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Program 
Torsdag d. 27. oktober 

09.30 – 
10.10 Registrering og kaffe/brød  

10.10 – 
10.30 
 

 
Velkomst 

(Lokale Himmelev) 
 Lokale Himmelev Lokale L 
10.40 – 
12.00 
 
 

Hvordan måler vi på børn og unge i 
udsatte positioner, og hvordan oplever 
unge at blive målt på? 
 
v. Louise Harkes 
 
Begrundelser i børnefaglige undersø-
gelser 
 
v. Rasmus Sommer Hansen & Marie 
Nykjær Brejnrod 
 
 
 
 
 
Chair: Christian Quvang 

”Jeg tror mest, det var fordi han 
ikke havde tid” - børns perspek-
tiver på inddragelse af fædre og 
bonusfædre 
 
v. Bo Morthorst Rasmussen, Sa-
bine Ellung Jørgensen, Sabina Jæ-
ger & Jeanne Vogt 
 
Hvordan handler fagprofessio-
nelle, når deres bud på hjælp 
producerer mere udsathed? 
 
v. Charlotte Vange Løvstad & 
Lotte Junker Harbo 
 
Chair: Susanne Bregnbæk 

12.00 – 
13.20 
 

Frokost og aktivitet 

13.20 – 
14.40 
 
 

Styrket inddragelse af børn med psyki-
ske funktionsnedsættelser  
 
v. Line Berg & Berit Juel 
 
Børn med handicap som udsatte 
og/eller aktive medborgere?  
Udforskning af socialrådgiveres handi-
capforståelser og inddragelsespraksis. 
 
v. Kurt Bendix-Olsen & Mette Bonderup 
 
 
 
Chair: Anette Boye Koch 

Nyankomne elevers faglige del-
tagelsesmuligheder i og mellem 
forskellige sproglige praksis-
fællesskaber i grundskolen  
 
v. Maria Kirstine Hummelmose 
 
Unge uden uddannelse i Re-
gion Sjælland 
 
v. Ulla Højmark Jensen,  
Randi Skovbjerg Sarp & Sandra 
Bruus Ørtoft 
 
Chair: Thomas Engsig 

14.40 – 
15.00 Kaffe 

15.00- 
16.00 

 
Fælles aktiviteter i (profession)højskoleånden 
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16.10 – 
17.30 
 

Kønnede perspektiver på udsathed i 
ungdomspædagogisk arbejde 
 
v. Helene Falkenberg, Katrine Scott, Lone 
Brøndsted & Rasmus Præstmann Hansen  
 
Et pycho-socio-strukturelt perspektiv: 
Fritidsaktiviteter for børn med over-
vægt 
 
v. Marie Skødt, Anita Brodersen & Heidi 
Klakk Egebæk 
 
Chair: Benedicte Bernstorff 

Mellemformer – kræver det en 
særlig didaktik? 
 
v. Laura Emtoft & Thomas Thom-
sen 
 
Udsathed i mellemformer – 
fund fra følgeforskning om co-
teaching 
 
v. Rikke Brown & Rune Cordsen 
 
 
Chair: Mette Molbæk 

19.00 Middag 
 Underholdning: “Scener fra Socialpsykiatrien”  

V. scenepoet Sara Hauge og forsker Anne Mia Steno 
 

Fredag d. 28. oktober 

07.30 –  
08.30 

Morgenmad 
 

08.30 – 
09.50 
 
 

Magt og afmagt  
- i mødet mellem familier, skoler og 
daginstitutioner 
 
v. Jimmy Krab & Lene S. K. Schmidt 
 
Skole-hjem-samtaler som pædagogisk 
indsats  
– hvad skal de til for? 
 
v. Clara Severin Steensen & Stine Helms 
 
 
 
Chair: Rune Cordsen 

Betingelser og barrierer for 
Tilvær i det lærer-elev-faglige 
klassefællesskab  
 
v. Wilma Walther-Hansen 
 
Marginaliserede subjekt-posi-
tioner i skolefaget kristen-
domskundskab? 
 
v. Lene Kofoed, Anne Skriver 
Knudsen, Maia Feldman & 
Karna Kjeldsen 
 
Chair: Rikke Brown 

09.50 - 
10.45 
 

Kaffe og videre drøftelser i grupper 

11.00 – 
11.45 
 
 

Demokrati og professionel hjælp? 
 
v. Tilde Mardahl-Hansen, Gry Tybjerg & Morten Kromann 
 
Chair: Louise Harkes 

11.45 – 
12.15 
 
 

Fælles afslutning 
 

Umiddelbart herefter serveres frokost to go  
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Hvordan måler vi på børn og unge i udsatte positioner, og hvor-
dan oplever unge at blive målt på? 
v. Ph.d. Louise Harkes, Professionshøjskolen Absalon 

 

Præsentationen bygger på ph.d. afhandlingen.: ”Jeg gad godt, de skrev en ny”: En undersøgelse af 

kompleksiteten i handleplansprocesser i myndighedsarbejdet med børn og unge i udsatte positio-

ner.   

Afhandlingen sætter spot på, hvad målene i handleplaner har af betydning for børn og unge i 

udsatte positioner. Oplægget vil således centrere sig om handleplaner for de børn og unge, der har 

en sag i børnefamilieafdelingen, men vil også brede sig ud til almenområdet, hvor måling af bør-

nene sker f.eks. i elevplaner. 

Afhandlingen viser, hvordan hensigterne med handleplanerne, kommer af gode intentioner og re-

elle behov, men i praksis ses det, hvordan handleplanerne har vanskeligt ved at leve op til formåls-

beskrivelserne. I stedet bliver handleplanen problematisk på flere områder. En central pointe er, 

at handleplanen ikke blot er et organisatorisk dokument, der understøtter og giver legitimitet til 

sagsbehandlernes handlinger, men at handleplanen influerer på hele det sociale arbejde. Det vil 

sige, hvordan arbejdet tilrettelægges, udføres og problemer anskues. Samtidig ses det, at målingen 

ikke er neutral, men har egen agens, og derfor kan påvirke børn og unge i udsatte positioner på en 

negativ måde, der potentielt forstærker udsatheden. 

Afhandlingen baserer sig på et casestudie, hvor interviews med sagsbehandlere og unge fra to 

forskellige kommuner – sammen med observationer af sagsbehandlere og sagsdokumenter – ud-

gør det empiriske materiale. Afhandlingens teoretiske afsæt er kompleksitetsteorien forståelser af, 

hvordan forhold i organisationer kan undersøges. Mere konkret analyseres der ud fra et fænome-

nologisk perspektiv og med aktør-netværksteori. Dette teoretiske fundament udgør en analysemo-

del som er anvendelig til undersøgelser af komplekse processer i det sociale arbejde. 

Viden om måling af børn og udsatte i udsatte positioner er relevant for en bred vifte af professi-

onsuddannelserne herunder særligt socialrådgivere, lærere og pædagoger. Inden for disse fag er 

målingen en præmis, og derfor er det relevant at have viden om og diskutere, hvordan det gøres, 

og hvilke implikationer målingen kan have.   

 

Nøgleord: Måling, problemforståelse, organisering, narrativer, dokumentation 
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Begrundelser i børnefaglige undersøgelser 
v. adjunkt Rasmus Sommer Hansen & adjunkt Marie Nykjær Brejnrod, Socialrådgiverud-
dannelsen, VIA 
 

Forskningsprojektet omhandler socialrådgiveres begrundelser for, at der i bestemte tilfælde skal 

gives særlig støtte til et barn eller en ung (jf. SEL § 52 stk. 3), fordi denne er udsat i en sådan grad, 

at der er risiko for, at de ikke vil kunne opnå samme muligheder for personlig udvikling, sundhed 

og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende (SEL § 46).  

Når socialrådgivere i forlængelse af en børnefaglig undersøgelse (jf. SEL §50) begrunder, at der er 

behov for særlig støtte, indebærer det en magtudøvelse forankret i kapaciteten til at definere, hvad 

der tæller som betydningsfuldt for vurderingen af et barns trivsel og udviklingsmuligheder gennem 

undersøgelsens fokuspunkter. Samtidig udøver de gennem den skriftlige begrundelse indflydelse 

på den afgørelse, der i sidste ende træffes vedr. eventuelle foranstaltninger.  

Siden socialrådgivere gennem den børnefaglige undersøgelse og den resulterende skriftlige analyse 

og vurdering udøver en betydelig magt over borgerne, er der behov for, at de kan give en tilstræk-

kelig begrundelse for de valg, de måtte træffe, og den stillingtagen til behovet for indsatser, de i 

sidste ende lægger sig fast på. Med Rainer Forsts formulering, så har demokratiske medborgere en 

“[r]et til retfærdiggørelse for alle handlinger og normer, som påvirker dem på moralsk relevante 

måder” (Justification and Critique: Towards a Critical Thoery of Politics, 2014, s.96; vores oversættelse). 

Vores projekt vil derfor undersøge, om og i hvilket omfang socialrådgivere i praksis lever op til 

forpligtelsen til at retfærdiggøre deres magtudøvelse set fra et deliberativt demokratisk perspektiv. 

Fokus i undersøgelsen er afgrænset til det skriftlige resultat af den børnefaglige undersøgelse. Vi 

kigger dermed ikke på gennemførelsen af og praksissen omkring den børnefaglige undersøgelse, 

men udelukkende på de skriftlige begrundelser, der gives i analysen og vurderingen i slutproduktet.  

Projektet er kvalitativt og data udgøres foreløbigt af et mindre antal børnefaglige undersøgelser. 

Den anvendte metode er argumentationsanalyse af det skriftlige slutprodukt i disse undersøgelser.  

Projektet er særligt relevant for socialrådgiverprofessionen og -uddannelsen, da den dels vil kunne 

informere praksis og dels vil kunne danne grundlag for udvikling af undervisningen i udarbejdelse 

af børnefaglige undersøgelser. 

 

Nøgleord: Børnefaglige undersøgelser, socialfaglige analyser, skriftlighed i socialt arbejde, argumentation 
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”Jeg tror mest, det var fordi han ikke havde tid” – børns perspekti-
ver på inddragelse af fædre og bonusfædre 
v. docent Bo Morthorst Rasmussen, lektor Sabine Ellung Jørgensen, lektor Sabina Jæger & 
adjunkt Jeanne Vogt, UC SYD 

 

Dansk og international forskning peger på, at der er forskel på den måde mødre og fædre inddrages 

på i sociale børnesager. På baggrund af forskningsprojektet ”Har vi glemt far, bonusfar og deres 

familie og netværk” (Rasmussen m.fl. 2022) kan vi pege på, at den manglende inddragelse af fædre 

i børnesager bl.a. skal ses i sammenhæng med en uoverensstemmelse mellem idealforestillinger om 

lighed i køn på den ene side, hvor fædre og mødre skal involveres på lige vilkår og på den anden 

side en praktisk virkelighed, som afspejler det modsatte. Socialt arbejdes indlejring i bredere kul-

turelle og samfundsmæssige strukturer, hvad angår køn og forældreskab, er med andre ord med til 

at reproducere traditionelle forestillinger om rollefordeling mellem mødre og fædre. Studiet peger 

i den forbindelse på, at forskellige forventninger og krav til mødre og fædre, hvad angår omsorgen 

for barnet, starter allerede inden samarbejdet med forældrene indledes, idet samarbejdspartnere (fx 

skoler, og daginstitutioner) ikke altid inkluderer oplysninger om fædre i henvendelsen til kommu-

nens socialforvaltning. I denne præsentation sætter vi fokus på børnenes perspektiver på inddra-

gelse af fædre i børnesager. Der er store variationer i børnenes oplevelser af, hvem der inddrages 

i sagsprocessen og hvordan, og der tegner sig således ikke noget generelt billede af, at fædre, bo-

nusfædre og deres familier og netværk er blevet glemt, set fra børnenes perspektiv. Selvom spørgs-

målet om hvorvidt vi har glemt far, bonusfar og deres familie og netværk ikke trænger sig på hos 

de børn vi interviewede, så udtrykker de sig gennemgående klart om hvilke personer, de selv ønsker 

involveret i deres liv, hvornår og til hvad. Det er ikke overraskende at temaer, der kan forbindes 

med køn og kønsroller dukker op i forbindelse med drøftelser af mulige forklaringer på, hvorfor 

fædre og bonusfædre ikke er bedre repræsenteret i børnenes sagsforløb. Der er imidlertid ingen 

tvivl om, at børnene orienterer sig mod køn på måder, der viser, at deres kønssyn indgår som et 

organiserende princip i deres måde at skabe mening om og forstå verden på. 

 

Nøgleord: Børneperspektiver, fædre og bonusfædre, socialt arbejde 
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Hvordan handler fagprofessionelle, når deres bud på hjælp produ-
cerer mere udsathed? 
v. lektor Charlotte Vange Løvstad & Ph.d. Lotte Junker Harbo, VIA University College, 
EVU  

På tværs af en række igangværende og afsluttede forskningsprojekter forfølger oplægget her den 

pointe, at samfundets bud på hjælp til unge i udsathed i nogle tilfælde ender med at producere 

mere udsathed end den afhjælper. Mere specifikt adresserer vi med afsæt i en række interviews, 

hvordan fagprofessionelle som socialpædagoger, socialarbejdere og socialrådgivere møder og 

håndterer situationer, hvor de medvirker til at producere mere udsathed. Vi forstår her udsathed 

som situationer, hvor unge i fx misbrug, hjemløshed eller arbejdsløshed oplever sig løst koblede 

til samfundets hjælpesystemer, altså hvor selve det at deltage i hjælp for de unge foregår i løse og 

ad den vej fragmenterede koblinger. 

I oplægget peger vi på (mindst) to veje, som vi ser, at de fagprofessionelle går, når de står i situati-

oner, hvor hjælpen producerer mere udsathed, fx når de unge skal udvise en særlig adfærd for at 

kunne modtage/indgå i hjælpen. 

1. De trækker grænsen mellem hjælp og ikke hjælp stærkere op – ’han må rette ind og møde op’ 

eller 

2. De dekobler sig hjælpen og kobler sig følelsesmæssigt på de unge. 

I en Luhmann-inspireret formanalyse ser det ud til, at de fagprofessionelle oscillerer mellem de to 

pointer. I udgangspunktet ser det ud til, at de i pointe 1 refererer til hjælpesystemets logikker og 

strukturer og ad den vej holder fast i på forhånd fastsatte forståelser af, hvad der skal til fra de 

unge, for at de kan indgå i hjælpen. I pointe 2 skifter de fagprofessionelle så at sige optik og hopper 

over i de blikke, som de unge egentlig tilbyder, hvilket leder til, at de fagprofessionelle ikke forklarer 

mødet med reference til hjælp men med reference til dem selv som personer. 

Disse perspektiver udfolder vi yderligere i præsentationen. 

 
Nøgleord: Udsathed, fagprofessionelle 
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Styrket inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser 
v. adjunkt Line Berg & lektor Berit Juel Christoffersen, VIA University College 
 

Der er sket en udvikling, hvor børn bliver betragtet som vigtige aktører i eget liv. Senest udtryk-

ker udspillet til Barnets Lov et stort politisk fokus på styrkelse af børns rettigheder. Der eksiste-

rer i socialt arbejde samtidig nogle forståelser, hvor der skelens mellem børn, der er udsatte, og 

børn med funktionsnedsættelser. På børnehandicapområdet har udviklingen i børnesynet ikke 

haft samme gennemslagskraft, som på udsatte-området. Herved sker en problematisk og kon-

strueret opdeling af børn, som medfører tendens til ulige fokus på børnenes rettigheder. Derved 

opstår en ny form for dobbelt udsathed, fordi børn med funktionsnedsættelser både har fysiske 

eller psykiske udfordringer og samtidig er i risiko for ikke at blive anerkendt i deres egen ret. 

Dette er problematisk i forhold til barnets rettigheder, konventioner, samt kvaliteten af socialt 

arbejde. 

Projektet, ”Styrket inddragelse af børn med psykiske funktionsnedsættelser” anlægger med ud-

gangspunkt i nyere barndomsforskning, en forståelse af børn som aktører i deres eget liv. Bag 

problemforståelsen er en antagelse om, at sagsbehandlere ofte undlader at foretage faglig vurdering 

af børn med psykiske funktionsnedsættelsers inddragelse i sagsbehandlingen. 

Ved hjælp af dokumentstudier, interviews af børn og socialrådgivere med udgangspunkt i vignet-

metoden, er følgende belyst:  

• Hvordan inddrager sagsbehandlerne børn med funktionsnedsættelser? 

• Hvordan mener børn med funktionsnedsættelser, at de kan bidrage, og hvordan inddrages de 

bedst?  

Det er forhåbningen, at projektet kan bidrage med viden inden for et komplekst og underbelyst 

felt.   

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen mhp. praksisnær formidling samt udvikling af undervis-

ningsmateriale til brug for efter-videreuddannelse.   

 

Nøgleord: Inddragelse, børns rettigheder, børns perspektiver, psykiske funktionsnedsættelser, socialt arbejde.
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Børn med handicap som udsatte og/eller aktive medborgere? Ud-
forskning af socialrådgiveres handicapforståelser og inddragelses-
praksis. 
v. Ph.d., lektor Kurt Bendix-Olsen & Ph.d., lektor Mette Bonderup, UCL Erhvervsakademi 
& Professionshøjskole 
 
Historisk har det samfundsmæssige syn på børn ændret sig fra at se barnet som et objekt, til nu at 

se barnet som kompetent aktør og medborger. En ændring som fx kommer til udtryk i FN’s børne- 

og handicapkonvention, hvor børn tilskrives medborgerskabslig status. 

Forskningsprojektet "Inddragelse og deltagelse" undersøger, hvordan socialrådgivere i arbejdet, 

der vedrører børn med handicap og deres familier, betinger børnenes aktuelle og fremadrettede 

muligheder for at være aktive medborgere. Forskningsprojektet har til formål at tilvejebringe em-

pirisk baseret viden om det ”socialfaglige betingelseslandskab”, som børn med handicap har for at 

udvikle deres handlemuligheder i netop deres særlige sociale situation. 

Gennem en kritisk psykologisk praksisforskningstilgang udforskes det, hvordan socialrådgivere 

udfører og begrunder deres inddragelsespraksisser, således at vi forskningsmæssigt kan få indblik 

i, hvordan, hvornår og på hvilke præmisser børn med handicap inviteres ind i et inddragel-

ses(sam)arbejde. 

Oplægget tager afsæt i et materiale, der består af 3 fokusgruppeinterviews af hver 1,5 timers varig-

hed med 4 danske socialrådgivere, der arbejder med inddragelse på ret forskelligartede måder i 3 

forskellige kommuner. 

Oplægget vil indkredse, hvordan socialrådgiveres inddragelsespraksis kan medproducere og/eller 

overskride børn med handicaps hverdagslige udsathed med afsæt i nedenstående forsknings-

spørgsmål: 

• Hvordan er børn med handicap konstrueret og positioneret som deltagere i forhold til sagsbe-

handlingsprocedurer? 

Den socialfaglige inddragelsespraksis skal i praksis kunne bidrage til børns udvikling af aktivt med-

borgerskab, og projektet er derfor relevant ift. den socialfaglige grund- såvel som efter- og videre-

uddannelse.     

 

Nøgleord: Inddragelse, deltagelse, medborgerskab, børn med handicap, socialrådgiverpraksis 
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Nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder i og mellem for-
skellige sproglige praksisfællesskaber i grundskolen 
v. lektor Maria Kirstine Hummelmose, University College Nordjylland & Aalborg Univer-
sitet 
 

Flere nyankomne elever indskrives direkte i grundskolens almenundervisning, og undervisningen 

i dansk som andetsprog (basis) er forskellig mellem kommuner og skoler. Ukrainske nyankomne 

elever har med en ny særlov fået tildelt andre betingelser i grundskolen, hvilket har ændret organi-

sationsformerne for modtagelsesområdet.  

Nyankomne elever er en heterogen gruppe, men ens for alle er, at de endnu ikke har målsproglige 

kompetencer, når de starter i grundskolen. Dette betyder, ifølge Danmarks Evalueringsinstitut, at 

der er behov for at fokusere på at skabe bedre betingelser for de nyankomne elevers sociale, sprog-

lige og faglige udvikling.  

I dette ph.d.-projekt identificeres og undersøges nyankomne elevers faglige deltagelsesmuligheder 

i grundskolen. Målgruppen er nyankomne elever på mellemtrinnet, der undervises i forskellige 

sproglige praksisfællesskaber. Praksisfællesskaberne er i denne kontekst den almene danskunder-

visning og dansk som andetsprog (basis). 

Ambitionen og intentionen med projektet er at gå bag om det analytiske objekt (de nyankomne 

elever) for at undersøge, hvilke inklusionsmuligheder og deltagelsesmuligheder der reelt bliver stil-

let til rådighed for denne heterogene elevgruppe. 

 Det teoretiske grundlag er sociokulturelt, hvor læring og faglig udvikling omhandler deltagelse i 

sociale og kulturelle fællesskaber. Sprogtilegnelsen forstås altså som et socialt anliggende og en 

interaktiv proces, der omfatter kulturelle praksisser, der konstitueres gennem sproglige domæner 

og hvor literacy forstås således: is the ability to identify, understand, interpret, create, communicate 

(UNESCO, 2018). 

Forskningsdesignet er forankret i et kvalitativt multipelt casestudie, hvor tre cases med maksimal 

variation indgår. Mit bidrag er med udgangspunkt i Situational Analysis kartografiske tilgang, hvor 

jeg vil introducere dette projekts social worlds og sammenhængen med Situational maps.  

Projektet anses som relevant for professionshøjskolernes grund-, efter- og videreuddannelser samt 

fagpersonalet i grundskolen inden for både for den almene undervisning og modtagelsestilbud.  

Nøgleord: Nyankomne elever, modtagelsesklasser, almen danskundervisning, inklusion, deltagelsesmuligheder
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Unge uden uddannelse i Region Sjælland 
v. docent, ph.d. Ulla Højmark Jensen, Ph.d., adjunkt Randi Skovbjerg Sarp & lektor Sandra 
Bruus Ørtoft, Professionshøjskolen Absalon 
 

De unge, som hvert år forlader grundskolen uden at få mere uddannelse, står i en stadig vanskeli-

gere situation og er, statistisk set, i farezonen for at blive marginaliseret på flere fronter. I uddan-

nelsesanalysen for region Sjælland 2020 (Epinion 2020) viser opgørelser, at region Sjælland er den 

region i Danmark, der er længst væk fra at leve op til målet om, at mindst 90 pct. af de 25-årige i 

2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Hertil kommer, at de faldende ungdomsår-

gange peger i retning af fremtidig mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det overordnede formål med 

dette projekt er at indhente viden om de unge i Region Sjælland, der ikke er i gang med en uddannelse, og komme 

med bud på, hvad der skal til for, at de kan komme i gang.  

I vores gennemførte pilotprojekt-del har vi arbejdet med to case-kommuner i regionen. Gennem 

kvalitativt empirisk arbejde har vi sat fokus på de kommunale unge indsatser, FGU samt indsatser 

for unge, der ikke er klar til FGU. Vi har observeret undervisning og samvær og interviewet unge 

og fagprofessionelle for at komme tættere på at kunne beskrive de unges fysiske og psykiske triv-

sel/mistrivsel i og uden for skolen, samt hvilke barrierer de unge oplever står i vejen for at påbe-

gynde en uddannelse.  

Vores foreløbige resultater peger på, at unge med forskellige diagnoser fylder meget i gruppen af 

unge uden uddannelse og ikke mindst hos den gruppe, der ikke er klar til eller ønsker at starte på 

FGU. Vi har kunnet konstatere, at de unge har haft meget forskellige skoleerfaringer, men ople-

velsen af ikke at blive forstået og ikke at blive respekteret, går igen.  

Med afsæt i bl.a. Biestas forståelse af uddannelse som indeholdende kvalifikation, socialisation og 

subjektifikation samt inddragelse af bl.a. Goffmans begreb om stigma og Davis og Harrés begreb 

om positionering vil vi kvalificere og nuancere, hvem de unge uden uddannelse er, og hvad der 

skal til for, at de kan komme i gang. 

 

Nøgleord: Unge uden uddannelse, FGU, KUI, unge med diagnoser 
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Kønnede perspektiver på udsathed i ungdomspædagogisk arbejde 
v. docent Helene Falkenberg, Ph.d. Katrine Scott, lektor Lone Brøndsted & Ph.d., lektor 
Rasmus Præstmann Hansen, Københavns Professionshøjskole, Institut for Pædagogik 
 

Gennem de senere år er diskussioner om køn, sexisme, identitetspolitik og krænkelseskultur aktu-

aliseret f.eks. gennem afdækningen af sagerne om seksuelle krænkelser i politiske ungdomsorgani-

sationer såvel som vedtagelsen af en ny samtykkelov. Centralt for diskussionerne er spørgsmål om 

identitet, grænser og anerkendelse, hvor især køn, men også alder, klasse og race er omdrejnings-

punkter. Disse debatter i politik og medier finder også vej ind i ungdomskulturen og ikke mindst 

det ungdomspædagogiske arbejde. Både samfundsmæssige og ungdomskulturelle tendenser stiller 

pædagoger og andre professionelle i det ungdomspædagogiske arbejdsfelt over for en opgave med 

at adressere disse udfordringer gennem pædagogiske indsatser, der rummer og skaber viden om 

køn, kategorier, ungdomsliv og udsathed.  

Forskningsprojektet “Køn i klub” har undersøgt kønnede perspektiver på nye former for udsathed 

i ungdomspædagogisk arbejde med unge i byen. Projektet baserer sig empirisk på en række inter-

views med velfærdsprofessionelle, der arbejder med unge i og uden for klubregi. Teoretisk tager 

projektet afsæt i et køns- og intersektionalitetsperspektiv og fremanalyserer in- og eksklusionspro-

cesser i det ungdomspædagogiske arbejde i relation til sammenvirkende sociokulturelle kategorier 

med opmærksomhed omkring, at flere kategorielle forskelle og hierarkier er i spil samtidig. 

Dette paper vil præsentere fund fra projektet og diskutere, hvordan velfærdsprofessionelle kan 

oparbejde og anvende normkritiske og normkreative kompetencer i fritids- og ungdomspædago-

gisk klubarbejde. 

 

Nøgleord: Køn, ungdomspædagogik, intersektionalitet, udsathed, normkritik 
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Et psycho-socio-strukturelt perspektiv: Fritidsaktiviteter for børn 
med overvægt 
v. lektor Marie Skødt, adjunkt Anita Brodersen & docent Heidi Klakk Egebæk, Institut for 
Sundhed, UC SYD 

Når vi skal hjælpe børn med overvægt til at leve et sundt og aktivt liv, skal vi forstå hele livet rundt 

om barnet. Endvidere har det betydning, hvordan børn gennem deres opvækst lærer at strukturere 

deres hverdag, løse de problemer, der opstår og kunne sætte ord på egne problemer, behov og 

forstå andres. Alt er og bliver kompliceret, så længe vi arbejder med kvantitative, objektive mål for 

øje og ud fra gennemsnitsbetragtninger for et barn eller en gruppe af børn med overvægt. Ved 

systematisk at lytte til 1. persons fortællinger om, hvordan verden opleves af et barn med overvægt, 

kan vi først og fremmest blive klogere på, hvad vi kan gøre bedre og hvordan.  

Formålet er at undersøge, hvilke strukturelle og fysiske rammer, som børn med overvægt og deres 

familier har i deres hverdag, og hvad de oplever at mangle for at leve et sundt og aktivt liv. Vi 

interesserer os for strukturelle rammer, som kan arbejdes med på kommunalt og lokalt niveau, 

herunder infrastruktur, skole og fritidstilbud.  

Velfungerende fysiske og immanente strukturer har en positiv betydning for kropslighed, hvor 

børn opbygger kulturelle kapitaler, hvilket kan oversættes til sundhedskapitaler som ressourcer for 

den enkelte. Fysiske omgivelser og regler for at benytte disse har betydning for børns oplevelse af 

deres krop og kropslige muligheder, men de fysiske omgivelser determinerer ikke barnets adfærd. 

Børn med overvægt er påvirket af deres venners adfærd i skole og foreninger med ønsket om at 

være en del af et fællesskab med peers. De ønsker at have venner og at være en del af de fællesska-

ber, hvor deres venner er; hvis ellers det er sjovt, og at rammerne giver plads til, at børn med 

overvægt kan deltage på lige fod som deres venner uden at føle sig udstillet. Børn med overvægt 

og deres forældre peger på, at anerkendende og inkluderende fællesskaber, der støtter op om de 

fysiske og strukturelle rammer, gør en forskel.  

Projektet er databaseret og bygger på kvalitative interviews med børn og deres forældre (n=13), 

som bor i rurale dele af Danmark. Børnene er rekrutteret gennem kommunale sundhedshuse. Data 

er systematisk kodet i temaer, der relaterer sig til fritidsaktiviteter. Dette er sket gennem to indivi-

duelle processer. Den teoretiske basis er den ’økologiske menneskelige udvikling’ af Uri Brofen-

brenner, ’the Forms of Capital’ af Pierre Bourdieu og ’det videreudviklede begreb som Sundheds-

kapital’ af Anna Schneider-Kamp. 

Nøgleord: Børn med overvægt, sundhedskompetencer, strukturelt perspektiv, fritidsaktiviteter, fællesskaber 
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Mellemformer - kræver det en særlig didaktik? 
v. Ph.d., lektor Laura Emtoft & lektor Thomas Thomsen, Professionshøjskolen Absalon  
Inklusionsarbejdet i skolen er under pres og der ses faldende inklusionstal (Andreasen, Rangvid og 

Lindeberg, 2022) Det ser ud til at der er et øget gab mellem almenområdet og specialområdet i 

skolen. I et forsøg på at bygge bro mellem almenområdet og specialområdet er der et øget fokus 

på “Mellemformer”. Mellemformer er ikke en særlig skoleform som er defineret i lovgivningen på 

skoleområdet, men følgende overordnede rammer for skolernes arbejde med at kombinere almen-

undervisning og specialundervisning. (BEK nr. 693, §7,8 og 9). Mellemformer har særligt to grud-

figurer: 

1.  Mellemformer, hvor elevens samlede undervisningstilbud er tilrettelagt sådan, at eleven mod-

tager undervisning både i en almenklasse og i et segregeret specialundervisningstilbud, eller 

modtager specialundervisning på et særligt hold. 

2.   Mellemformer, hvor almenundervisningen tilpasses med henblik på at imødekomme særlige 

undervisningsmæssige behov inden for almenklassens rammer, idet der tilføres specialpæda-

gogiske kompetencer samt evt. øvrige ressourcer. 

Samtidig har der været et øget fokus på fagdidaktik som løftestang for øget inklusion. Således ser 

det ud til at der kan være ændrede organisations- og undervisningsformer for elever i udsatte po-

sitioner. 

Projektet tager udgangspunkt i to mellemformer på mellemtrinnet og udskolingen. Dels et hold 

uden for almenklassen og dels en indsats som gives til elever i udsatte positioner i klassen. Fokus 

er på faget historie. Igennem et Design Based Research-studie (DBR) afdækkes udfordringer gen-

nem interviews og observation. På den baggrund udarbejdes undervisningsdesigns, der sigter på at 

forbedre undervisningen og øge deltagelsesmuligheder. Disse designs udarbejdes sammen med 

lærerne. Derefter er der afprøvning af undervisningsdesigns. Ideen er, at erfaringer fra en afprøv-

ning kan skabe ændringer i designet, der så afprøves igen, med nye erfaringer, osv. 

Projektets resultater peger på nuværende tidspunkt på, at historiefaget med fordel kan udvikles i 

en mere inkluderende retning og at mellemformer i praksis er en sammensat organisatorisk stør-

relse med mange forskellige intentioner, mål og praksisser, som skaber forskellige deltagelsesmu-

ligheder. 

 

Nøgleord: Mellemformer, historie, didaktik, faglig inklusion, eksekutive vanskeligheder  
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Udsathed i mellemformer – fund fra følgeforskning om co-tea-
ching 
v. Ph.d. Rikke Brown, Professionshøjskolen Absalon & Ph.d. Rune Cordsen, Københavns Pro-
fessionshøjskole 
 

Co-teaching er en af de såkaldte ’mellemformer’, som gerne fremhæves som måder at organisere 

undervisning på, der understøtter den samfundsmæssige ambition om inklusion af flest mulige 

børn i almenskolen (Børne- og Undervisningsministeriet, 2021; VIVE, 2022). Det er dog mindre 

betrådte veje at undersøge co-teaching i praksis i en dansk kontekst. Denne præsentation bygger 

på empiri fra følgeforskning om en kommunes afprøvning af co-teaching på fem folkeskoler. Præ-

sentationen fokuserer på, hvordan mellemformen påvirker udsathed og forståelser af udsathed 

blandt eleverne. Herunder vises eksempler på, hvordan co-teaching-praksisser kan modvirke men 

også (re)producere udsathed. 

Materialet, som analyseres, er observationsnoter fra undervisning i dansk og matematik fra 14 ob-

servationer på tværs af de fem skoler, lydoptagelser af møder mellem co-teacher og dansk- og 

matematiklærer fra samme klasser samt et kort spørgeskema besvaret af 122 elever og interviews 

med 15 elever fra skolerne. Projektets teoretiske grundlag er som det ene begreb fra den praksis-

anvisende litteratur om co-teaching. Herunder begreber om co-teachingformer, differentiering og 

deltagelsesmuligheder, som følgeforskningen har haft fokus på at undersøge i praksis. Som det 

andet er præsentationen informeret af forskningstraditioner, der undersøger normer, kategorier og 

kategoriseringspraksisser i skolen; herunder hvordan forskellige elever positioneres og positionerer 

sig i forhold til disse, og hvordan læreres praksisser kan have betydning for dette.   

Et fund er, at implementeringen af co-teaching har stor betydning for, hvordan udsathed skabes 

eller modvirkes i praksis. Selvom co-teaching kan være en del af løsningen, løser co-teaching ikke 

i sig selv spørgsmålet om, hvordan man på den ene side producerer og bruger viden om forskellige 

former for udsathed til at sætte tidligt og relevant ind og på den anden side undgår, at den viden 

klæbes til den enkelte elev i form af fx stigmatisering og lave forventninger (se også VIVE, 2022). 

Med afsæt i analyser på tværs af det empiriske materiale diskuteres det, hvorvidt og hvordan der i 

den professionelle praksis, med såvel co-teaching som mellemformer mere generelt, i endnu højere 

grad kan arbejdes med at undgå at (re)producere udsathed. 

Nøgleord: Mellemformer, co-teaching, inklusion, udsathed, elev- og lærerperspektiv 
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Magt og afmagt - i mødet mellem familier, skoler og daginstitutio-
ner 
v. lektor Jimmy Krab & Ph.d. & docent Lene S. K. Schmidt, Professionshøjskolen Absalon 
 
`De udsatte familier´ og de `ressourcesvage forældre´ får nye og tilbagevendende former for poli-

tisk opmærksomhed som nogle, der behøver særlige former for vejledning og indsatser. Men hvor-

dan oplever forældrene egentlig selv deres familieliv og børn, og hvad forhandler de om i mødet 

med deres børns skoler og daginstitutioner? Hvilke former for magt og afmagt er på spil? 

I denne præsentation har vi et pædagogisk, kulturanalytisk og sociologisk afsæt. Familien forstår vi 

som en vigtig institution i samfundslivet på linje med andre samfundsinstitutioner, og hvor både 

magt og afmagt er et vilkår. Vi har fokus på kulturmøder, sådan som forældre oplever, at de opstår 

mellem hjem og institution. Kulturmøder forstår vi som det, der opstår imellem skoler, familie og 

daginstitution, når professionelle, forældre og børn dagligt er sammen og forhandler om, hvilke 

normer og værdier for børns hverdag, som kan gøres gældende. Fokus omfatter især de samfunds-

mæssige og institutionelle rammer, når familien, skolen og/ daginstitutionen er udfordret i at have 

kontakt med hinanden, når børn har det svært. Vi belyser, hvad der kan ske, når sociale forskelle 

og udsatheder er på spil i de kulturmøder og analyserer de former for magt og afmagt.  

Præsentationen er baseret på et kvalitativt forskningsprojekt, som bl.a. består af 17 etnografiske, 

dybdeinterviews med forældre om, hvordan de oplever samarbejder med skoler og daginstitutioner 

om deres børn. Det er forældre til børn, som har en svær tid i skole, daginstitution og/ hjemme i 

kortere eller længere tid. Det sker med afsæt i etnografisk tætte analyser af, hvordan to forskellige 

familier fortæller om og oplever deres forhandlinger med skolen og børnehaven om, hvad der er 

svært i deres barns hverdag.  

Ift. uddannelse og praksis kan vores forskning bidrage til indsigt i de muligheder og barrierer, der 

kan opstå i mødet mellem familie og børns institutioner. Heriblandt hvad forældreperspektiver kan 

tilføre til pædagogisk praksis, når børn har det svært, og på hvilke måder magt og afmagt i samspil 

med familier kan medreflekteres og håndteres. 

 

Nøgleord: Familier, magt og afmagt, kulturmøder i samarbejde, børn der har det svært, etnografi 
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Skole-hjem-samtaler som pædagogisk indsats – hvad skal de til 
for? 
v. adjunkt Clara Severin Steensen & lektor Stine Helms, Professionshøjskolen Absalon 
 
Skole-hjem-samtalerne udgør i grundskolen et centralt forum for kommunikation mellem skole og 

hjem med den hensigt at understøtte elevens faglige og sociale udvikling, og i udskolingen har 

samtalerne endvidere til formål at understøtte de unges overgang til ungdomsuddannelse. I vores 

undersøgelse træder det dog frem, at den målstyring og evalueringspraksis, der har en central plads 

i skolen i dag, rammesætter skole-hjem-samtalen som en vurderingspraksis, der for en del elever 

opleves som demotiverende eller ligefrem angstskabende.  

Vores ærinde med undersøgelsen er at invitere til kritisk refleksion og diskussion om den praksis 

med skole-hjem-samtaler, der aktuelt udspiller sig i folkeskolen, og som synes at være med til at 

(re)producere udsathed blandt de elever, der har vanskeligt ved at imødekomme skolens forvent-

ninger. Undersøgelsen er derfor rettet mod at udforske, hvordan vi i vores pædagogiske praksis 

kan sikre og tage ansvar for udsatte elevers velbefindende og befordre deres oplevelser af at føle 

sig som ligeværdige og værdifulde medspillere i skolen. I forlængelse heraf står det som en central 

ambition at udforske, om målstyring og en stærk evalueringspraksis er forenelig med at varetage 

og tilgodese eleverne som subjekter i deres eget liv. 

 

Artiklens empiri er blevet til i forbindelse med et studie gennemført i 2021 og 2022 og bygger på 

en række observationer af skole-hjem-samtaler på 5 forskellige skoler samt interviews med elever 

og lærere i udskolingen. I undersøgelsen vægtlægges særligt elevernes oplevelser af og perspektiver 

på det at deltage i folkeskolens skole-hjem-samtaler. 

Teoretisk tager vi afsæt i et etisk standpunkt bl.a. inspireret af Gert Biesta og Emmanuel Levinas 

med det formål at diskutere de etiske implikationer af skole-hjem-samtalen og skabe fornyet dis-

kussion om, hvad skole-hjem-samtalen i det hele taget skal gøre godt for? 

Undersøgelsen har særlig relevans for læreruddannelsen samt for allerede uddannede lærere. Di-

mittendundersøgelser vedr. nyuddannede lærere viser, at mange lærere har udfordringer med skole-

hjem-samarbejdet i deres praksis, ligesom evalueringen af læreruddannelsen af 2013 viser, at der 

ikke undervises i tilstrækkeligt omfang i skole-hjem-samarbejde under uddannelsen. Vores under-

søgelse giver derfor afsæt for at bringe fornyet fokus på den del af skole-hjem-samarbejdet, der 

omhandler skole-hjem-samtalerne i såvel læreruddannelsen som i lærernes praksis. 

Nøgleord: Skole-hjem-samtaler, udsatte elever, målstyring, evaluering, ligeværdighed 
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Betingelser og barrierer for Tilvær i det lærer-elev-faglige klasse-
fællesskab 
v. Wilma Walther-Hansen, Ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og psykologi 
AAU + UCN 
 
At være ramt af skolefravær øger elevers udsathed markant. Mit paper udforsker empirisk funde-

rede forståelser for mulige årsager til skolefravær i en fænomenologisk-hermeneutisk ramme. Gen-

nem et praksisfænomenologisk feltstudie undersøger jeg elevers oplevelser af barrierer og betin-

gelser for skoledeltagelse og ønsker en dialog om, hvorvidt skolefraværsforskningen kan nuanceres 

yderligere ved at gå eksplorativt til skolefraværets begrebsmæssige modsætning: skole-tilvær. Min 

hypotese er, at denne dialog vil skabe muligheder for at udvikle forskningen i forebyggelse af sko-

lefravær.  

 

Skole-tilvær defineres som en effekt af samspilsrelaterede betingelser, herunder hvordan deltagerne 

i klassefællesskabet oplever at være forbundet til hinanden. Oplevelsen af forbundethed til omver-

denen knytter sig til begrebet resonans, hvor denne gensidige forbundethed afhænger af det ukon-

trollerbare samspil mellem deltagerne, som enten opstår eller ikke opstår. 

 

En af udfordringerne ved skolefravær er, at elever, som er ramt i vid udstrækning, bliver behandlet 

på individplan med et patologisk fokus. Dette har følgende konsekvenser:  

1. Der bliver i mange sager handlet for sent, hvilket ofte placerer ansvaret for handlingerne hos 

enten familie, ledelse, trivselspersonale eller PPR – og dermed udenfor det klassefællesskab, 

som er en væsentlig del af elevernes omverden  

2. Handlingerne isoleres omkring den enkelte elev. Dette understøtter en individualistisk tilgang 

til skolefravær, som er mangelfuld i den forstand, at problematikken primært gøres til et ikke-

pædagogisk anliggende. Ansvaret tilsløres for at arbejde struktureret og kompetent med op-

mærksomhedskrævende tegn og handlemuligheder på disse blandt fagpersonale på skolerne. 

 

Tidligere forskning viser, at bekymrende fravær er et stigende problem. Der er flere forklaringer 

på skolefravær, men at føle sig udenfor fællesskabet, ikke at føle sig kompetent samt at miste me-

ning med deltagelse, er tungtvejende risikofaktorer. Disse omstændigheder uddybes i oplægget.  

 

Nøgleord: Forebyggelse, skolefravær, klassefællesskab, tilvær, resonans 
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Marginaliserede subjekt-positioner i skolefaget kristendomskund-
skab? 
v. Ph.d., lektor Lene Kofoed, lektor Anne Skriver Knudsen, adjunkt Maia Feldman & Ph.d., 
lektor Karna Kjeldsen, PH Absalon 
 

I et igangværende projekt om faget kristendomskundskab undersøger vi, hvilken læring elever på 

mellemtrinnet drager af undervisningen – både fagligt om religion og om sig selv og hinanden? 

Projektets erkendelsesinteresser følger op på tidligere forskning: Dels om skolen som (med-) pro-

ducent af udsathed ved at skabe eller vedligeholde marginaliserede positioner gennem andetgørel-

sesprocesser. Dels om værdikampe om kristendommens rolle i religionsfaget, som har præget dis-

kussioner om dannelse i en årrække. På baggrund af projektet vil vi udpege faglige og didaktiske 

udviklingspunkter for professionel praksis og formidle dette i vores undervisning. 

 

I vores første observationer har vi set, at kristendomskundskabs-lektioner bliver brugt til at tage 

emner op, som der ikke er tid til i andre fag - nogle gange koblet op på fagligt indhold i form af 

bibelfortællinger, nogle gange med en tynd tråd til faglige begreber som ”overgangsritualer”. På 

den ene side har lektionerne karakter af ”en udvidet klassens time” (en lærers udtryk), og udgør 

måske eftertragtede præstationsfrie rum i en skolehverdag med målstyring og pres. På den anden 

side er der i dette uformelle rum og med kristendommens særlige rolle i faget frit slag for udfoldelse 

af en majoritetsnorm, der potentielt bringer elever, der fx ikke skal konfirmeres eller ikke kender 

de danske påsketraditioner, i marginale positioner.  

Denne præsentation fokuserer på den majoritetsnorm, som etableres gennem kristendomskund-

skab som dannelsesfag; de eventuelle marginale positioner som skabes herved, og hvordan ele-

verne oplever og agerer i dem. Projektets empiri består af klasserums-etnografi i to klasser med 

observation og elevinterviews. Desuden trækker vi på egne og andres analyser af politisk diskurs 

om faget og af fagets mål, arbejdsformer og materialer. 

Teoretisk anlægger vi forsøgsvis flere Foucault-inspirerede blikke ved at se på: 1) Religionsfagets 

dispositiv i form af forbindelseslinjer mellem diskurser, institutioner, teknologier og praksisser 

mhp. at fremanalysere, hvordan diskursive kampe om fagets dannelsesaspekter og dets teknologier 

- fagets mål, arbejdsformer, materialer – disponerer for bestemte professionelle praksisser, og 2) 

Subjektiveringer i religionsundervisningen, mhp. at analysere de subjektpositioner, som tilbydes i 

undervisningen og elevernes ageren med og imod disse. 

Nøgleord: marginaliserede positioner, kristendomskundskab, dannelse, religionsfaglighed, udsathed 
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Der er nationalt et stort fokus på stigende mistrivsel og ulighed blandt børn og unge og hertil 

diskussioner omkring, hvordan vi bedst hjælper og støtter børn og unge på vej.  

I dette symposium adresserer vi spørgsmål om, hvordan professionelle kan modvirke ulighed på 

måder, som ikke bidrager til stigmatisering og andetgørelse, men som derimod bidrager til at øge 

menneskers indflydelse og rådighed over egne og fælles livsbetingelser. Det knytter an til et centralt 

spørgsmål inden for bl.a. inklusionsforskningen om, hvordan vi får blik for og yder omsorg i for-

hold til børn og unges personlige lidelse uden at individualisere og særliggøre problemer således, 

at vi mister blik for, hvordan mennesker og problemer i menneskers liv knytter sig til almene 

problemstillinger og til at tage del i et fælles (samfunds)liv.  

Vi undersøger med udgangspunkt i forskellige kvalitative forskningsstudier, hvordan støtte og 

hjælp i pædagogisk arbejde kan indtænke demokratisk deltagelse, samarbejde, (samfunds)kritik og 

indflydelse som centrale præmisser for læring og udvikling. 

Oplægget taler således ind i aktuelle samfundsdiskussioner om velfærd, demokrati og ulighed. 

Det teoretiske afsæt er social praksisteori og herunder kritisk psykologi og kritisk pædagogik, hvor 

særligt teoretiske begreber som demokrati, social praksis, deltagelse, livsførelse og rådighed ind-

drages. Der trækkes på analyser fra egne igangværende og nyligt afsluttede forskningsprojekter fra 

både grundskole- og professionsuddannelsesniveau.  

Nøgleord: Demokrati, støtte, hjælp, ulighed, indflydelse 
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