
Viden der virker i Nordjylland 

UCN præsenterer:  

Nyeste viden i Nordjylland  

         Onsdag den 25. april 2018 

Kl. 09:00  - 10:15: Oplæg v. Anders Petersen  

 Oplæg v. Chalotte Glintborg  

Kl. 10:25 - 10:55: Præsentationsrunde 1 

Kl. 11:00 - 11:30: Præsentationsrunde 2 

Kl. 11:30 - 12:10: Pause 

Kl. 12:15 - 12.45: Præsentationsrunde 3 

Kl. 13:00 - 13:30:   Præsentationsrunde 4 

Kl. 14:00 - 15:45 Oplæg v. Marie Østergaard Møller      

Forskningens Døgn  

UCN, Campus Mylius Erichsens Vej 



UCN præsenterer nyeste viden i Nordjylland 

UCN indbyder alle interesserede til Forskningens Døgn på Campus Mylius Erich-

sens Vej onsdag den 25. april 2018. 

Programmet består af 18 præsentationer inkl. 3 længere oplæg fra eksterne forske-

re. Der er mulighed for at ”sammensætte sit eget program” og følge spor indenfor: 

 Professionsudvikling og uddannelsesforskning  

 Udsathed og chanceulighed 

Programmet starter kl. 9.00 og slutter kl. 15.45. Alle er velkomne og deltagelse er 

gratis. 

Først til mølle! 

Der er ingen tilmelding til præsentationerne, men antallet af stole i de enkelte loka-

ler afgør hvor mange tilhørere, der kan være til de enkelte præsentationer. 

Præsentationerne er åbne for alle, der er interesserede. 

Kantinen 

Der er ingen forplejning i tilknytning til arrangementet, men kantinen tilbyder mad 
og drikke til rimelige priser. 

Fakta om Forskningens Døgn 

Forskningens Døgn er en landsdækkende videnskabsfestival, der finder sted hvert år 
med over 700 events og foredrag og mere end 75.000 besøgende. 

Forskningens Døgn har til formål at: 

 Hylde forskningens helt grundlæggende element af ’nysgerrighed’ 

 Etablere mødesteder for forskere og befolkning 

 Sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfor-
dringer 

 Inddrage borgerne i forskning og skabe flere relationer mellem samfund og forskere 

Kontaktinformation:  

Lisbeth Nielsen. FoU-koordinator ved Pædagoguddannelsen.  
E-mail: lni@ucn.dk   Tlf: 72 69 05 66 
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Der vil være følgende præsentationer: 

Præsentation v. lektor Anders Petersen   
Kl. 09.00-10.15 - Lokale 1.1.99  

Præstationssamfundet driver rovdrift på os 

Vi bliver gang på gang mindet om det, og emnet synes aktuelt som aldrig 
før: Psykiske lidelser som stress, angst og depression trives i bedste velgå-
ende i vores tid. Lidelserne er vokset sig store og blevet folkesygdomme, 
ligesom forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan kan vi 
forklare det? I foredraget vil Anders Petersen komme med et svar. Ifølge 
ham lever vi i dag i et præstationssamfund, hvor vi hele tiden stiller store 
krav til os selv og hinanden. Er vi ikke fleksible, hurtige eller attraktive nok, 
falder vi bagud, og kampen for at følge med gør os mere sårbare over for 
stress, angst og depression.  

Anders Petersen er lektor i sociologi på Aalborg Universitet. Han har i 
mange år forsket i samtidens betingelser for at være et menneske, herun-
der hvad det indebærer, at vi lever i en diagnosekultur og i et præstations-
samfund.  

 

Præsentation v. ph.d. og adjunkt Chalotte Glintborg  
Kl. 09.00-10.15  - Lokale 3.K.20  

Når identiteten udfordres - identitets (re)konstruktion efter erhvervet 
hjerneskade 

En erhvervet hjerneskade opstår fra det ene øjeblik til det andet, og plud-
selig befinder man sig midt i et langstrakt behandlings- og rehabiliterings-
forløb, revet væk fra det liv man levede. Her begynder en proces, hvor 
man ikke kun skal komme sig over de umiddelbare fysiske og neurologiske 
følger af hjerneskaden, men også fra de vidtrækkende konsekvenser det 
har for en som menneske. 

Chalotte Glintborg er ph.d. og adjunkt i rehabiliteringspsykologi ved Aal-
borg Universitet. 

 



Præsentation v. ph.d. og lektor Marie Østergaard Møller  
Kl. 14.00-15.45 - Lokale 1.1.99  

Forebyggelse og bekymring 

De seneste ti år har forebyggelsesarbejde været på den politiske dagsor-

den. Baggrunden er et ønske om at tage problemerne i opløbet og mind-

ske de menneskelige og økonomiske omkostninger, der rammer udsatte 

borgere. Konsekvensen har været, at fagprofessionelle som sundhedsple-

jersker, pædagoger og lærere nu har til at opgave at forebygge sociale og 

sundhedsmæssige problemer. Spørgsmålet er, hvordan forebyggelse fin-

der sted i praksis, og hvordan man som fagprofessionel beslutter, hvornår 

en forebyggende indsats bør iværksættes. Hvornår er der tale om alminde-

lige forhold i livet, og hvornår skal de fagprofessionelle bekymre sig om 

borgerne? 

Marie Østergaard Møller er ph.d. og lektor i statskundskab ved Aalborg 

University og er grundlægger af ProPublic, der arbejder med fagprofessio-

nelles dokumentation. Marie har tidligere været seniorforsker på KORA og 

har i en årrække forsket i mødet mellem borger og stat på forskellige poli-

cy områder.  



Professionsudvikling og uddannelsesforskning  

Lokale 3.K.20  

 
Oplæg 1—Runde 1   

Kl. 10.25-10.55 - Lokale 3.K.20  

Design af fleksibel læring og digital pendling - et bud på forskningsbase-

ret uddannelsestilrettelæggelse og praksis  

Susanne Dau, docent ved programmet Professionsudvikling og Uddannel-

sesforskning, UCN 

Oplægget tager udgangspunkt i forventningen om uddannelse til de 21 

århundredes kompetencer og herunder elevers digitale dannelse. Dernæst 

inddrages resultater fra tre empiriske forskningsundersøgelser af hhv. 

hvordan studerende orienterer sig i fleksible uddannelser, hvordan stude-

rendes studieaktiviteter udenfor campus kan understøttes og hvordan di-

gital pendling kan faciliteres. Dette giver grundlag for en afsluttende frem-

stilling af didaktiske refleksioner og overvejelser, som undervisere med 

fordel kan medtænke i fremtidige læringsdesign  

 

Oplæg 2—Runde 2 

Kl. 11.00-11.30 - Lokale 3.K.20  

Selvreguleret læring i det personlige læringsmiljø  

Christian Wahl, adjunkt, ph.d. studerende, UCN 

Studerende på datamatikeruddannelsen står overfor den udfordring, at 

deres profession er under konstant forandring. Hvad der er hot i dag, er 

ikke nødvendigvis hot om 10 år. Det er derfor vigtigt, at de studerende 

lærer at udvikle deres kompetencer, ikke kun igennem formel uddannelse, 

men i særdeleshed ved selvstændigt at lære nyt. Selvreguleret læring er i 

den forbindelse et vigtigt perspektiv på det at lære at lære. I dette oplæg 

vil jeg fortælle om mit projekt, og om hvordan de samme udfordringer er 

en del af det at være ph.d.-studerende. 



Oplæg 3—Runde 3  

Kl. 12.15-12.45 - Lokale 3.K.20  

Neurofeedback og didaktik 

Torben Larsen, lektor, IT-uddannelserne, UCN 

Nu kan vi helt objektivt måle om en klasse er opmærksom eller ej! Ved 

hjælp af simple eeg headsæt kan vi se om der er gang i de rigtige hjerne-

bølger, når der undervises. Forandringer i klassens opmærksomhedsni-

veau fortæller, hvordan det går med undervisningen og viser, hvad der 

virker bedst. Feedback gives både i realtid direkte i klassen og ud fra efter-

følgende analyser af de videosekvenser, hvor der blev målt de mest inte-

ressante udsving. Det e sværere og sværere for de studerende at koncen-

trere sig – det kan vi bidrage til at de lærer at håndtere. Underviseren kan 

også få feedback hvilke didaktiske tiltag der rammer rigtigt. Projektet er 

UCN tværgående med deltagere fra pædagogik, bygningskonstruktør og IT 

uddannelserne. 

 

Oplæg 4—Runde 4  

Kl. 13.00-13.30 - Lokale 3.K.20  

Talentinitiativ  

Thomas Kjærgaard, lektor, ph.d., Læreruddannelsen, UCN 

Oplægget beskriver UCNs talentinitiativ og berører, hvordan vi forstår be-

grebet ’talent’ og hvad en talentfulde studerende kunne være. Oplægget 

diskuterer også, hvordan vi prøver at udvikle uddannelsesspor til de sær-

ligt engagerede studerende. Oplægget beskriver også, hvordan vi følger op 

på de erfaringer, vi får gennem det første talentforløb. Vi håber derudover 

på, at de erfaringer UCN får i talentinitiativet kan inspirere til nye under-

visningsmetoder i de ordinære uddannelsesudbud. Oplægget vil ydermere 

diskutere, hvordan vi forstå talent i professionsuddannelser. Slutteligt be-

rører oplægget de forskellige formål et talentinitiativ kan have for stude-

rende, undervisere, uddannelser og UCN.  



Professionsudvikling og uddannelsesforskning 
Lokale 1.0.42  
 
Oplæg 1—Runde 2  
Kl. 11.00-11.30 - Lokale 1.0.42  
Inklusion af børn med autisme – tvillingeklasseforløb som en  

inkluderende proces 

Inger Marie Nielsen og Marianne Faarbæk, lektorer ved læreruddannelsen 

UCN 

Muligheder og begrænsninger i arbejdet med inklusion af elever med autis-

me via tvillingeklasseforløb. I et samarbejde med Biersted Skole er tvillinge-

klasseforløb undersøgt med henblik på at skabe viden om inklusion af ASF 

elever. I tvillingeklasseforløbene har der været fokus på at ”skubbe” elever-

ne i livsduelige læringsmiljøer med mulighed for at lære af hinandens for-

skelligheder og være deltagende i betydningsfulde fællesskaber. I forløbene 

har blikket været rettet mod det, der lykkes for eleverne, og der er taget 

små skridt, der sikrer, at elevperspektiverne inddrages i inklusionsproces-

sen. Generelt tegner der sig et billede af, at tvillingeklasseforløbene kvalifi-

cerer elevernes psykiske inklusion og gør eleverne mere robuste og livsdue-

lige. I arbejdet har vi ligeledes mødt en række udfordringer, der bl.a. relate-

rer sig til samarbejdet mellem almen og ASF, manglende overførsel af speci-

alpædagogisk viden fra ASF til almenundervisningen, didaktikken i almenun-

dervisningen, TK-facilitatorens rolle samt indsatsens indgribende karakter. 

På baggrund heraf har arbejdet udmøntet sig i en række anbefalinger, som 

vi vil komme ind på i oplægget.  

 

 

 



Oplæg 2—Runde 3  

Kl. 12.15-12.45 - Lokale 1.0.42  

Filosofi med børn i kristendomskundskab 

Marlene Printz Jellesen og Inger Toftgaard Barrett, lektorer ved Læreruddan-

nelsen, UCN   

Vores udviklingsarbejde ”Filosofi med børn i kristendomskundskab” sigter 

mod at kvalificere arbejdet med filosofi med børn i læreruddannelsens un-

dervisningsfag kristendomskundskab/religion og grundskolefaget kristen-

domskundskab. Ideen er at styrke det fagdidaktiske arbejde med formidlin-

gen af filosofiske spørgsmål, temaer og tanker til elever i grundskolen, ikke 

mindst gennem en æstetisk tilgang. Hvordan kan kunsten, både film-, foto- 

og billedkunsten, litteraturen og musikken, understøtte formidling af filoso-

fiske tanker og bidrage til at styrke kvaliteten af de filosofiske samtaler ele-

verne imellem? Og hvordan kan den fagfilosofiske tradition inddrages i de 

filosofiske samtaler på grundskoleniveau? Det er nogle af de hovedspørgs-

mål, projektet kredser om og forsøger at besvare.  

 

Oplæg 3—Runde 4  

Kl. 13.00-13.30 - Lokale 1.0.42  

Ph.d.-projekter i uddannelsesforskning i UCN 

Ph.d. studerende, UCN 

Fem korte oplæg om igangværende ph.d.-projekter udgør tilsammen denne 

workshop. Projekterne er igangsat som et samarbejde mellem UCN, Nordjy-

ske kommuner og Aarhus Universitet. Kom og hør om ph.d.-projekterne, der 

blandt andet handler om brug af digitale læremidler i fremmedsprogsunder-

visning, elever med særlige forudsætninger og implementering af reformer.  



Udsathed og chanceulighed 
Lokale 1.0.43  
 
Oplæg 1—Runde 1  
Kl. 10.25-10.55 - Lokale 1.0.43  
Kan høj kvalitet i dagtilbud modvirke chanceulighed? 

Torben Næsby, lektor og ph.d., pædagoguddannelsen UCN  

UCN gennemfører et projekt i en række kommuner, hvor ECERS-3 (Early 

Childhood Environment Rating Scale) anvendes i observationer, der på et 

meget sikkert grundlag producerer baselines for kommunerne. De angiver 

en aktuel status for kvaliteten i dagtilbud og viser hvordan der bedst skabes 

læringsmiljøer, der reducerer chanceulighed og favner alle børn. 

I præsentationen vises projektets foreløbige fund, der allerede nu kan ud-

pege styrker og svagheder i dagtilbudspraksis, der er sammenlignelige med 

anden dansk og international forskning, og der præsenteres erfaringer med, 

hvordan data fra forskningen kan omsættes i udvikling af pædagogisk prak-

sis. 

 

Oplæg 2—Runde 2 

Kl. 11.00-11.30 - Lokale 1.0.43  

Samarbejdsorienteret Problemløsning på Vejgaard Østre Skole 

Mette Christensen Jensen, lektor, UCN, samt skoleleder Jesper Saugstrup og 

lærer og inklusionsvejleder Stinne Jensen, Vejgaard Østre Skole. 

Inklusionsbegrebet har i de sidste år betydet en øget mangfoldighed i elev-

gruppen i folkeskolen og deraf en række udfordringer, bl.a. i relation til per-

sonalets oplevelse af håndterbarhed. UCN og Aalborg Kommune indgik i 

2016-2018 et samarbejde om at implementere amerikaneren Ross Greenes 

model Samarbejdsorienteret Problemløsning (CPS). Til modellen knytter sig 

en særlig forståelse af børn i vanskeligheder, samt superviseret træning i 

samtaleteknikker, med fokus på at samarbejde og tage barnets perspektiv 

alvorligt. Evalueringen har bestået af kvalitative interviews med deltagende 

voksne og børn, og har særligt været rettet mod at afdække betydningen af 

samtalerne for børnene, samt arbejdets betydning for oplevelsen af hånd-

terbarhed fra et voksenperspektiv.  



Oplæg 3—Runde 3 

Kl. 12.15-12.45 - Lokale 1.0.43  

Hvordan oplever og skaber asylansøgere mening i deres hverdagsliv? 

Lis Leleur, lektor, pædagoguddannelsen UCN og Lene Løkkegaard, adjunkt, 

Act2learn 

Temaet indgår som én del af det overordnede projekt: 

Hvordan kan udvikling i praksis i indkvartering og administration, børns ud-

bytte af dagtilbud og skolegang, sundhedstilbud samt indkvarteringsstedets 

til bud om sprogundervisning og deltagelse i aktiviteter medvirke til at un-

derstøtte udvikling af tillid læring og meningsfuldhed hos beboere og med-

arbejdere på et asylcenter med henblik på at skabe forbedrerede fremtids-

muligheder for asylansøgere uanset udfaldet af asylansøgningen? 

 Hvorfor netop fokus på meningsfuldhed? 

 Baggrund state of the art 

 Hvad har vi gjort metodisk tilgang – semistrukturerede interview med 

asylansøgere, medarbejdere og ledelse 

 Erfaringer fra empiriindsamling - feltnoter 

 Analyse af indsamlet materiale – teorigrundlag for analysen  

 Hvad har vi fundet ud af? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oplæg 4—Runde 4 

Kl. 13.00-13.30 - Lokale 1.0.43  

Fællesskabende bevægelsesaktiviteter & inklusion af mennesker med au-

tismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. 

Aske G. Nørgaard, adjunkt, pædagoguddannelsen, UCN og Anni Hjort Pe-

dersen, lektor læreruddannelsen, UCN 

Dette forsknings- og udviklingsarbejde tager udgangspunkt i fællesskabende 

bevægelsesaktiviteter og inklusion hos elever med og uden autisme i 3. og 

4. klasse i en dansk folkeskole. Eleverne er hhv. tilknyttet specialklasser og 

almenklasser og møder hinanden i et idrætsligt fællesskab  i undersøgelsen.  

Vi anvender praksisforskning igennem en kritisk psykologisk optik til, at ind-

samle 1. persons perspektiver på de bevægelsesaktiviteter børnene delta-

ger i. Herved er vi optaget at undersøge elevernes handlemuligheder og 

livsbetingelser i det idrætslige fællesskab. Fokus er primært rettet mod ele-

verne med autisme.   

 

 

 



Udsathed og chanceulighed 
Lokale 1.0.50  
 
Oplæg 1—Runde 1 
Kl. 10.25-10.55 - Lokale 1.0.50  
Styring og dømmekraft 
Lisbeth Nielsen og Brian Boll, lektorer ved pædagoguddannelsen, UCN 
 
I dette oplæg formidles resultater fra et projekt, der interesserer sig for, 
hvordan styringsmæssige intentioner påvirker den professionelle dømme-
kraft i en socialpædagogisk praksis på opholdssteder. 
Pædagoger oplever at blive mødt med større krav til dokumentation af de-
res arbejde og effektmåling. Dette sker genne forskellige styringsmæssige 
tiltag, der pålægges opholdsstederne. Dette kan ses som et udtryk for øget 
bureaukratisering og det kan have såvel positive, som negative konsekven-
ser for den professionelle dømmekraft som pædagogerne udøver. Spørgs-
målet er derfor, hvad der bliver styrende for de pædagogiske valg, når den 
ydre styringsintention skærpes og i hvilket omfang insisterer pædagogerne 
på, at udøve en relativt selvstændig professionel dømmekraft forankret i 
egen faglighed i forhold til at lade de sig styre af disse nye styringsmæssige 
tiltag?  
 
Oplæg 2—Runde 2 

Kl. 11.00-11.30 - Lokale 1.0.50  

Samskabelse som sensitiverende og inkluderende strategi 

Ann-Merete Iversen, lektor, ph.d., pædagoguddannelsen, UCN 

Med forsknings- og udviklingsprojektet Samskabelse360grader som omdrej-

ningspunkt udforskes et hidtil underbelyst område af samskabelse. Det dre-

jer sig om faciliering af den skabende proces og om hvordan diskursive stra-

tegier kan suppleres med andre metoder. Formålet er at skabe et rum og en 

proces hvor borgere med forskellige forudsætninger kan indgå i de proces-

ser, der fører frem til udvikling af nye strategier, interventioner, tilbud etc. 

indenfor velfærdssektorens forskellige områder. Med andre ord – hvis alle 

aktører i samskabelse skal have en stemme og opnå reel deltagelse - hvor-

dan gør vi så?  



Oplæg 3—Runde 3 

Kl. 12.15-12.45 - Lokale 1.0.50  

Søges: Flere studerende til voksen-handicap-feltet 

Uffe Vester Nielsen, lektor, Dennis Bergen, lektor, Nadia Langagergaard, 

adjunkt og Britta Nørgaard, lektor, ph.d., pædagoguddannelsen, UCN 

’Voksen-handicapområdet - et arbejds- og praktik-felt med appel’ er ar-

bejdstitlen på del 1 i vort FoU-arbejde. Vi har været optaget af den usikker-

hed, de studerende oplever i mødet med VH-feltet. De studerende vælger 

området fra til fordel for f.eks. børn og anbringelser – eller arbejde med 

unge på kanten o.l. Det vil vi gerne ændre på, idet VH-feltet er et stort og 

væsentligt praktikfelt for pædagoguddannelsen.  

Vi har undersøgt årsager til fravalg, og vi vil gerne arbejde på at minimere 

barrierer i form af misvisende forforståelser. Det skal ske på flere niveauer. 

Vi vil gøre rede for del 1 og de fund, vi har gjort os i denne del af arbejdet. 

Og vi vil også kort skitsere del 2, hvor vi går tættere på praksis med bl.a. et 

ønske om dels at trække praktikfeltet ind i det informerende arbejde, dels 

belyse, hvordan vi internt på uddannelsen også kan gøre nogle ting bedre.  

 



Oplæg 4—Runde 4 

Kl. 13.00-13.30 - Lokale 1.0.50  

Det opsøgende gadeplansarbejde og unge hjemløse 

Thomas Heegaard Christensen, adjunkt, pædagoguddannelsen, UCN 

De nationale hjemløse kortlægninger har vist en betydelig stigning af unge 

hjemløse mellem 18-24 år, igennem de senere år. De unge hjemløse, eller 

unge i risiko herfor, se primært i de større byer. Hvilket også gør sig gælden-

de for Aalborg. 

Forskningen viser at chancen for at komme ud af hjemløshed i høj grad 

afhænger af de sociale indsatser, de unge modtager. Det opsøgende gade-

plansarbejde, er potentielt, et af de områder hvor de udsatte unge kan mø-

de medarbejdere, der kan støtte og hjælpe, i den konkrete boligsituation 

eller overgang til andre sociale indsatser. 

Oplægget tager afsæt i resultaterne fra et forskningsprojekt under pædagog-

uddannelsens forsknings- og udviklingsaktiviteter. Projektets formål var at 

undersøge gadeplansmedarbejdernes arbejde i det opsøgende, kontaktska-

bende og forebyggende indsatser i forhold til unge, der oplever hjemløshed 

eller er i risiko herfor. Projektets særlige fokus var medarbejderens oplevel-

se af muligheder og barrierer for at hjælpe de unge videre til anden social 

service. Særligt det sociale og professionelle netværk omkring den unge har 

vist sig afgørende. Hertil ses at medarbejderne konstruerer bestemte strate-

gier i forhold til de oplevede handlemuligheder i relation til den unge situati-

on. 




