
Forskning der 
gør en forskel
Årsmagasin 2017

NUBU samler forskere fra alle landets 
professionshøjskoler . I dette årsmagasin 
får du indblik i, hvordan NUBUs forskning 
gør en forskel for udsatte børn og unge .
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Der er alt for mange børn og unge i Danmark, der 
ikke trives. Dårlige betingelser og mistrivsel i 
barndommen har alvorlige konsekvenser for børn 
og unges muligheder senere i livet – og dermed 
også for vores samfund. I disse år er der fra poli-
tisk hold stort fokus på at styrke udsatte børn og 
unges læring og deltagelse i uddannelse. Det er 
naturligvis godt, men det skal ikke kun handle om 
samfundsøkonomi. Det er først og fremmest et 
spørgsmål om at styrke de enkelte børn og unges 
chancer for at leve det liv, de selv ønsker. 

I NUBU laver vi forskning, der skal gøre en for-
skel for udsatte børn og unge. Vi skal være med 
til at pege på nye og bedre løsninger, der rykker i 
praksis. Vores projekter bliver derfor til i tæt dia-
log og samarbejde med de fagprofessionelle, der 
møder udsatte børn og unge i deres daglige arbej-
de. 

Lærere, pædagoger, socialrådgivere, sund-
hedsplejersker og andre fagpersoner gør sig hver 
eneste dag vigtige erfaringer. Vores opgave som 
forskere er at udvikle ny viden, der i høj grad byg-
ger på disse erfaringer – og som samtidig er med 
til at kvalificere og forbedre praksis på området. 
Mange af vores forskere har selv en professions-
baggrund, som siden er blevet suppleret med en 
forskeruddannelse. Det betyder, at vi kender pro-
fessionerne indefra, og at vi er ideelt placeret i 
forhold til at skabe forbindelser mellem det, der 
fungerer godt og mindre godt i den eksisterende 
praksis, og den viden, vi har fra den internationale 
forskningslitteratur.

Som forskere på professionshøjskolerne er vi 
med til at uddanne fremtidens velfærdsprofessi-
onelle. NUBUs forskning styrker den faglige re-
levans af både grund- og videreuddannelser på 
alle landets professionshøjskoler. Samtidig er vi 
helt afhængige af et godt samarbejde med alle de 
andre aktører, der har betydning for udsatte børn 
og unges liv: kommuner, andre vidensinstitutioner 

og offentlige organisationer foruden selvfølgelig 
civilsamfundets NGO’er og fonde. Vi er allerede 
blevet taget godt imod – og er stadig interesserede 
i at afsøge nye samarbejdsmuligheder.

I 2017 relancerede vi NUBU med en velbesøgt 
åbningskonference, og vi har skudt vores første 
forskningsprojekter i gang. Vi har etableret et 
stærkt netværk af forskere på professionshøj-
skolerne, og det er dette samarbejde, der gør os i 
stand til at bedrive forskning af høj videnskabelig 
standard. Samtidig giver professionshøjskolernes 
tætte forbindelser til hver deres lokalområde os 
mulighed for at komme ud i alle dele af landet. Dér 
hvor børn og unge bor og lever deres liv, og hvor 
forskningens resultater gerne skulle kunne mær-
kes.

Morten Hulvej Rod
Centerchef

Forord
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”Det er lige meget, hvad I kalder os – 
om I kalder os udsatte, hvis det er det, 
I vil – så længe I lytter til os!”

Sådan sagde samstemmende tre unge, Kristina, 
Anton og Karoline, der var inviteret til åbningen af 
NUBU i november 2017. De unge var kommet for 
at fortælle deres historier. Barndomshistorier om 
svigt, sorg, ensomhed, angst – vilkår, der gjorde 
dem udsatte. 

Når man som barn og ung i Danmark lever 
som det, de fagprofessionelle kalder udsat eller 
sårbar, findes der hjælp gennem forskellige tilbud 
og indsatser. Vi ved en del om, hvilke udfordringer 
de udsatte børn og unge har. Men vi mangler viden 
om, hvordan vi konkret kan arbejde med at styrke 
trivslen og den sociale mobilitet for udsatte børn 
og unge. Det er NUBU sat i verden for at finde svar 
på. 

Faldt og blev liggende
En lille, lyshåret ung kvinde med en stærk ud-
stråling går ned foran konferencedeltagerne. Sa-
len er fuld. Kristina fortæller med klar og tydelig 
stemme om episoder fra barndommen med en far, 
der lever på kant med loven. Politiet, der jævnligt 
kommer. Og den dag, hun som barn kommer hjem 
og finder sin far død. Om følelsen af ensomhed og 
aldrig at passe ind. Men i dag kan hun også fortæl-
le tilhørerne, at hun nu er i gode hænder hos sin 
onkel og tante, og at hun læser til administrations-
bachelor på Metropol.

I Danmark er der mere end 60.000 børn og 
unge, der har særlige sociale behov. Karoline, An-
ton og Kristina er blot tre af disse unge. De er in-
viteret til NUBUs åbningskonference via C:NTACT, 
en socialøkonomisk virksomhed, som gennem 
arbejde med bearbejdelse af personlige historier 
og teater skaber forandring for udsatte grupper og 
forståelse for sociale problemstillinger i samfun-
det.

Antons mor dør, da han er 10 år. Herefter er 
han udsat, siger kommunen. Personligt ville han 
gerne have været foruden det stempel, for sags-
behandleren placerer ham i en særlig kategori og 
begrænser hans muligheder i stedet for at lytte til, 
hvad Anton selv drømmer om. Det giver ham man-
ge problemer i ungdomsårene.

Karoline går på scenen med en stærk og po-
etisk gengivelse af oplevelserne i barndommen. 
Hun fortæller, hvordan hun altid løber hurtigere 
og hurtigere. Når hun falder og slår sig, kommer 
hun bare hurtigt på benene igen og løber videre, 
indtil den dag hun falder og bliver liggende. Hun 
giver ordene melodi og lader dem følge af en ryt-
me, hun banker på sit bryst. 

De tre unge mennesker har alle fået hjælp via 
sociale indsatser med større eller mindre succes 

Forskning der giver udsatte 
børn og unge en stemme
På åbningskonferencen for NUBU pegede blandt andet ministeren, centerche-
fen og de unge selv på vigtigheden af at give børnene en stemme i arbejdet med 
sociale indsatser.

Af Anne Trap-Lind, Københavns Professionshøjskole

Anton, Karoline og Kristina svarer på spørgs-
mål efter deres fortællinger fra barndommen. 
Foto: Anne Trap-Lind
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med sagsbehandlere, plejefamilier og støt-
tepersoner. De ville alle tre have ønsket, at 
de voksne havde lyttet mere til dem tidlige-
re. Både Karoline, Anton og Kristina fortæl-
ler, at C:NTACT har været et vendepunkt i 
deres liv.

Den rette hjælp
Børne- og socialminister Mai Mercado del-
tog på NUBUs åbningskonference. Hun un-
derstregede, hvor vigtigt det er, at der er 
nogen, der hjælper, når far og mor ikke kan:

”Og det skal være den rette hjælp. Det 
gode børneliv starter helt nede i vuggestuen  
– ja, hos sundhedsplejersker og jordemød-
re, der kan støtte den gravide. Jeg vil støtte 
arbejdet med at knække kurven for udsat-
te børn og unge. I uddanner nogle dygtige 
fagprofessionelle over hele linjen, og jeg vil 
gerne rose NUBU for at tænke på tværs af 
forskning og praksis,” sagde Mai Mercado.

Salen var fuld, og der var mange opbak-
kende ord og inspirerende input til NUBU og 
den nye centerchef, Morten Hulvej Rod, der 
præsenterede målet med NUBUs arbejde:

 � At forbedre udsatte børn og unges triv-
sel

 � At styrke børn og unges sociale mobilitet
 � At fremme sammenhæng i indsatser for 

udsatte børn og unge.
”NUBUs fokuspunkter er ikke grebet ud 

af den blå luft. Vi ved, at det er her, der i dag 
er nogle problemer. Jeg er meget optaget af, 
hvordan vi kan styrke sammenhængen i de 
indsatser, der involverer flere professioner,” 
sagde Morten Hulvej Rod og henvendte sig 
direkte til de tre unge, der havde fortalt de-
res historier:

”Tak for de rørende fortællinger. I min-
der os om, hvorfor vi overhovedet har lavet 
NUBU.”

Børne- og socialminister Mai Mercado betoner, at det gode 
børneliv starter tidligt. Hos pædagoger i vuggestuen og hos 
sundhedsplejersker og jordemødre, der støtter den gravide. 
”Jeg vil støtte professionerne i det arbejde,” sagde ministeren 
på NUBUs åbningskonference. Foto: Anne Trap-Lind
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Stemmer fra omverdenen
NUBUs forskning skal udvikle metoder og viden, som kan bruges af de fag-
professionelle og frivillige, der møder udsatte børn og unge i hverdagen. Vi har 
spurgt nogle af dem, hvordan de mener, at NUBUs forskning kan gøre en for-
skel i praksis. 

Kunsten at skabe fællesskaber 

Naja Kinch Sohn fra Red Barnet er klar i mælet: 
Fællesskaber er helt afgørende for, at man har det 
godt . Men der er brug for mere viden . Der er brug for 
forskning, mener hun .

”Børn har brug for trygge og to-
lerante fællesskaber. Uden dem 
bliver børn i udsatte positioner 
endnu mere udsatte,” siger Naja 
Kinch Sohn, der er Red Barnets 
ekspert i forebyggelse af mob-
ning. 

”Voksne omkring børnene mangler viden om, 
hvordan de kan skabe gode fællesskaber – fællesska-
ber med nærvær, hvor de voksne lytter til børnene og 
kan lære dem at begå sig i systemer og sociale spille-
regler.”

Hun efterspørger mere viden om, hvad der hjælper. 
”Forskningen kan undersøge, hvilke beskyttelses-

faktorer der er gode for børn og unge, og hvilke risi-
kofaktorer der kan skabe udsathed. For eksempel er 
der 5-7 % af skolebørn, som mobbes meget tit. Den 
procentdel er ikke faldet de sidste 25 år!” siger hun 
og spørger: ”Hvad skal der til? Hvad hjælper på mob-
ning?”

Naja Kinch Sohns fokus er på antimobbeprojekter. 
Men mekanismerne er de samme ved andre udsatte 
positioner, som børn kan befinde sig i.

”Udsat for vold, ensom eller anbragt – alle børn 
har brug for voksne, der lytter,” siger hun og opfordrer 
NUBU til at klæde børnenes voksne – omsorgsper-
soner og fagpersoner – på med viden, der gør dem i 
stand til at skabe gode, inkluderende fællesskaber. 

Naja Kinch Sohn
Seniorrådgiver
Red Barnet

De gode eksempler

NUBU har en vigtig rolle at spille som forbindelses-
led mellem den daglige praksis og den viden, der skal 
til for at ændre vilkårene for socialt arbejde, mener 
næstformand i Dansk Socialrådgiverforening, Niels 
Christian Barkholt .

Niels Christian Barkholt vurde-
rer, at der er en styringskrise i 
socialt arbejde. Velfærden er un-
derfinansieret, og kommunerne 
laver store benspænd for sig selv 
i den måde, de organiserer arbej-
det på, mener han.

”Tunge beslutnings  gange ska-
ber ventetid for de børn, som har 
behov for hjælp. Specialisering af 

arbejdet i de forskellige forvaltninger giver samtidig 
en tendens til tunnelsyn, hvor der kun fokuseres på 
et lille udsnit af virkeligheden, og beslutningskompe-
tencen er meget lille. Det hæmmer mulighederne for 
at hjælpe børnene – og gør det meget kompliceret at 
være socialrådgiver,” siger han. 

Niels Christian Barkholt er ikke i tvivl om, at bedre or-
ganisering vil fremme kvaliteten af det sociale arbejde 
i Danmark. Så der er brug for, at nogen finder og deler 
de gode eksempler. 

”NUBU har en enestående mulighed for at skabe 
viden i samspil med omverdenen. Hvad er det, de gør 
særligt, der hvor tingene lykkes? Og hvordan kan an-
dre kommuner lære af de gode erfaringer?” spørger 
han og foreslår, at forskerne også rykker tættere på de 
kommuner, der er udfordrede og bør performe bedre. 

Der er altså brug for mere forskning – især forsk-
ning, som intervenerer med og har direkte relation til 
praksis, mener Niels Christian Barkholt. 

”NUBU skal turde noget. Gå i dialog – vær derude. 
Sådan kan NUBU blive forbindelsescentral mellem 
forskning og praksis og have en særlig stærk for-
nemmelse for, hvad feltet efterspørger,” lyder hans 
opfordring til NUBUs forskere. ”Sådan kan I gøre en 
forskel.”

Niels Christian Barkholt
Næstformand
Dansk Socialrådgiverforening
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En vifte af nysgerrighed

NUBU gør det nemmere for fagfolk at bevare 
nysgerrigheden, mener Karen Koefoed fra 
Høje Taastrup Kommune .

Karen Koefoed er centerchef i 
Høje Taastrup Kommunes Bør-
ne- og Ungerådgivningscenter. 
Hun ser en risiko for, at udsat-
hed bliver et fastlåst begreb. 

”Det kan blive en klods om 
benet, hvis vi opfatter udsatte 
børn som en gruppe, vi kender 
på forhånd. Dem, hvis forældre 
drikker, eller dem, der bor i be-

stemte boligområder. Ingen ønsker at blive stemplet 
som ’udsat’, og alle kan på et tidspunkt i livet blive 
udsat for noget. Udsathed er et begreb, der flytter 
sig. Så vi skal blive ved med at være nysgerrige – på 
nye tendenser og på effekter og løsninger,” siger Ka-
ren Koefoed.

Samarbejde mellem forskere og kommuner er 
derfor interessant og givende, mener hun. NUBU og 
kommunerne har et stort fællesskab i ønsket om at 

gøre livet bedre for børn og unge i udsatte situatio-
ner.

”Gennem tværprofessionelt samarbejde og akti-
onsforskning kan NUBU være med til at få nye meto-
der ind i praksis – sammen med praksis,” siger hun 
og lægger vægt på forskningens nysgerrige tilgang:

”I kommunerne har vi ikke brug for løftede pe-
gefingre. NUBU skal ikke være NGO eller fagpolitisk 
organisation. Der bør være en mangfoldighed af nys-
gerrighed i forskningen.” 

NUBUs praksisnære forskning er væsentlig, når 
kommunale indsatser og metoder skal udvikle sig og 
forbedres.

”Vi skal stå på fortidens erfaring i forhold til nu-
tidens problemer, så vi kan være sammen om at ud-
vikle det, der skal gøre os stærke i morgen,” lyder 
det fra Karen Koefoed. 

Karen Koefoed
Centerchef
Børne- og Ungerådgivningscenter
Høje Taastrup Kommune

Investering i livsduelige mennesker

Alle børn skal have lige muligheder for at udvik-
le sig og opfylde deres drømme, hvis det står til 
Henriette Christiansen, der er direktør for Egmont 
Fondens Støtte- og bevillingsadministration . Hun 
har store forventninger til NUBU .

Stigende ulighed i uddannelse 
og læring bekymrer Egmont 
Fonden. Ca. 15 % af de unge kan 
ikke læse og skrive tilstræk-
keligt, når de går ud af folke-
skolen. De får dermed ringere 
chancer for at få en uddannel-
se.

”Det er et svigt set fra et 
børneperspektiv og en udfordring set fra et sam-
fundsperspektiv,” lyder det fra fondens direktør, 
Henriette Christiansen.

”De får ikke samme chancer som andre børn for 
et godt liv. Det kan betale sig at investere tidligt i li-
vet. Ellers vil vi som samfund komme til at betale en 
stor regning, når de for eksempel ikke får taget en 

uddannelse eller har helbredsproblemer,” forklarer 
hun.

Egmont Fonden har netop fokus på tidlige ind-
satser. Opsporing, screening, støtte. Men hvis ind-
satserne for alvor skal batte noget, skal de stå på et 
fundament af faglig viden, og her kommer NUBU ind 
i billedet.

”Vi skal sætte ind i barnets første år – og støtte 
hele vejen op, til barnet er livsdueligt og får en ung-
domsuddannelse,” mener Henriette Christiansen og 
fortsætter:

”Den praksisnære og tværfaglige forskning i 
NUBU kan skabe viden af høj kvalitet, der styrker 
udsatte børns muligheder for at klare sig godt. Vi-
densbaserede indsatser er lig med bedre indsatser,” 
siger hun.

Henriette Christiansen
Direktør
Egmont Fonden
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Selvom plejeforældre ønsker at give deres pleje-
børn et godt afsæt i livet, kan det være en svær 
opgave. Anbragte børn har ofte et dårligere ud-
gangspunkt for at klare sig godt end deres jævn-
aldrende. De er præget af opbrud i familien, om-
sorgssvigt, skoleskift eller lange perioder med 
fravær, når de fl ytter ind i deres plejefamilie. Nog-
le plejebørn har angst, lavt selvværd eller svært 
ved at koncentrere sig.

”Vi skal simpelthen ikke acceptere, at nogle 
børn trives markant dårligere. Vi sætter ind helt 
tæt på barnets hverdag – hos plejeforældrene,” 
siger lektor Sofi e Danneskiold-Samsøe, der er 
projektleder på forskningsprojektet Mig og min 
plejefamilie – en hånd til bedre trivsel. 

Projektet blev skudt i gang i efteråret 2017 på 
initiativ fra TrygFonden, der støtter projektet med 
17 mio. kr. over de næste fi re år. 

Enkle løsninger med stor betydning
Plejeforældre efterspørger mere viden og støtte 
til at håndtere børnenes vanskeligheder. TrygFon-
dens initiativ til projektet udsprang af ambitionen 
om at styrke de anbragte børns egen stemme og 
plejefamiliernes handlemuligheder. 

”Første skridt er systematisk at spørge ple-
jebørnene, hvordan de trives, så plejeforældrene 
får sat nogle ord på, hvad det er for problemer, 
de anbragte børn og unge har. Er de fx ensom-
me, utrygge, eller slås de meget. Dernæst giver vi 

pleje forældrene nogle konkrete redskaber, de kan 
bruge til at hjælpe og udvikle børnene, der hvor de 
har behov, og på den måde ruste dem bedre til at 
mestre de udfordringer, som livet byder på,” siger 
Merete Konnerup, der er analysechef i TrygFon-
den.

De konkrete redskaber, som plejeforældrene 
får til rådighed, er effektive, forskningsbaserede 
løsninger, som fx konfl ikthåndteringsredskaber, 
gode oplæsningsvaner, træning af sociale kompe-
tencer gennem lege og rollespil eller håndtering 
af angst ved at planlægge trinvis og tiltagende 
eksponering for det, der bekymrer barnet.

Forskning giver plejebørn 
en hjælpende hånd
Selvom vi i Danmark hvert år bru-
ger fi re milliarder kroner på ple-
jefamilier, viser undersøgelser, at 
mange børn og unge i familiepleje 
klarer sig markant dårligere end 
deres jævnaldrende. Det vil et nyt, 
ambitiøst projekt gøre noget ved. 
Forskere fra NUBU er gået sam-
men med blandt andet kommuner 
og plejefamilier om at udvikle red-
skaber, som plejefamilierne kan 
bruge i hverdagen.
Af Anna Krarup Jensen

Børn, der anbringes i familiepleje, har ofte omsorgssvigt i 
bagagen og kan have brug for en ekstra hånd for at holde trit 
med deres jævnaldrende i skolen og i livet. Modelfoto.
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Bedre trivsel – bedre liv 
Projektets formål er på kort sigt at forbedre ple-
jebørns trivsel og læring. På langt sigt styrker det 
børnenes muligheder for at få et godt liv, hvor de 
uddanner sig, arbejder, får et godt helbred og und-
går sociale problemer. 

”Når mange af de anbragte børn og unge tri-
ves dårligere og også klarer sig fagligt dårligere i 
folkeskolen end deres jævnaldrende, så vil de ofte 
også opleve fl ere vanskeligheder senere i livet. 
Det skal vores projekt være med til at rette op på. 
Sammen med TrygFonden har vi i NUBU samlet 
en stærk kreds af organisationer om dette vigtige 
arbejde,” siger NUBUs centerchef, Morten Hulvej 
Rod. 

Ud over NUBUs forskere deltager TrygFon-
dens Børneforskningscenter ved Aarhus Univer-
sitet, Komiteen for Sundhedsoplysning og Køben-
havns Kommunes Videncenter for Anbragte Børn 
og Unge (VABU) i projektet. 

En model til alle kommuner
Rundt om i landets kommuner er der allerede en 
række tiltag til at støtte plejeforældrene. I Køben-
havns Kommune ser man projektet som en mu-
lighed for at få en endnu bedre struktur på dette 
arbejde. 

”Vi er selvfølgelig optagede af, at plejebørn i 
Københavns Kommune får den bedst mulige ple-
jeanbringelse. Projektet kan pege på metoder, der 
kan bruges i plejefamilierne, som plejeforældrene 
ikke selv er opmærksomme på. Selvom det er en-
kelt, kan det godt have stor effekt,” pointerer Met-
te Larsen, der er leder af VABU. 

I projektet udvikler forskerne blandt andet en 
IT-platform med målinger, der giver mulighed for 
at følge børnenes trivsel og læring. Så kan der 
sættes ind mod mistrivsel, inden problemerne 
vokser sig for store. 

”Projektets strukturerede målinger kan hjæl-
pe plejeforældrene til at opfange mistrivsel bedre 
end ellers. De ser jo barnet hver dag og lægger 
måske ikke mærke til de små ændringer, der kom-
mer gradvist,” siger Mette Larsen.

Projektet løber i første omgang som et forsøg 
i et mindre antal kommuner. Her afprøves og til-
passes målingerne og indsatserne. Ambitionen er 
at udvikle en model, der sidenhen kan udrulles i 
hele landet.

”Kommunerne har meget forskellige måder 
at organisere anbringelser af børn og unge, og de 
har ikke selv ressourcer til fuldt ud at afdække, 
hvad der egentlig virker bedst. Det kan vi som for-
skere – på tværs af kommuner, fag og organiserin-
ger,” siger Sofi e Danneskiold-Samsøe.

Et nyt projekt udvikler konkrete og enkle redskaber, så 
plejeforældre kan skabe bedre trivsel hos deres pleje-
børn. Modelfoto.
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Det er ikke småting, Hanne og hendes familie har 
oplevet i de mange år, hun har haft plejebørn. En 
pige, der stjal. En knytnæve i ansigtet. Løgne. Og 
de fleste af hendes plejebørn har været så tilknyt-
ningsforstyrrede, at de har haft svært ved at vise 
empati. 

”Nogle gange kan jeg godt miste pusten og 
spørge mig selv, hvorfor jeg egentlig gider blive 
ved,” siger hun. ”Men det er det lange seje træk, 
der tæller. Det gælder om at få nogle andre strate-
gier ind i børnenes liv. At lære dem at gøre tingene 
anderledes og få dem til at vokse. Når man ser, at 
børnene flytter sig og trives bedre – så er det jo det 
hele værd,” fortæller Hanne, der i dag er plejemor 
for en søster og bror på 7 og 14 år.

Hun og hendes mand har haft andre plejebørn før, 
så hun kender en del til, hvordan hverdagen kan 
være i en plejefamilie. Selvom børnene har været 
forskellige, er der nogle ting, som går igen i deres 
hverdag.

”Egentlig ville de helst bare have, at det var 
onsdag hver dag. Dagene skal struktureres så ens 
som muligt uden for mange udsving. Det er der, 
de fungerer bedst. Det er dog lidt forskelligt, hvor 
meget de kan tåle, at noget er anderledes, end det 
plejer,” forklarer hun. 

Kunne ikke læse i sjette klasse
Hun lægger ikke skjul på, at det ikke er nogen let 
opgave at være plejeforælder. Og det er ovenikø-
bet en opgave, man ikke kender omfanget af, når 
man siger ja til den. 

”Vi får ofte ikke at vide på forhånd, hvilke ud-
fordringer vores plejebørn har,” siger Hanne. 

”Vi skal hver gang selv afdække, hvad de dø-
jer med. Den store dreng, vi har nu, kunne fx 
ikke læse. Det var der ingen, som havde opdaget 
– hverken hans lærere eller den institution, han 
havde boet på før. Han gik i 6. klasse. Alle troede, 
at han kunne læse. Han sad bare og bladrede, som 
om han læste. Han er overtilpasset og virker til at 
fungere bedre, end han faktisk gør. Det har jo væ-
ret en slags overlevelse,” fortæller hun.

Da hun opdagede, at hendes plejesøn ikke 
kunne læse, tog hun kontakt til en lærer i sin om-
gangskreds og spurgte, hvad hun skulle gøre.

”Jeg fik nogle anvisninger på, hvilken slags ting 
han skulle læse, og i så og så lang tid. Og så skulle 
han også høre historier. Jeg introducerede ham til 
lydbøger, for han var jo så stor, at han ikke rigtig 
ville have læst historier. Jeg fik anvist tre ting, man 
skal gøre, hvis man opdager, at ens barn ikke kan 
læse,” fortæller Hanne, der er taknemmelig for de 
råd, hendes ven gav, så hun kan støtte drengen til 
at lære at læse.

Helst onsdag hver dag
Mange anbragte børn har oplevet store omsorgssvigt og mange skift, og det 
er ikke altid nemt for plejeforældre at vide, hvordan de bedst kan støtte bør-
nene. Hvordan skaber man en hverdag, som alle trives i?
Af Anna Krarup Jensen

Ingen havde tidligere opdaget, at Hannes pleje-
søn ikke kunne læse, selvom han gik i 6. klasse. 
Hun måtte selv sætte ind med effektiv og målret-
tet læsetræning til ham. Modelfoto.
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Hvad stiller man op? 
Familiens store dreng læser nu fast i en halv time 
hver eftermiddag og laver derefter en halv times 
specialopgaver. Hanne mødes en gang om måne-
den med hans skole, og det går fremad med læs-
ningen. Men ikke alle plejeforældre har en ven, der 
er lærer. Og hvad med de andre udfordringer, bør-
nene har? Hvem skal man lige hente gode råd hos 
om problemer som ”desorienteret tilknytnings-
forstyrrelse”? Ting, som de fl este ikke har nogen 
som helst erfaring med, men som er hverdag i 
mange plejefamilier.

”Flere af de plejebørn, vi har haft, kommer nok 
aldrig til at ligne andre og have et socialt netværk, 
som vi andre har. Men vi forsøger at give dem nog-
le strategier – for eksempel at de skal gå til noget 
og blive gode til noget, så de på den måde kan have 
en kontakt med andre,” fortæller hun. 

”Vi har egentlig viden om, hvorfor de gør, som 
de gør, og hvad der er galt med dem. Vi ved godt, 
hvorfor de går i vrang. Men hvad skal vi gøre ved 
det? Hvordan skal vi være i det? Det kan godt være 
svært!” siger Hanne. 

Så der er brug for det indsatskatalog, som 
NUBUs forskere er ved at udarbejde i samarbejde 
med TrygFonden og nogle af landets kommuner i 
projektet Mig og min plejefamilie – en hånd til bedre 
trivsel. Det kommer netop til at indeholde konkrete 
og forskningsbaserede forslag til, hvordan pleje-
forældre kan støtte børnene til at trives bedre. Der 
kommer guides til, hvordan man fx hjælper børn, 

der ikke kan læse, har angst eller er udadreage-
rende. Et initiativ, som Hanne tager godt imod.

”Det er tit svært at sætte fi ngeren på, hvad 
man gør. Men det vil være rigtig godt med en form 
for vidensbase, hvor fagfolk har kigget på det, der 
foreslås. Så ville man blive inspireret af noget af 
det. Nogle gange ved man slet ikke, hvad man skal 
tage og gribe i, og så kunne man jo prøve noget af. 
Og hvis det ikke virker, så kunne man jo prøve no-
get andet. Det ville få et kvalitetstempel gennem 
det, I laver, og jeg kunne sagtens forestille mig at 
bruge det,” siger Hanne.

Hanne er ikke plejemorens rigtige navn, og en-
kelte detaljer er ændret . Familien er anonymise-
ret af hensyn til de plejebørn, hun omtaler .

Efter at have oplevet omsorgssvigt og skift vil 
Hannes plejebørn helst have hverdage, der er helt 
ens – helt ned i detaljer som den skål, hendes ple-
jedatter får havregryn af om morgenen.
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Mening med begreberne
Hvordan forsker man i udsatte børn og unge? Hvad vil det overhovedet sige at 
være udsat? NUBUs forskning spænder bredt, men nogle særlige fokusom-
råder og begreber går igen. Her forklarer vi nogle af dem.

UDSATHED
Udsathed er mange ting, og der er ikke en entydig de-
finition af begrebet. Udsathed er først og fremmest et 
relationelt begreb, som altid må forstås i forhold til 
noget specifikt. Man kan fx være udsat for noget, eller 
man kan være sat udenfor. NUBUs forskere må derfor 
i hvert enkelt projekt forholde sig til, hvordan børn og 
unge vurderes som udsatte i den særlige sammen-
hæng, der undersøges. 

NUBUs forskning tager i nogle tilfælde afsæt i be-
stemte grupper af børn og unge, der er defineret ved 
særlige karakteristika, fx forældrenes uddannel-
sesmæssige baggrund som indikator for udsathed i 
forhold til uddannelse. Samtidig har forskningen øje 
for, at udsathed er en dynamisk proces, som omgi-
velserne er med til at skabe eller bryde, ligesom NU-
BUs forskning lægger vægt på børn og unges egne 
oplevelser og perspektiver på udsathed.

Adjunkt Rikke Brown fra Professionshøjskolen Ab-
salon om forskning i udsathed hos børn og unge:
”Vores blik på udsathed har betydning for, hvad 
forskningen gør os i stand til at handle på. Det er fx 
kendt viden, at forældrenes uddannelsesbaggrund 
har betydning for børnenes uddannelse. Hvis vi i fol-
keskolen fokuserer på at minimere denne påvirkning 
af børnenes sociale baggrund målt på deres testre-
sultater, så giver det os et mål på udsathed i skolen. 
Men der er en risiko for, at vi overser andre vigtige 
aspekter. Vi kan godt hæve børnenes niveau i tests, 
men det fjerner ikke deres sociale baggrund og sik-
rer ikke, at de selv får en uddannelse. Der er ingen 
nemme løsninger. Det er komplekst, og der er man-
ge subtile processer i spil – også mellem børnene. 
Forskning i udsatte børn og unge analyserer både de 
strukturelle rammer og samfundsperspektiver og 
hverdagslivet mellem børnene. Jo bredere vi kan un-
dersøge fænomener og processer, jo bedre løsninger 
på udsatte børn og unges udfordringer kan vi komme 
med.”
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Skole

Sportsklub Sportsklub

Anbringelsessted PlejefamilieFamilie

Kontinuitet . Anbragte børn oplever ofte mange skift i deres 
barn dom. Sagsbehandlere bør tænke på så vidt muligt at sikre 
kontinuitet i deres tilknytning til skole, venner og hobbyer.  
Illustration: Andrey Lukyanov-Renteria.

KONTINUITET 
Kontinuitet betyder sammenhæng. NUBU har fokus 
på kontinuitet i indsatser til børn og unge. Fra et for-
valtningsperspektiv er der kontinuitet, når oplysnin-
ger videregives fra det ene tiltag til det næste. For 
børnene er kontinuitet snarere en følelse af, at der er 
sammenhæng i deres liv og i deres relationer. 

Forskningen har blandt andet fokus på de orga-
nisatoriske rammer for kontinuitet – hvordan sikres 
det, at indsatserne hænger sammen, og at der er 
sammenhæng mellem formålet med indsatserne og 
de faktiske indsatser? Der er også fokus på relatio-
nel kontinuitet – på så vidt muligt at fastholde tilknyt-
ning til skole, sportsklubber, venner, familie, selvom 
der er diskontinuitet og brud på andre områder i bar-
nets liv.

Lektor Andrey Lukyanov-Renteria fra Professions-
højskolen Absalon om forskning i kontinuitet i ind-
satser til børn og unge:
”Anbragte børn og unge er særligt udfordrede i for-
hold til kontinuitet. En rapport fra SFI viser, at 44 % af 
de unge oplever et eller flere sammenbrud under de-
res anbringelsesforløb. Ofte betyder det, at de skal 
starte helt forfra hver gang. Når et barn anbringes 
første gang, sker det efter en grundig vurdering af 
alle forhold i barnets liv. Men der er en tendens til, at 
den helhedsorienterede vurdering glemmes, når det 
handler om et skift fra et anbringelsessted til et an-
det anbringelsessted. Som forskere kan vi udarbejde 
modeller og anbefalinger, der kan anvendes i prak-
sis – en slags huskeseddel i forhold til udarbejdelsen 
af handleplaner, der sikrer kontinuitet og sammen-
hæng i børnenes liv.”
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RESILIENS
Resiliens betyder ”at klare sig godt på trods”. Forsk-
ning i resiliens er et særligt perspektiv på foran-
dringsprocesser med fokus på viden om, hvad der 
beskytter børn i vanskeligheder og udsatte positio-
ner. 

Nogle børn klarer sig godt på trods af, at de vok-
ser op i risikomiljøer. Resiliensforskningen undersø-
ger, hvilke faktorer der virker beskyttende mod hvil-
ke risici. Det kan fx dreje sig om sikkerhed, mestring 
og tilhørsforhold. Trygge børn, der føler, at de kan 
noget og hører til et sted, har større chancer for at 
klare sig godt igennem vanskeligheder.

Docent Ida Skytte Jakobsen fra UC Lillebælt om 
forskning i resiliens hos udsatte børn:
”Som forskere udvikler vi viden om, hvorfor nogle 
børn klarer sig godt på trods. Vi har mange teorier 
om og modeller af, hvad der skaber risiko og dårlig 
udvikling, og vi har også brug for teorier om, hvad 
der efter mødet med risiko og belastning kan ska-
be god udvikling. Resiliensbegrebet kan hjælpe med 
at holde dette perspektiv, og viden om resiliens kan 
virke som pejlemærker for de fagprofessionelle, der 
møder udsatte familier. Målet er, at børnene klarer 
sig bedre på langt sigt, selvom de oplever vanskelig-
heder.”

SOCIAL MOBILITET
Social mobilitet betyder bevægelighed i forhold til so-
ciale positioner, dvs. at du ikke behøver at blive det 
samme som dine forældre og ikke er strandet i en be-
stemt social placering. 

Forskningsmæssigt er der mest fokus på børn af 
ikke-uddannede forældre, for det er den gruppe, der 
statistisk har de største barrierer for at få stort ud-
bytte af deres skolegang og klare sig godt gennem 
uddannelsessystemet. Forskningen i social mobilitet 
handler om, hvorfor det er sådan, og hvad skolen og 
andre instanser kan gøre for at overkomme disse bar-
rierer. 

Lektor Martha Mottelson fra Københavns Professi-
onshøjskole om forskning i børns sociale mobilitet:
”Skolekulturen er indrettet sådan, at elever, der ikke 
møder med bestemte forudsætninger hjemmefra, 
nemt kommer til at opleve nederlag og føle sig util-
strækkelige. Børn med ikke-boglige forældre er al-
lerede bagud på point til at starte med. Man skal jo 
gå i skole, så det kan ikke nytte noget, at man laver 
en skole, der kun er god for nogle af børnene. Der er 
også en risiko for, at lærere mistolker disse elever. I et 
forskningsprojekt har jeg spurgt elever fra ikke-bog-
lige hjem i udskolingen, og de vil typisk gerne sikre 
deres fremtid gennem uddannelse. Men lærerne ser 
dem som nogle, der ikke hører efter, er ukoncentre-
rede og bare vil have det rigtige svar. Hvis de kommer 
fra hjem, hvor det er produktet og ikke processen, der 
tæller, så passer deres måde at prøve at klare sig på 
ikke nødvendigvis ind i en skolekultur, hvor fokus er 
på at være reflekterende. Hvis lærerne tolker elever-
nes opførsel forkert, så kan de ikke give eleverne den 
støtte, de har brug for. Forskningen kan være med til 
at afklare, hvad der er på spil.”
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EQUITY
Equity betyder chancelighed. Som forskningsbegreb 
inden for bl.a. lærerfaget refererer equity til, at det 
ikke alene handler om at tilbyde alle børn de sam-
me muligheder, men derimod om at tilbyde dem løs-
ninger, der bidrager til, at de kan nå til samme mål 
– uanset deres startsted. Hvis der bare er lige til-
gængelighed til fx undervisning, men forskellige for-
udsætninger for at deltage i den – er det så reelt lige? 

Equity er en aktiv forskelsbehandling, hvor de 
børn, der kommer i skole med færrest ressourcer 
i bagagen – det være sig økonomisk, mentalt eller i 
forhold til trivsel – tilbydes mere støtte end de res-
sourcestærke børn.

Docent Thomas Engsig fra UC Nord om forskning i 
equity i folkeskolen:
”Der er en række forhold, som bidrager til chance-
ulighed. Nogle børn har dårligere udgangspunkt 
for at klare sig godt på grund af ting som fattigdom, 
arbejdsløshed eller ringe uddannelsesbaggrund i 
familien. Skolen kan nemt komme til at forstærke 
de forskelle, hvis der ikke sættes målrettet ind. Så 
hvordan kan skolen bryde chanceuligheden og den 
sociale arv? Det undersøger vi, når vi forsker i equi-
ty. Med gode støtteforanstaltninger og blik for den 
større sammenhæng kan vi hjælpe de mest udsatte 
børn til bedre inklusion, positiv mestring og kort sagt 
mere motiveret og givende skolegang.”

Equity . Skolen vil gerne give børn de samme muligheder på trods af forskellige vilkår. Forskning i 
chanceulighed kan undersøge, hvilke børn der har brug for mere støtte end andre, og på hvilke måder 
de støttes bedst. Illustration: Gitte Clausen og Rasmus Vørs Carlsen.
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”Det er tydeligt, at de overlagt ikke lukker ham ind. 
Han banker på døren igen. ’Luk nu op!’ råber han. 
Mange gange. Man kan høre de andre børn inde 
bagved, men de åbner ikke. Jeg ved, at jeg skal 
hæve stemmen bare én gang, så vil døren blive 
åbnet øjeblikkeligt. På den anden side vil jeg ger-
ne vide, hvor lang tid der går. Hvor længe skal jeg 
trække den?”

Sådan fortalte en af forskerne i dagens før-
ste oplæg på NUBUs etik-seminar. Hun har i sit 
forskningsprojekt fulgt og observeret skolebørn 
og gruppesamtaler, og eksemplet handlede om en 
dreng, der var udsat for mobning. 

De etiske dilemmaer
For at forstå dilemmaet skal man forstå forsker-
nes udgangspunkt i mødet med børnene. De er der 
netop som forskere, ikke som pædagoger, lærere 
eller omsorgspersoner. De er der for at observere 
og registrere, hvad der egentlig foregår fx i grup-
per, situationer eller klasser. Det er altså ikke det 
enkelte barns ve og vel, der ligger forskerne på 
sinde, men derimod at analysere relationer og si-
tuationer for at skabe ny viden, der i fremtiden kan 
bruges i praksis af lærere, pædagoger og andre 
velfærdsprofessioner til bedre at støtte børnene.

I eksemplet med drengen, som de andre børn 
ikke ville lukke ind, ville forskeren altså på en 
måde ødelægge sin egen forskning, hvis hun hav-
de grebet ind. De andre børn vidste ikke, at hun 
stod sammen med drengen uden for døren. Hun 

var interesseret i at vide, hvad der skete, når bør-
nene var uden voksenopsyn. Kun på den måde 
kunne hun drage nyttige konklusioner. Men det er 
ubehageligt at stå som tavst vidne til, at en dreng 
mobbes på den måde. Børn skelner som udgangs-
punkt ikke mellem, om det er en pædagog, lærer 
eller forsker, der står hos dem i rummet; en vok-
sen er en voksen. Forskerne forsøger ofte at være 
blandt børnene som ”en anden slags voksen” – 
altså ikke sådan en voksen, der opdrager, tysser 
eller blander sig. Men flere forskere gav udtryk for 
dilemmaet mellem at være menneske og forsker – 
mellem at ville handle, når børn lider, og at være 
nødt til at forholde sig passivt og observere.

Vurderinger bliver bedre, når de 
deles
NUBUs seminardag gav ingen endelige svar. Fak-
tisk stod det klart, at de etiske dilemmaer for 
forskning i udsatte børn og unge hverken kan und-
gås eller løses en gang for alle. Forskere må sim-
pelthen vurdere fra situation til situation, hvad der 
er det rigtige at gøre. 

Til gengæld var de deltagende forskere begej-
strede for muligheden for at dele erfaringer med 
hinanden. Situationer kan være så slemme, at for-
skerne må handle, selvom det går ud over deres 
forskningsresultater. En forsker havde fx stået 
med en ung mand, der viste sig at være hjemløs 
og helt uden sikkerhedsnet. En anden havde fået 
indblik i en piges tanker om at ville begå selvmord. 

Tie eller tale? 
Forskernes etiske udfordringer i 
mødet med udsatte børn og unge

NUBU samlede i januar 2018 forskere fra landets professionshøjskoler for at 
diskutere etik og børneinddragelse. Fælles omdrejningspunkt for forskernes 
arbejde er de udsatte børn og unge – børn, der ikke trives, og som har det 
dårligt. Hvornår skal man som forsker gribe ind og gøre noget for det enkelte 
barn? På seminaret stod det klart, at dette ikke er let at svare på, og eksem-
plerne på etiske dilemmaer var mange.
Af Anna Krarup Jensen

16 Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
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I de situationer er det ikke alene etisk rigtigt at re-
agere, men også noget, forskerne er nødt til, da de 
har en skærpet underretningspligt. 

Mange af de situationer, som forskerne over-
værer, befinder sig dog i etiske gråzoner. Et af de 
konkrete redskaber, som kom på bordet på semi-
naret, var en etik-log. Her kan forskere nedskrive 
alle de situationer, hvor de kommer i et etisk di-
lemma. Det giver mulighed for at vende de etiske 
refleksioner og vurderinger med andre forskere 
og på den måde få skærpet evnen til at træffe de 
hurtige etiske valg, som kræves, når forskere står 
midt blandt børnene. 

Værdien af forskningen
På seminaret var der generel enighed om det vig-
tige i både at være opmærksom på børnene og 
have værdien af forskningsresultaterne for øje. 
Forskning kan synliggøre oversete problemer og 
bidrage til, at tilgange eller handlemåder ændres 
til gavn for flere andre børn fremover. Men NUBUs 
forskere er på en evig etisk balancegang, så ube-
haget ikke bliver for stort for hverken dem selv el-
ler de involverede børn. Der er behov for at samle 
den viden og de erfaringer, som professionshøj-
skoleforskere danner sig, med de konstante etiske 
udfordringer, de møder. De etiske dilemmaer går 

igen på tværs af professioner og institutioner, og 
det er derfor næppe sidste gang, at etik og børne-
inddragelse er til debat i NUBU.

17Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge
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”Samarbejde er ikke kun noget, vi for-
sker i – det er noget, vi praktiserer.”

Sådan lyder det fra Matilde Høybye-Mortensen, 
der er en af NUBUs 11 forskningsfellows. Det 
indfanger en væsentlig del af idéen bag den nye 
fellowordning, hvor hver af landets seks profes-
sionshøjskoler har udnævnt en eller to af deres 
forskere til NUBU-fellows. Over de næste to år 
samarbejder fellowgruppen om at skabe større 
netværk på tværs af professionshøjskolerne og på 
tværs af fagskel. 

Matilde Høybye-Mortensen er lektor ved so-
cialrådgiveruddannelsen i Holstebro. 

”Gennem det tværfaglige samarbejde i NUBU 
kan vi give de fagprofessionelle et bredere per-
spektiv på barnet. Socialrådgiveren skal have blik 
for, at barnets liv også er andet, end når de står på 
forvaltningen. De går også i skole eller børnehave. 
Pædagoger og skolelærere kan omvendt undre 
sig over, hvorfor der ikke sker noget, når de laver 
en underretning. Vi er nødt til at tænke og forske 
mere på tværs af sektorer og professioner for at 
skabe sammenhæng i indsatserne til udsatte børn 
og unge,” forklarer Matilde Høybye-Mortensen.

Professionshøjskolernes samlede 
satsning
Da NUBU blev oprettet i 2011, var det med bevilling 
fra Undervisningsministeriet. Det nye nationa-
le videncenter skulle styrke indsatserne over for 
udsatte børn og unge. Da bevillingen udløb i 2016, 
besluttede landets professionshøjskoler at gå 
sammen om at drive NUBU videre. For et samlet 
nationalt forsknings- og videncenter er en enestå-
ende og værdifuld mulighed for at samarbejde og 
samle kræfterne til gavn for børn og unge i udsat-
te positioner. 

”Fellowgruppen er et netværk i sig selv, men 
endnu vigtigere er det, at vi skaber et større net-

værk for alle på landets professionshøjskoler, der 
arbejder med udsatte børn og unge,” siger en an-
den af NUBUs fellows, Ida Skytte Jakobsen, der er 
docent på UC Lillebælt. 

”NUBU gør, at vi får øje på hinanden. Måske 
sidder der en forsker en times kørsel væk og la-
ver det samme. Før kendte vi ikke hinanden,” siger 
hun.

Viden til gavn for praksis
Andrey Lukyanov-Renteria er lektor ved Professi-
onshøjskolen Absalon i Roskilde og en af skolens 
to NUBU-fellows. Han forklarer, at det styrkede 
tværfaglige samarbejde gennem NUBUs fellow-
ordning betyder, at forskerne på professionshøj-
skolerne kan skabe flere projekter, som gavner 
praksis.

”Hver professionshøjskole har sin styrke. Når 
vi går sammen, får vi øje på nye muligheder og nye 
eksterne samarbejdspartnere. I NUBU kan vi som 
forskere drøfte frit på kryds og tværs, høre mod-
argumenter og få andre perspektiver. Det giver 
bedre forskning, så vi kan skabe viden, som prak-
tikere finder mening i,” forklarer han.

Styrket samarbejde giver 
bedre forskning
De seks professionshøjskoler har udnævnt tilsammen 11 forskere til  
NUBU-fellows. Fellowordningen styrker forskningen ved hjælp af et stær-
kere samarbejde på tværs af institutioner og professioner. Målet er at skabe 
viden, som bidrager til, at udsatte børn og unge får et bedre liv – på en måde, 
som er meningsfuld i praksis.
Af Anna Krarup Jensen

Foto: Lars Skaaning 
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Tæt på velfærdsprofessionerne
Også NUBU-fellow Thomas Engsig, der er docent 
ved læreruddannelsen på UC Nord i Aalborg, lægger 
vægt på det praksisnære i NUBUs forskning.

”NUBUs forankring på professionshøjskolerne 
gør, at NUBU kan noget andet end universiteterne og 
sektorforskningsinstitutterne. Vi kan måle betyd-
ningen af indsatser for udsatte børn og unge på en 
anden måde,” siger han. 

NUBUs forskning har en tæt kobling til grundud-
dannelserne til bl.a. pædagog, lærer, socialrådgiver, 
sygeplejerske og andre af de velfærdsprofessioner, 
som møder børnene og de unge i hverdagen. Den vi-

den, der skabes i NUBUs forskningsprojekter, byg-
ger på dialog og samspil med de fagprofessionelle 
og indgår i uddannelse af kommende fagprofessio-
nelle. 

”Det betyder, at den viden, som vi skaber, bliver 
mere meningsfuld – ikke kun for professionsudøver-
ne, men også for de børn og unge, som det hele dre-
jer sig om,” siger Thomas Engsig.

De 11 NUBU-fellows er: 

Andrey Lukyanov-Renteria
Lektor ved Center for Socialt Arbejde og Forvalt-
ning, socialrådgiveruddannelsen i Roskilde
Professionshøjskolen Absalon

Christian Quvang
Docent i Forskningsafdelingen FIV samt i Nationalt 
Videncenter for Inklusion og Eksklusion, lærerud-
dannelsen i Esbjerg
UC Syd

Ida Skytte Jakobsen 
Docent ved forskningsprogram i resiliens,  
Center for Anvendt Velfærdsforskning
UC Lillebælt

Kristian Rasmussen
Lektor ved Videncenter for Sundhedsfremme, 
Campus Haderslev
UC Syd

Martha Mottelson
Lektor ved forskningsprogrammet Skole, Uddan-
nelse og Vejledning, læreruddannelsen Campus 
Carlsberg
Københavns Professionshøjskole

Martin Hammershøj Olesen 
Adjunkt ved VIA Pædagogik og Samfund, socialråd-
giveruddannelsen i Aarhus
VIA University College

Matilde Høybye-Mortensen 
Lektor ved VIA Pædagogik og Samfund, socialråd-
giveruddannelsen i Holstebro
VIA University College

Rikke Brown 
Adjunkt ved Center for Pædagogik, pædagogud-
dannelsen i Slagelse
Professionshøjskolen Absalon

Sabine Jørgensen
Lektor ved Institut for Socialt Arbejde, socialråd-
giveruddannelsen i København
Københavns Professionshøjskole

Tekla Canger
Lektor ved forskningsprogrammet Dagtilbuds-, 
Social- og Specialpædagogik, læreruddannelsen 
Campus Carlsberg
Københavns Professionshøjskole

Thomas Thyrring Engsig 
Docent ved forskningsprogrammet Udsathed og 
Chanceulighed, læreruddannelsen i Aalborg
UC Nord

I NUBUs fellowordning samles forskere fra 
fag som fx socialt arbejde, pædagogik, sund-
hedsfag og læreruddannelse og lægger ki-
men til ny forskning i udsatte børn og unge.
Foto: Lars Skaaning
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Forskning koblet tæt til 
grunduddannelserne

Professionshøjskolen Absalon
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Ergoterapeut
Ernæring og sundhed | Fysioterapeut
Lærer | Pædagog | Socialrådgiver | Sygeplejerske

www.phabsalon.dk

Københavns Professionshøjskole
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Ergoterapeut
Ernæring og sundhed | Fysioterapeut
Jordemoder | Lærer | Pædagog
Socialrådgiver | Sundhedsplejerske | Sygeplejerske

www.kp.dk

UC Lillebælt
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Ergoterapeut 
Fysioterapeut | Lærer | Pædagog 
Socialrådgiver | Sygeplejerske

www.ucl.dk

UC Nord
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Ergoterapeut
Fysioterapeut | Jordemoder | Lærer
Pædagog | Sygeplejerske

www.ucn.dk

UC Syd
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Ergoterapeut
Ernæring og sundhed | Fysioterapeut | Jordemoder 
Lærer | Pædagog | Socialrådgiver | Sygeplejerske

www.ucsyd.dk

VIA UC
Uddannelsesretninger:  
Administrationsbachelor | Diakoni & Socialpædagogik
Ergoterapeut | Fysioterapeut | Lærer
Pædagog | Socialrådgiver | Sundhedsplejerske
Sygeplejerske

www.via.dk

NUBU er et nationalt videncenter af navn, men også af gavn. NUBU samler 
forskere fra hele landet på tværs af skoler og professioner. NUBUs forskning 
er kendetegnet dels ved en tæt kobling til den praksis, hvor de fagprofessio-
nelle møder børnene og de unge – og dels ved at inddrage børnenes stemme 
og perspektiver. Derudover ligger det NUBU på sinde, at forskningen også 
føder ind på grunduddannelserne og således er med til at klæde fremtidens 
fagprofessionelle på til at hjælpe udsatte børn og unge bedst muligt. NUBUs 
forskning favner bredt og gør en forskel.

Samlet antal studerende på NUBU-relevante uddannelser: 66 .000
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Sekretariat
Morten Hulvej Rod 
Centerchef
Tlf: +45 2851 5121
E-mail: moro@phmetropol.dk

Morten Hulvej Rod er antropolog, ph.d., og har en 
baggrund som forsker på forebyggelsesområdet, 
hvor han navnlig har beskæftiget sig med ulighed i 
sundhed og sundhedsfremme i kommunerne. Han 
har tidligere været forskningsleder ved Statens 
Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. 
Han tiltrådte som NUBUs centerchef i maj 2017 
og sætter den overordnede retning for centrets 
arbejde. Som forsker er Morten Hulvej Rod især 
optaget af, hvordan forskning og praksis gensidigt 
kan informere hinanden og dermed føre til kon-
krete forbedringer for udsatte børn og unge.

Anna Krarup Jensen 
Kommunikationsmedarbejder
Tlf: +45 5138 0573
E-mail: akje@phmetropol.dk

Anna Krarup Jensen er journalist med speciali-
sering i analytisk journalistik og en kandidatover-
bygning i social ulighed og kulturel sameksistens. 
Hun har tidligere været redaktionssekretær på 
et populærvidenskabeligt webmagasin og er en 
erfaren forskningsformidler. Hun blev en del af 
NUBUs sekretariat i januar 2018, hvor hun står for 
kommunikation og administration. 

Nina Foltved 
Studentermedhjælper
Tlf: +45 5138 0304
E-mail: 1nif@phmetropol.dk

Nina Foltved er i gang med et kandidatstudie i 
socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Hun er 
på NUBUs sekretariat et par gange om ugen og 
blandt andet tilknyttet forskningsprojektet Mig og 
min plejefamilie – en hånd til bedre trivsel.

Styregruppe
NUBU er et samlende forsknings- og videncenter, 
der drives af landets seks professionshøjskoler. 

NUBUs styregruppe består af:

Erik Hygum (formand) 
Direktør for Pædagogik & Samfund 
VIA University College

Poul Skov Dahl (næstformand) 
Vicedirektør for Kompetenceudvikling og  
Undervisningsmidler 
UC Lillebælt

Sami Boutaiba 
Direktør for Pædagogik og Ledelse 
Professionshøjskolen Absalon

Annegrete Juul 
Konstitueret dekan for Det Pædagogiske og  
Samfundsfaglige Fakultet 
Københavns Professionshøjskole 

Keld Thorgaard 
Forskningschef 
UC Syd

David Mayntz 
Direktør for Forskning og Udvikling 
UC Nordjylland
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23Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge

NUBU Nyt
Nyhedsbrevet NUBU Nyt udkommer hver anden 
måned med artikler om, hvad der rører sig i og 
omkring NUBU. NUBU ønsker at give stemme til 
udsatte børn og unge gennem forskning og viden, 
der skaber forandring og bidrager til at løse væ-
sentlige samfundsudfordringer. 

Du kan tilmelde dig NUBU Nyt på vores hjemmesi-
de eller ved at skrive til nubu@phmetropol.dk

På hjemmesiden www.nubu.dk finder du også en 
liste over arrangementer i hele landet med fokus 
på udsatte børn og unge.
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