  månedsværk,  som  hver  koster  ca.  50.000  og  dertil  lægges  udgifter  til  
layout  etc.)  

**  (feltarbejde,  dokumentstudier,  interview  beløber  sig  til  1000  timer,  svarende  til  6.5  
månedsværk  af  hver  50.000.  Hertil  lægges  udgifter  til  transport,  transskribering  etc)  

Scenarier	  
Når  den  samlede  pris  for  empiriindsamlingen  er  relevant,  er  det  fordi  det  er  denne  del  af  
projektet  og  dermed  dette  beløb  vi  vil  forsøge  at  skaffe  ekstern  finansiering  til,  og  det  vi  
beder  FKU  om  at  tage  stilling  til  er  derfor,  om  UCC  er  villig  til  at  finansiere  resten  af  
projektet  i  form  at  tidsallokeringer,  konferencedeltagelse  og  phd,  såfremt  det  lykkes  at  
skaffe  disse  eksterne  midler.  Vi  har  udarbejdet  2  scenarier  for,  hvordan  det  kunne  gå  med  at  
skaffe  finansiering  og  dermed  to  scenarier  for  hvor  stort  projektet  vil  blive,  og  hvor  stor  en  
udgift  UCC  selv  vil  komme  til  at  skulle  påtage  sig  i  form  af  egenfinansiering.  

Plan  A  er  efter  en  intern  godkendelse  af  projektet  at  bruge  foråret  2018  på  at  forsøge  at  
skaffe  i  alt  1.7  mil  fra  aktører  som  Danmarks  Lærerforening,  Skolelederforeningen,  
Kommunernes  Landsforening,  Undervisningsministeriet,  Friskoleforeningen,  Skole  og  
Forældre  samt  de  to  kommuner,  hvor  projektet  skal  gennemføres.  P.t.  arbejder  vi  mod  at  
det  kunne  blive  Københavns  Kommune  og  Bornholms  Regionskommune.  Men  hvis  de  ikke  
er  interesserede  kunne  det  sagtens  være  andre  kommuner  i  stedet  –  fx  en  kommune  i  
Sønderjylland,  hvilket  kunne  give  anledning  til  at  invitere  UCsyd  ind  i  projektet  så  vi  
mindsker  chancen  for  at  fx  ministeriet  vil  se  en  økonomisk  støtte  som  forfordeling.  Hvis  det  
lykkes  os  at  skaffe  disse  eksterne  midler,  vil  vi  spørge  om  UCC  er  villig  til  at  betale  resten  af  
projektet  –  herunder  Rikkes  Phd,  som  koster  nogenlunde  det  samme  som  de  penge  vi  i  så  
fald  har  skaffet  udefra.  

     

Plan  B  træder  i  kraft,  såfremt  det  ikke  lykkes  os  at  skaffe  1.7  mil  inden  sommeren  2018,  
men  blot  et  mindre  beløb.  I  så  fald  foreslår  vi  at  vi  kun  gennemfører  dele  af  projketet.  Hvis  
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det  eksempelvis  lykkes  at  skaffe  500.000  kunne  vi  gennemføre  lærerundersøgelsen  evt.  kun  
med  2  i  stedet  for  3  rapporter.  Dermed  vil  forældredelen  bortfalde,  og  det  samme  vil  
phd’en,  mulighederne  for  at  involvere  bachelorstuderende  i  feltarbejdet,  at  skrive  bog  om  
det  tostrengede  skolesystem.  I  fald  vi  kun  lykkes  med  at  skaffe  et  mindre  beløb,  vil  vi  spørge  
om  UCC  er  villige  til  at  lægge  et  tilsvarende  beløb  oven  i,  så  det  bliver  muligt  at  lave  
deciderede  analyser  og  publiceringer  ud  af  det  indsamlede  materiale.  Hvis  plan  B  træder  i  
kraft  laver  vi  selvfølgelig  i  samarbejde  med  programleder  Søren  Hornskov  og  Forskningschef  
Martin  Bayer  en  plan  for  hvilke  dele  af  projektet,  der  kan  gennemføres  med  disse  midler  
samt  et  tilsvarende  beløb  fra  UCC.    

Endelig  skal  det  selvfølgelig  understreges,  at  selvom  projektet  sendes  til  intern  godkendelse,  
så  vil  det  ganske  givet  forandre  sig  efterfølgende,  når  forhandlingerne  med  de  eksterne  
parter  går  i  gang.  Kommer  der  store  beløb  i  spil,  skal  donorerne  muligvis  have  en  plads  i  en  
styregruppe,  der  kan  ligeledes  ske  ændringer  i  forhold  til,  hvilke  geografiske  områder,  der  
kommer  til  at  indgå,  hvordan  deltagerne  udvælges  etc.    

Det  vi  beder  FKU  om  at  tage  stilling  til  er  derfor,  om  projektet  i  sin  grundidé  kan  godkendes,  
samt  om  UCC  er  villig  til  at  stå  for  den  egenfinansiering,  som  ligger  i  hhv.  plan  A  og  plan  B.    
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Detaljeret  budget  

  

Tidspunkt   Aktivitet   Tidsforbrug   Pengeforbrug  

Efterår  
2018  

Møder  med  læreruddannelsen  
angående  inddragelse  af  
studerende  og  brug  af  projektet  
i  undervisning  –  evt.  på  
pilotforløb  på  udslusningsmodul.  

     

   Spørgeskemaundersøgelse  
blandt  en  hel  årgang  af  0.klasse  
forældre  på  hhv.  Bornholm  og  i  
en  udvalgt  del  af  København.  
Efterfølgende  kodning,  analyse  
og  rapportskrivning  om  
resultaterne  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  200  t    
  

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  
  
Korrektur  og  
layout:  
10.000kr  
Studentermed
hjælp:  5000kr  

   Dokumentstudier  vedr.  
skolelovgivning  gennem  tiden  
samt  skitse  til  bog  om  
folkeskolen  og  
friskolebevægelsen  

Pia  200  t  
Nana  200  t  

  

   Review  af  ”teacher-‐wellbeing”  
og  koordination  af  samarbejde  
med  andre  projekter  om  muligt  
fremtidigt  center  for  teacher-‐
wellbeing  –  herunder  
mødeplanlægning,  oprettelse  af  
hjemmeside,  litteratursamling  
etc.  

Rikke  200  t     

I  alt  E18      1200  t  /  ca.  400.000kr   25.000kr  

Forår  2019   Spørgeskemaundersøgelse  
blandt  lærere  og  skoleledere  i  
Kbh  og  på  Bornholm  
gennemføres  (For  skoleledernes  
vedkommende  skal  det  
geografiske  område  nok  
udvides,  hvilket  må  drøftes  med  
Skolederforeningen  og  DLF).  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  
  

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  
  
Korrektur  og  
layout:  
10.000kr  
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Efterfølgende  kodning,  analyse  
og  rapportskrivning  om  
resultaterne  

Studentermed
hjælp  5000kr  

   Yderligere  feltstudier  (interviews  
med  lærere,  skoleledere,  
skolechefer)  på  hhv.  Bornholm  
og  i  København.    

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  
  

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  
  
Udskrivning  af  
interview:  
20.000kr  
  

   Lærerstuderende  tilbydes  
vejledning  til  at  gennemføre  
feltarbejde  om  ”den  gode  skole  
fra  børns  perspektiv”  og  skrive  
bachelorprojekter  herom  

Pia  40  t  
Nana  40  t  
Rikke  (40  t  betales  via  
phd)  

  

   Udarbejdelse  og  indsendelse  af  
abstracts  til  sommerens  
konferencer  

Pia  30  t  
Nana  30  t  
Rikke  (30  t  betales  via  
phd)  

  

   Seminar  om  ”den  gode  skole”  fra  
flere  perspektiver.  
Politik/lovgivning,  skoleledere,  
lærere,  forældre,  børn.  De  
bachelorstuderende  inviteres  med  
og  det  gør  underviserne  også.  Evt.  
udvikling  af  undervisningsmateriale  
på  baggrund  heraf.    

Pia  30  t  
Nana  30  t  
Rikke  (30  t  betales  via  
phd)  
  

Studentermedhj
ælp  5000kr  

I  alt  F19      1000  t  /  ca.  333.000kr  
1/6  phd=283.000kr  

60.000kr  

Efterår  
2019  

Første  gennemskrivning  af  bog  
om  folkeskolen  og  
friskolebevægelsen  gennem  
historien  

Pia  300  t  
Nana  300  t  

  

   Omskrivning  af  abstracts  til  
papers  samt  andre  
skriveopgaver  

Pia  100  t  
Nana  100  t  
Rikke  (100  t  betales  via  
phd)  

  

   Konferencedeltagelse  i  udlandet   Pia  
Nana  
Rikke    

15.000kr  
15.000kr  
(15.000kr  
betales  vis  
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phd)  
   2  dages  seminar/workshop  fx  et  

sted  på  Sjælland  om  teacher-‐
wellbeing  i  samarbejde  med  
relevante  forskere  fra  andre  
programmer  på  
Professionshøjskolen  
København.    

Pia  
Nana  
Rikke  
  

Forplejning,  
lokaler  og  
overnatning  
for  ca.20  pers:  
50.000kr  
Studentermed
hjælp  5000kr  

      800  t  /  ca.  267.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

85.000kr  

Forår  2020   Anden  gennemskrivning  af  bog  
om  folkeskolen  og  
friskolebevægelsen  gennem  
historien  

Pia  200  t  
Nana  200  t  

  

   Papers  skrives  om  til  artikler,  
samt  andre  skriveopgaver  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  

  

   Udarbejdelse  af  
undervisningsforløb  i  
samarbejde  med  
læreruddannelsen  

Pia  50  t  
Nana  50  t  

  

   Deltagelse  på  DLF’s  
skoleforskningskonference  

Pia  
Nana  
Rikke  (betales  via  phd)  

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  

I  alt  F20      900  t  /  ca.  300.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

10.000kr  

Efterår  
2020  

Opfølgende  spørgeskema  til  
forældre  på  Bornholm  og  i  Kbh  
om  eventuelle  skoleskift  eller  
overvejelser  herom.  Kodning,  
analyse  og  skrivning  af  rapport  i  
forhold  til  den  foregående  
rapport.  

Pia  300  t  
Nana  300  t  
  
  

Korrektur  og  
layout:  
10.000kr  
Studentermed
hjælp  5000kr  

   Gennemførelse  af  et  pilot  
undervisning  evt.  som  
udslusningsmodul  på  
læreruddannelsen  

Pia  100  t  
Nana  100  t  

  

   Konferencedeltagelse  i  udlandet   Pia  
Nana  
Rikke  (betales  via  phd)  

15.000kr  
15.000kr  
(15.000kr)  
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   Tredje  gennemskrivning  af  bog  
om  folkeskolen  og  
friskolebevægelsen  gennem  
historien  

Pia  100  t  
Nana  100  t  
  

  

I  alt  E20      1000  t  /  ca.  333.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

45.000kr  

Forår  2021   Opfølgende  spørgeskema  til  
lærere  og  skoleledere  på  hhv  
Bornholm  og  Kbh.  Kodning,  
analyse  og  skrivning  af  rapport  
om  resultaterne  i  forhold  til  den  
foregående  rapport  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  
  

Korrektur  og  
Layout:  
10.000kr  
Studentermed
hjælp  5000kr  

   Delresultater  fra  begge  
opfølgende  rapporter  
præsenteres  på  DLF’s  
skoleforskningskonference  

Pia  
Nana    
Rikke    

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  

   Papers,  artikler,  
undervisningsmateriale  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  

Sprogvask  af  
engelsksproge
de  artikler:  
20.000kr  

I  alt  F21      800  t  /  267.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

45.000kr  

Efterår  
2021  

Papers,  artikler,  
undervisningsmateriale  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  

  

   Konferencedeltagelse  i  udlandet   Pia  
Nana  
Rikke    

15.000  
15.000  
15.000  (betales  
via  phd)  

i  alt  E21      400t  /  133.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

30.000kr  

Forår  2022   Papers,  artikler,  
undervisningsmateriale  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  (200  t  betales  via  
phd)  

  

   PhD  afhandling  afleveres   Rikke     

I  alt  F22      400  t  /  133.000kr  
1/6  phd  =  ca.  283.000kr  

  

Efterår   Opfølgende  spørgeskema  til   Pia  300  t   Korrektur  og  
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2022   forældre  på  Bornholm  og  i  Kbh  
om  eventuelle  skoleskift  eller  
overvejelser  herom.  Kodning,  
analyse  og  skrivning  af  rapport  i  
forhold  til  de  foregående  
rapporter  

Nana  300  t  (vil  evt  blive  
omfordelt,  så  Rikke  
deltager,  hvis  hun  er  
færdig  med  phd’en)  
  

layout:  
10.000  
Studentermed
hjælp  5000kr  

   Papers,  artikler,  
undervisningsmateriale  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  200  t  
  

  

   Konferencedeltagelse  i  udlandet   Pia  
Nana  
Rikke  

15.000kr  
15.000kr  
15.000kr  

I  alt  E22      1200  t  /  400.000kr  
  

50.000kr  

Forår  2023   Opfølgende  spørgeskema  til  
lærere  og  skoleledere  på  hhv  
Bornholm  og  Kbh.  Kodning,  
analyse  og  skrivning  af  rapport  
om  resultaterne  i  forhold  til  de  
foregående  rapporter  

Pia  200  t  
Nana  200  t  
Rikke  200  t  
  

Korrektur  og  
layout:  
10.000kr  
Studentermed
hjælp  5000kr  

   Afsluttende  præsentation  på  
DLF´s  skoleforskningskonference  

Pia  
Nana  
Rikke  

Rejse  og  
ophold:  
10.000kr  

I  alt  F23      600  t  /  200.000kr   25.000kr  
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