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NUBUs Forskningsseminar torsdag d. 4. maj 2023 
på Københavns Professionshøjskole 

 
Mellem linjerne - Synlige og usynlige udsatte positioner 

Udsatte positioner kan være mere eller mindre synlige. Mængden af krav i velfærdssamfundet stiger og der er 
ofte enighed om, at komplekse udfordringer kræver tværfaglige løsninger. Dette forskningsseminar undersøger 
hvordan vi som forskere kan forstå, hvad der er på spil for mennesker, der befinder sig i både direkte synlige og 
mere usynlige udsatte positioner. Tanken er her de udsatte positioner som fremtræder som åbenlyst synlige set 
med en professions øje, måske kan være med til at usynliggøre skjulte ressourcer og potentialer set fra en anden 
vinkel/fagprofession.  Samtidig kan de positioner, som fremtræder som ressourcefyldte med et fagligt blik knytte 
sig til andre former for udsathed, som forbliver mere eller mindre skjult. Bliv klogere på nogle af de dilemmaer 
der knytter sig til synlig eller usynlig udsathed.  Hvad træder i baggrunden, når noget sættes i forgrunden? 

 

Program for dagen 
10.00-10.20: Ankomst og kaffe serveres uden for Lokale W2.04 (auditorium 1) 

10.20-10.40: Velkomst og introduktion til dagen ”Synlige og usynlige udsatte positioner”  
ved lektor, Rune F. Cordsen og lektor, Susanne Bregnbæk (KP/NUBU) 
 
10.40- 10.50: Introduktions til KP´s forskningsmiljøer  
ved forskningschef, Janne Hedegaard og forskningschef, Bo Nielson  
 

11.00-11.45 Session 1: 

“Når børn i udsatte positioner bliver socialt synlige: Perspektiver på børns deltagelse i daginstitutioner med 
vanskelige arbejdsbetingelser” v. lektor, Anja Marschall og docent, Crisstina Munck (Pædagoguddannelsen) 
Lokale W1.06 

”Usynlig Sårbar Projektet” v. lektor, Helle Johnsen (Jordemoderuddannelsen) Lokale W2.05 
 

11.50-12.35 Session 2: 

”Rådighed og udsathed blandt børn i skolen” v. lektor, Lærke Testmann (Pædagoguddannelsen) Lokale W1.06 

”Du er ude!” - usynlige mønstre og subtile udstødelsesprocesser v.  lektor, Stine Kaplan Jørgensen 
(Læreruddannelsen) Lokale W2.05 
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12.40-13.40 Frokost (kantinen) 

 

13.45-14.30 Session 3:  

”De klemte køn og usynlig mistrivsel i skolen” v. lektor, Tekla Tanger (Læreruddannelsen) lokale W1.06 

”Unge ledige i psykisk mistrivsel: Hvordan psykologiske test og subjektive livsfortællinger kan give 
supplerende indsigter i de unges synlige og usynlige trivsel og mistrivsel” v. ph.d.-stipendiat, Kamilla Bjørkøe 
Jensen og docent, Inge Storgaard Bonfils (Socialrådgiveruddannelsen) Lokale W2.05 

 

14.30-15.00: KAGE OG KAFFE  

Serveres uden for Lokale W2.04/auditoriet  

- og fælles afrunding af dagen v. NUBU Lokale W2.04 (auditorium 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


