
SMÅBØRNS
FORSKNING

børn

INSTITUT FOR UDDANNELSE 
OG PÆDAGOGIK (DPU) 

au
AARHUS UNIVERSITET



FORSKNING MED FOKUS PÅ 
BØRN I ALDEREN 0-8 ÅR2

INSTITUT FOR UDDANNELSE OG 
PÆDAGOGIK (DPU), AARHUS UNIVERSITET:

DANMARKS STØRSTE 
KONCENTRATION AF 
SMÅBØRNSFORSKERE

Danmark har sammen med de øvrige nor-
diske lande verdens mest udbyggede dag-
institutionssektor, hvilket har stor betydning 
for børns liv i og udenfor institutioner. Både 
nationalt og internationalt er der stigende 
politisk og forvaltningsmæssigt fokus på 
barndommen, og børn mødes i dag med 
mange krav og forventninger bl.a. med hen-
blik på at forberede dem til skolelivet. Det 
tiltagende politiske og pædagogiske ønske 
om at lægge tilrette for små børns læring og 
udvikling kræver forskningsmæssig opmærk-
somhed på, hvorledes bl.a. daginstitutionslivet 
udfolder sig for børn og voksne.  

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), 
Aarhus Universitet har Danmarks største kon-
centration af forskere med fokus på børn 
i alderen 0-8 år. Med udgangspunkt i for-
skellige faglige perspektiver som psykologi, 
sociologi, pædagogik, didaktik og antropo-
logi er forskerne solidt placeret indenfor en 
række internationale forskningsfællesskaber 
indenfor Early Childhood.  

Bredden i tematikker og forskningsperspek-
tiver er stor ved Institut for Uddannelse og 

Pædagogik (DPU) og ofte forskes der i tvær-
gående temaer. Der forskes bl.a. i daginsti-
tutionernes samfundsmæssige rolle herun-
der aktuelle udfordringer med inklusion og 
modvirkningen af negativ social arv. En stor 
gruppe forskere har fokus på opfattelser af 
småbørn og barndom, på børns egne op-
levelser, lege og fællesskaber samt på de 
uligheder og differentieringer, der finder sted 
mellem børn og mellem børn og pædagoger. 
Nogle forskere er optaget af ledelse, didaktik 
og planlægning i daginstitutionerne, mens 
andre fokuserer på indretning, materialitet 
og læringsmiljøer. Flere er direkte engageret i 
at bidrage med udvikling af den pædagogi-
ske profession, daginstitutioners kvalitet samt 
pædagog-barn samspillet.  Dertil kommer en 
gruppe forskere som er optaget af temaer 
som børns alsidige udvikling, læring og trivsel 
og eller pædagogers professionsforståelse 
og forældresamarbejdet.

De forskellige perspektiver og forskningsin-
teresser betyder, at forskerne belyser både 
børns og institutioners vilkår og hverdag på 
meget forskellige måder og trækker på en 
vifte af forskellige teorier og forskningstraditio-
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ner. En del af forskningen er tilrettelagt enten 
som praksisforskning eller aktionsforskning 
og der er også forskere ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU), som direkte 
igangsætter interventioner, der sigter imod 
forandringer og effekter.

Den alsidige tilgang viser sig også meto-
disk. Forskerne benytter både kvalitative og 
kvantitative metoder som f.eks. feltarbejde, 
observationer, interviews, materialitets- og 
arkitekturanalyser, arkivstudier, spørgeske-
maer, statistiske analyser af registerbase-
rede data, tests samt spørgeskemabaseret 
kontekstanalyser. 

Forskere fra Institut for Uddannelse og Pæda-
gogik (DPU) indgår i en lang række nationale 
og internationale forskningssamarbejder og 
har desuden et tæt samarbejde med bl.a. 
ministerier, uddannelsesinstitutioner, kom-
muner, dagtilbud samt børneorganisationer 
og fagforeninger. 

I denne pjece kan du læse mere om en række 
af børneforskerne ved Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

KONTAKT

Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU)
Aarhus Universitet 

Hjemmeside: edu.au.dk

Campus Emdrup
Tuborgvej 164
2400 København NV
T: 8716 1300      
E: dpu@dpu.dk 

Campus Aarhus
Niels Juels Gade 84
bygning 2110
8200 Århus N
E: aarhus@dpu.dk 
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Anders Skriver Jensen, ph.d.-stipendiat. 
Forsker i didaktik i dagtilbud og indskoling, 
med vægt på læselyst, spirende skriftsprog 
og literacy-pædagogik.

Tilknyttet forskningsprogrammet Læring for Omsorg, 
Bæredygtighed og Sundhed ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Anders Skriver Jensen forsker i skrivelyst, literacy, 
didaktik, leg og læring for børnehave, SFO og ind-
skoling. Med forskningen udvikles idéer og redskaber er kan informere policy, forskning 
og praksis med henblik på alsidigt udviklende og tværgående indhold. Fremtidens 
0-8-års pædagogik er en helhed af leg og læring – på tværs. Kampen om formål og 
indhold i dagtilbuds- og indskolingsfeltet er i fuld gang! Børnehave, SFO og indskoling 
er overraskende meget på egen hånd mht. at begrunde, skabe og dokumentere hel-
hedsorienteret, legende-lærende pædagogik på tværs af læreplaner og faghæfter. 
De står til gengæld stærkt – med dominerende uddannelsespolitik i ryggen – når de 
arbejder med f.eks. sprogets formelle og målbare sider. Anders Skriver Jensen øn-
sker at bidrage til, at pædagoger og lærere som didaktikere udnytter didaktikkens 
potentiale til at stille spørgsmål ved- og gå bagom mainstream uddannelsespolitik.

Aktuelle projekter 
Barnet i Centrum. Hvordan fungerer hverdagslivet for børnene i dagpleje og vuggestue? 
Multiplicity and open minds: Values education in Nordic preschools (ValueEd). Fæl-
lesnordisk projekt med forskere fra fem nordiske lande.
Laboratorium for kritisk-demokratisk børnehavepædagogik. Et aktionslærings og 
forskningsforløb med fokus på udvikling af børnehavens demokratiske processer

Forskningsmetoder
Der arbejdes hovedsageligt med kvalitative metoder såsom feltstudier, interviews, 
dokumentstudier, grounded theory og Anders Skriver Jensen eksperimenterer også 
med emergent methods research.

For mere information
E-mail Anders Skriver Jensen: asje@dpu.dk
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Bente Jensen, professor m.s.o,, ph.d. Forsker i  
innovation, kvalitet, didaktik og ledelse 

Tilknyttet forskningsprogrammet Organiation og 
Læring ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Bente Jensen forsker i betingelser for at modarbejde 
negativ social arv og ulighed gennem fokus på øget 
kvalitet, didaktik og professionel kvalificering samt 
ledelse i dagtilbud
• Reproduktion af social ulighed kalder på, at der 

forskes i nye muligheder (social innovation i uddannelsesinstitutioner (dagtilbud) 
• At højne kvalitet i dagtilbud er et af værktøjerne – med fokus på didaktik, læring 

og bevidstgørelse om ulighedsskabende mønstre. 
• At bidrage til professionel kvalificering et andet værktøj, herunder betydning af 

ledelse af organisatoriske læreprocesser og innovation som ny mulighed

Aktuelle projekter 
• VIDA  projektet med forskere fra  Arts og Institut for Økonomi, AU, fire kommuner 

og tre UC’ere 
• Vuggestuer betydning for børns skoleparathed i samarbejde med forskere fra 

CARE&AU, Trygfonden samt et VIDA Young projekt i ansøgningsfasen, med inter-
nationale samarbejdspartnere  

• OECD Network on “ Early Childhood Education and Care: Monitoring and Evalua-
ting Quality”

• Evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i Norge i samarbejde 
med Oxford Research.  

Forskningsmetoder
Effektforskning baseret på RCT-design samt mixed methods design  

For mere information
E-mail Bente Jensen: bj@dpu.dk
VIDA website: www.dpu.dk/vida
HPA website: www.dpu.dk/hpa, 
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Bjørg Kjær, ph.d. Forsker i konstruktion og 
forhandling af professionelle identiteter, kol-
legial kommunikation, inkluderende pæda-
gogik, børn i udsatte positioner, dagtilbud, 
barnlighed, barnlig identitet, pædagogisk 
kvalitet, god praksis, forældresamarbejde, 
fritidshjem/SFO

Tilknyttet forskningsprogrammerne Diversitet, Kultur 
og Læring, samt Social- og specialpædagogik, 
inklusion og ledelse af organisationer (SILO) ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aar-
hus Universitet.

Perspektiver
Bjørg Kjær forsker i børn og barndom, forældreskab og pædagogdom anskuet som 
identiteter, der er knyttet til institutionen som betydningsbærende og betydningspro-
ducerende system. Hun er særligt optaget af forhandlinger om identiteter, roller og 
relationer, som normaliserings-, eksklusions- og inklusionsprocesser. Koblinger og brud 
mellem symbolsk og praktisk mesterskab indenfor de pædagogiske professioner er 
et andet fokusområde. Samfundsmæssige forandringer som reformer og omorga-
niseringer påvirker og påvirkes af eksisterende, fremvoksende og stridende profes-
sionelle identiteter. De professionelle identiteter og institutionelle logikker må forstås 
som et centralt grundvilkår, der nødvendigvis må tænkes ind i forandringsprocesser.

Aktuelle projekter
Forskningsprojektet ”Specialpædagogik, specielle børn og professionel identitet” 
undersøger hvordan pædagoger og andre der arbejder med forskelligartede særlige 
indsatser, forstår sig selv, deres opgave og målgruppe.

Forskningsmetoder 
Antropologiske tilgange med fokus på etnografisk feltarbejde, herunder kvalitative 
interview, dokumentanalyse mv. Symbolsk interaktionisme og mikrosociologi. Nar-
rative tilgange.

For mere information
Email: Bjørg Kjær: hbak@dpu.dk
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Charlotte Ringsmose, professor m.s.o., phd. 
Forsker i . læring i dagtilbud, læringsmiljø, 
rum og læring, diversitet og læring

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Charlotte Ringsmose forsker i læringsmiljøets be-
tydning for børns læring og udvikling i et kontinuum 
fra den helt tidlige barndom. Særligt fokus er på 
Indsatser over for socialt udsatte børn i samspil med 
læringsmiljøerne. Pædagogiske, psykologiske problemstillinger om social reproduk-
tion i uddannelse; teorier på makro-, meso- og mikroniveau. Børn fra ressourcesvage 
familiebaggrunde er i højere grad problemdefinerede allerede før de begynder i 
skolen. Det fortsætter gennem skoleforløbet og videre i uddannelsessystemet. Som 
udgangspunkt er der ulighed i hele forløbet, og indsatserne i dagtilbud og skole har 
ikke ændret væsentligt på mønstrene. Forskningsprojekter viser, at det er muligt at 
bryde mønstrene fra en ressourcesvag familiebaggrund gennem indsatser i dagtilbud 
og skole i et kontinuum mellem dagtilbud og skole, fra den tidlige barndom og op 
gennem skoleforløbet.

Aktuelle projekter 
Rum for Tryghed, leg og læring. Gentofte Kommune. 
KID – Kvalitet I Daginstitutioner. Slagelse Kommune 
Alle med! Bygge- udviklings og forskningsprojekt finansieret af Frie Børnehaver og 
Fritidshjem
LUDVI – Læring og Udvikling i Daginstitutioner. Egmont Fonden

For mere information
E-mail Charlotte Ringsmose: cr@dpu.dk
LUDVI projektet website: www.dpu.dk/ludvi
www.dpu.dk/om/cr
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Charlotte Palludan, ph.d., lektor i pædago-
gisk antropologi

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Charlotte Palludan arbejder altid med social re-
produktion som det udfolder sig i hverdagslivets 
processer. Anerkendelse, ulighed og uretfærdighed 
er relaterede teoretiske begreber, der udvikles i 
relation til de konkrete forskningsprojekter. Kerne-
medarbejder i Enheden for børne- og ungeforskning. Forsvarede ph.d. afhandlingen: 
”Børnehaven gør en forskel” i 2005 og har siden gennemført forskningsprojekter om 
læreplaner i danske daginstituioner, små børns skolegang i Catalonien og skole-
hjem relationer. I øjeblikket indgår hun i forskergruppe, der undersøger bevægelige 
søskendeskaber.

Aktuelle projekter 
Bevægelige søskendeskaber. Et projekt der undersøger søskendes relationer i forskel-
lige familieformer.

Forskningsmetoder
Charlotte Palludan arbejder fortrinsvis etnografisk dvs. gennemfører længereva-
rende feltarbejder. Kvalitative interview og samtaler er væsentlige metoder i den 
sammenhæng. 

For mere information
E-mail Charlotte Palludan : cp@dpu.dk
Bevægelige søskendeskaber website: www.dpu.dk/sosk
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Dil Bach, ph.d., adjunkt i pædagogisk antro-
pologi.

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik ved DPU, Aarhus Universitet.

Perspektiver
Dil Bach forsker i børneopdragelse, børne- og barn-
domsopfattelser, forældreinvolvering og i det hele 
taget relationen mellem familie og institution fra et 
familie-, klasse- og et globalt perspektiv. Forældre 
bliver i stigende grad både i Danmark og mange 
andre steder i verdenen set som partnere i forhold til institutionernes pædagogiske 
målsætninger, hvorfor det er svært at forstå, hvad der foregår i de offentlige institu-
tioner uden også at inddrage familien: Hvilke opdragelsesprioriteringer og – værdier 
kendetegner forældrene, og hvordan præger de og er de præget af institutionerne, 
de politiske målsætninger mm.? Hvilken rolle spiller social klasse ift. relationen mel-
lem familie og institution. Og hvordan foregår forældresamarbejde mm. i helt andre 
dele af verden?

Aktuelle projekter 
’Fra disciplin og konkurrence til lærelyst og leg? Om af-skolificering af børnehaven, 
opgradering af personalet og forældresamarbejde i Singapore’. Delvist finansieret 
af PUF – Pædagogisk udviklingsfond.
Ph.d.-afhandling om familiens rolle i børneopdragelsen er en del af det kollektive 
forskningsprojekt, ’Civiliserende institutioner’, finansieret af Det frie Forskningsråd.

Forskningsmetoder
Der arbejdes med etnografiske metoder, dvs. deltager-observation i familier og institu-
tioner, dybdegående interviews, uformelle samtaler, læsning af policy-dokumenter mm.

For mere information
E-mail Dil Bach: dil@dpu.dk
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Ditte Winther-Lindqvist, ph.d., lektor i læ-
ringsteori. Forsker i leg, læring, udvikling, 
overgange, pædagogik

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Ditte Winther-Lindqvist forsker i børns leg, læring 
og udvikling i daginstitutioner med særlig vægt på 
identitet, sprog og deltagelse i jævnaldrende livet. 
Pædagogisk indretning og tilrettelæggelse af det 
materielle, kulturelle og sociale legemiljø.

Børns leg og oplevelser med at deltage i fællesskabet (både mellem voksne og an-
dre børn) er afgørende for deres udvikling og trivsel. Gode lege- og læringsmiljøer 
befordrer et godt børneliv, samt gode vilkår for skolestart – mod på læring. 

Aktuelle projekter 
Alle med! Bygge- udviklings og forskningsprojekt finansieret af Frie Børnehaver og 
Fritidshjem

Forskningsmetoder
Der arbejdes primært med kvalitative metoder: observation og interviews, men 
også kvantitative metoder benyttes. Optikken er kultur/historisk/dialogisk/økologisk 
udviklingspsykologi. 

For mere information
E-mail Ditte Winther-Lindqvist : diwi@dpu.dk
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Dorte Kousholt, ph.d., lektor i udviklings-
psykologi. Forsker i børns hverdagsliv, bør-
nefællesskaber, forældresamarbejde og 
familieliv. 

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Dorte Kousholt forsker i børns hverdagsliv på tværs 
af forskellige livssammenhænge, børns sociale liv 
og fællesskaber i daginstitutioner, indskoling og 
SFO, familiers hverdagsliv og forældresamarbejde. 
Børns hverdagsliv foregår på tværs af forskellige kontekster og er tilrettelagt omkring 
nogle institutionelle forløb og overgange. Hun interesserer sig særligt for hvordan børn 
bevæger sig og deltager på tværs af forskellige steder og i forhold til de opdelinger 
og overgange, der er tilrettelagt for dem, herunder hvordan der skabes udsathed og 
udskillelse for nogle børn. Dorte Kousholt er endvidere særligt optaget af børns hver-
dag i familien og hvordan familiers dagligdag tilrettelægges i forhold til børnenes liv 
i daginstitutioner og skole og forældres perspektiver på samarbejde med forskellige 
professionelle omkring deres børn.

Aktuelle projekter 
VIDA projektet. Forskningsprojekt om forældreinddragelse i daginstitutioner med 
henblik på at støtte udsatte børns læring og trivsel (VIDA+ forældredel).

Forskningsmetoder
Praksisforskning –forskningsamarbejde mellem forskere og praktikere, samt primært 
kvalitative metoder som deltagerobservation og interview.

For mere information
E-mail Dorte Kousholt: dkou@dpu.dk
VIDA website: www.dpu.dk/vida
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Dorthe Staunæs, Professor MSO, Ph.D, 

Leder af forskningsprogrammet Organisation & 
Læring ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Dorthe Staunæs interesserer sig for, hvordan or-
ganisering og ledelse sætter betingelser for og 
skaber psykologiske forhold blandt børn og pro-
fessionelle i dagsinstitutioner og skoler. Fokus er 
på 1) psy-ledelse, dvs. de performative effekter 
af lærings-orienteret ledelse, der trækker på psy-
videnskaberne og som retter sig mod en ledelse af organisationens pædagogisk 
psykologiske processer som f.eks. lyst og engagement. 2) ledelse af diversitet og 
inklusion, dvs. ledelse der tager højde for organisationers minoriserings- og majori-
seringsprocesser. 3) ledelse af potentialitet, dvs. ledelse af og i forandring.  

Aktuelle projekter 
4:10 professionsløft i folkeskolen. Et forskningssamarbejde imellem IUP/AU og Me-
tropol, VIA og UCC. 
Evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i Norge i samarbejde 
med Oxford Research.  

Forskningsmetoder
Praksisforskning –forskningsamarbejde mellem forskere og praktikere, samt primært 
kvalitative metoder som deltagerobservation og interview.

For mere information
E-mail Dorthe Staunæs : dost@dpu.dk
4:10 website: www.viauc.dk/projekter/4svar
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Eva Gulløv, ph.d. og lektor. i 
antropologi.

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Eva Gulløv forsker i børn, barndom og pædago-
giske institutioner.  Af særlige emner kan nævnes: 
Børns betydningsdannelse; deres deltagelse i og 
udvikling af sociale relationer til andre børn; etniske 
minoritetsbørn i daginstitutioner; betydningen af 
barndommens institutionalisering;  børns samfundsmæssige status og muligheder; 
idealer og distinktioner i opdragelse.

Forskningen retter sig mod kulturelle opfattelser af børn og barndom og de sorte-
ringer og muligheder der er for enkelte børn og grupper af børn ikke mindst i de 
pædagogiske institutioner.

Aktuelle projekter 
’Bevægelige søskendeskaber’ fokuserer på børns relationer til søskende, biologiske 
såvel som sociale. Finansieret af Egmont-fonden.
’Civiliserende institutioner’ udforsker dannelsesidealer og opdragelsespraksis i og på 
tværs af børneinstitutioner og familier’. Finansieret af Det frie Forskningsråd.

Forskningsmetoder
Der arbejdes med antropologiske metoder dvs. deltagelse i og of observation af 
hverdagsliv, løbende samtaler, organiserede interviews og kvalitative spørgeskemaer.   

For mere information
E-mail Eva Gulløv: evag@dpu.dk
Bevægelige søskendeskaber website: www.dpu.dk/sosk  
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Grethe Kragh-Müller, lektor, autoriseret 
psykolog og klinisk psykolog, specialist og 
supervisor i børnepsykologi. Forsker i børns 
trivsel, udvikling og læring i familie og dag-
institution.

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Perspektiver
Grethe Kragh-Müller forsker i børns liv, trivsel og ud-
vikling i familie og daginstitution i samfundsmæssig 
og kulturel sammenhæng, bl.a. i forhold til udviklingsfremmende relationer mellem 
voksne og børn, der både forebygger og løser eventuelle konflikter og problemer. 
Udvikling og vurdering af kvalitet i daginstitutioner, bl.a. andet hvordan daginstitu-
tionen kan støtte børnenes udvikling af følelsesmæssige og sociale kompetencer, 
samt hvordan institutionen kan udgøre et spændende og aldersrelevant trivsels og 
læringsmiljø for børnene. Inddragelse af børns perspektiver i forskning. Et særligt fokus 
er forbindelsen mellem praksis og teoretisk samt forskningsmæssig viden indenfor 
psykologien. 

Aktuelle projekter 
Perspektiver på kvalitet i daginstitutioner, ”Alle med” – indretning af udviklings- og 
læringsrum for de 0-6 årige. 
KID: Udvikling af redskab til vurdering og udvikling af pædagogisk kvalitet i det pæ-
dagogiske miljø i daginstitutioner. 

Forskningsmetoder 
Primært kvalitative metoder, observation og interviews, samt i forhold til børn tegning 
som metode. 

For mere information
Email: Grethe Kragh-Müller : grkm@dpu.dk
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Hanne Knudsen, Ph.D,, lektor. 

Tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og 
Læring ved Institut for Uddannelse og Pædago-
gik (DPU) Aarhus Universitet. Studiekoordinator for 
Master i Ledelse af Uddannelsesinstitutioner, som 
udbydes af IUP i samarbejde med Copenhagen 
Business School.

Perspektiver
Hanne Knudsen interesserer sig for de aktuelle be-
tingelser for ledelse af og i uddannelsesinstitutioner. 
Hun arbejder både kvalitativt med blandt andet 
observation og med en historisk tilgang for at gøre det muligt at se aktuelle idealer og 
rutiner som nogen, der har været anderledes. Særlige temaer er relationen mellem 
folkeskole og familie, ansvar og ansvarliggørelse, lege og spil som styringsteknologi, 
dobbelthed i magtformer, fællesskabsdannelse og læreren som professionel. 

Aktuelle projekter 
”Precarious responsibility” i samarbejde med netværk af forskere fra bl.a Bielefeld.
Evaluering af Positiv Adfærd i Lærings- og Skolesammenhænge, PALS i tilknytning 
til care@au.
Evaluering af masterprogrammet for dagsinstitutionsledere i Norge i samarbejde 
med Oxford Research. 

Forskningsmetoder
Post-strukturalisme, dekonstruktivisme og systemteori. Historiske dokumenter, feltar-
bejde, interview. 

For mere information
E-mail Hanne Knudsen: hakn@dpu.dk
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Jens Erik Kristensen, lic.phil. og lektor, 
forsker bl.a. i børnehavens og pædagog-
professionens historie og aktualitet, i pæ-
dagogikkens idehistorie og i pædagogisk 
samtidsdiagnostisk og videnspolitik

Tilknyttet forskningsprogrammet Pædagogisk 
Samtidsdiagnostik ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Forskning i børnehavens og pædagogprofessio-
nens historie og aktualitet er vigtig som kilde til for-
ståelse af, orientering i og besindelse på den aktuelle politisk-økonomiske investering 
i førskoleområdet. Forskning i velfærdsprofessionernes aktuelle omkalfatring er vigtig 
for at forstå de nye former for ’professionalisme’, der aftegner sig i en konkurrencestat. 
Forskning i borgerroller og politisk dannelse er afgørende for at forstå det aktuelle 
opbrud i demokrati og deltagelse. Forskning i eksklusion og inklusion er vigtig for 
at forstå de nye udgaver af ’det sociale spørgsmål’, der truer samfundets enhed og 
sammenhængskraft. Forskning i pædagogikkens idehistorie er vigtig for at modvirke 
den almene fordummelse og ensretning, der truer den pædagogiske tænkning og 
praksis. Forskning i pædagogisk samtidsdiagnostik er vigtig for at kunne orientere 
sig i nye dagsordener og tendenser på det pædagogiske felt – og for at anfægte 
samtidens pædagogiske selvfølgeligheder og fixe ideer.

Aktuelle projekter 
Forskningsprojekt om børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet 
finansieret af BUPLs forskningsfond og Alhambra; forskning i velfærdsprofessioner i 
konkurrencestaten i tilknytning til og samarbejde med Enhed for Professionsforskning 
ved VIA UC; forskning i borgerroller og politisk dannelse i tilknytning til IEAs civic 
undersøgelse 2010.

Forskningsmetoder
Idehistorisk, sociologisk, socialanalytisk, diskursanalytisk og samtidsdiagnostisk

For mere information
E-mail Jens Erik Kristensen: jek@dpu.dk
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Jette Kofoed, ph.d., lektor.

Tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og 
Læring ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet.

Perspektiver
Jette Kofoed forsker i inklusion-og eksklusionspro-
cesser og subjektiveringsprocesser blandt børn 
i daginstitutioner og skole med særlig interesse 
for hvordan børn bliver til som passende ift de 
organisationer de befinder sig i. Der er flere foci:  
1), minoriserings og majoriseringsprocesser som de 
udspiller sig blandt børn, og som de performes gennem pædagogikker og politikker 
2) affektivitet, dvs. et fokus på hvordan inklusion-eksklusionsprocesser også er hef-
tigt emotionelt ladede, 3) virtualitet og teknologier, dvs. en optagethed af hvordan 
teknologier som smartphones, iPads, Nintendoer etc er del af børns liv og hvordan 
onlineliv er integreret i offline liv, og hvordan udveksling af fotos forbinder og sorterer 
socialt liv, 4) sociale kategorier som køn, etnicitet, race og nationalitet.

Aktuelle projekter 
Intimacy, social media and youth (sm m Malene Charlotte Larsen, Aalborg Universitet).

Forskningsmetoder
Feltarbejde, virtuelt feltarbejde, interview, visuelle og multisensoriske metoder.

For mere information
E-mail Jette Kofoed: jeko@dpu.dk
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John B.Krejsler, ph.d., lektor. Forsker i pro-
fessionalisering og uddannelsesreform

Tilknyttet forskningsprogrammet Pædagogisk 
Samtidsdiagnostik ved Institut for Uddannelse og 
Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
John B.Krejsler  forsker i hvordan dagtilbud/børne-
haven og pædagog-professionen transformeres 
i en ’global vidensøkonomi’, der fordrer fokus på 
læring. National policy spiller stadig mere sam-
men med transnationale fora i OECD, EU, Bologna 
Processen, når nye forestillinger om ’det gode institutionsliv’ og standarder for kvalitet 
skal sættes: Dette slår ned i dagtilbud i form af nye ledelsesformer, sociale teknologier 
(læreplaner, sprogvurdering) og nyt grundlag for dagligt institutionsliv.   

At forstå de nye tænke- og handlerum kræver kortlægning af komplekse styrings-
kæder mellem politikere, forvaltning, dagtilbudsledere og pædagoger,... og forældre 
og børn. Uden dette overblik bliver det svært at tage kvalificeret del i debatten om, 
hvordan vilkår for børns tidlige socialisering skal sættes.

Aktuelle projekter 
Deltog bl.a. i det BUPL-finansierede forskningsprojekt Kampen om ‘Kvalitet’ i daginstitu-
tionen – På tværs af Profession, Ledelse og Forvaltning i samarbejde med KU og CASA.

Forskningsmetoder
Forsker overvejende ud fra kvalitative metoder med inspiration i poststrukturalistisk, 
kritisk teori og anden teori.

For mere information
E-mail John B.Krejsler: jok@dpu.dk
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Kirsten Elisa Petersen, adjunkt, phd.

Tilknyttet forskningsprogrammet Social- og special-
pædagogik, inklusion og ledelse af organisationer 
(SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Kirsten Elisa Petersen forsker i børn og barndom, 
herunder især området 0-6 årige, samt social- og 
specialpædagogiske problemstillinger knyttet til 
denne aldersgruppe. Har et særligt fokus på udsatte 
børn, både i vuggestue og børnehave, såvel som 
inden for anbringelsesområdet. Hertil især udviklingspsykologiske problemstilinger 
knyttet til læring og udvikling.

Det er især vigtigt at udvikle og formidle forskningsbaseret viden knyttet til området 
udsatte børn med henblik på, at den pædagogiske praksis har mulighed for at tilret-
telægge pædagogiske indsatser, der støtter gruppe børns trivsel og udvikling.

Aktuelle projekter 
Projekt vedr. børns hverdagsliv i ghettoområder, og daginstitutionens betydning for 
børnene. Økonomisk finansieret af BUPL. I samarbejde med Niels Rosendal Jensen. 
Projekt vedr. sundhedsplejens betydning og indsats i relation til udsatte børn og familier 
i ghetto-lignende boligområder. Projektleder Kirsten elisa petersen

Forskningsmetoder
Forsker inden for den kvalitative forskningstradition, især med afsæt i kritisk psykologi, 
med anvendelse af praksisforskning som metode og tilgang til praksis

For mere information
E-mail Kirsten Elisa Petersen: kepe@dpu.dk
Børns hverdagsliv og opvækst i ghetto-lignende boligområder website:  
edu.au.dk/forskning/projekter/boerneliv-i-ghettoer/
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Lone Svinth,ph.d.-stipendiat. Forsker i sam-
spil og læring i daginstitutioner.

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Med udgangspunkt i et sociokulturelt perspektiv 
på læring og tilblivelse er Lone Svinth optaget af 
hvordan måder hvorpå pædagoger interagerer, 
guider, støtter, inspirerer og undres sammen med 
børn får betydning for børns erfaringer med at være 
og med at lære i en daginstitution. 

I takt med at bestræbelserne på at designe små børns læring og udvikling intensive-
res, er det vigtigt at udforske de meninger og betydninger, som tilskrives læring som 
begreb og fænomen samt det utal af handlinger og valg, der træffes i det levede 
samspil mellem voksne og børn med henblik på at understøtte børns læring og 
udvikling i daginstitutioner.

Aktuelle projekter 
Ph.d.-projektet er forankret i LUDVI- projektet ledet af professor Charlotte Ringsmose. 
Derudover deltager Lone i to forsknings- og udviklingsprojekter på daginstitutionsom-
rådet: (1) Barnet i Centrum ledet af professor Stig Broström. (2) Kvalitet i daginstitutioner 
i Slagelse ledet af professor Charlotte Ringsmose.

Forskningsmetoder
Med udgangspunkt i et pædagogisk psykologisk perspektiv baseres forskningen 
primært på praksisforskning samt kvalitative metoder som deltagerobservation (med 
og uden brug af video) og interviews.   

For mere information
E-mail Lone Svinth: losv@dpu.dk
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Mia Herskind, lektor, ph.d. og forsker i læ-
ringens kropslige-, sanselige og æstetiske 
aspekter. 

Tilknyttet forskningsprogrammet Diversitet, Kultur 
og Forandring ved Institut for Uddannelse og Pæ-
dagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Mia Herskind forsker i krop og bevægelsesaktiviteter 
og i læringens kropslige sanselige og æstetiske 
dimensioner og kvaliteter. Mia Herskind har fokus 
på de forhold og processer, der har betydning for 
at børn i daginstitutioner oplever det meningsfuldt at bevæge sig. I den forbindelse 
også interesse for rum til bevægelse ( inden- og udendørs) samt  for de professionelles  
kropslighed og  deres måde at ta’ institutionens målsætninger om læreplanstemaet  
’krop og bevægelse’  på sig. 

Aktuelle projekter 
’Læring i bevægelse, finansieret af Ministeriet for Børn og Uddannelse. En undersøgelse 
af den betydning et særligt fokus på bevægelse og kropslighed har for daginstitu-
tionen som læringsrum. 

Forskningsmetoder
Mia Herskind arbejder med kvalitative undersøgelsesmetoder, herunder observation 
og interview. Hun tager afsæt i en fænomenologisk-hermenutisk referenceramme,  
med fokus på deltagelse, mening, situerede læreprocesser samt embodiment. 

For mere information
E-mail Mia Herskind: mhe@dpu.dk
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Niels Rosendal Jensen, lektor

Tilknyttet forskningsprogrammet Social- og special-
pædagogik, inklusion og ledelse af organisationer 
(SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Forsker i børn og unge, især de socialpædagogiske 
problemstillinger og pædagogiske interventions-
former, der anvendes af de professionelle. Arbejder 
med forskning i udsatte børn, både i vuggestue og 
børnehave og i døgninstitutioner med særlig inter-
esse for omsætning af ’ny viden’. Sigtet er både at bidrage til at udvikle og ligeledes 
formidle forskningsbaseret viden inden for området.

Aktuelle projekter 
Projekt vedr. børns hverdagsliv i ghettoområder, og daginstitutionens betydning for 
børnene. Økonomisk finansieret af BUPL. I samarbejde med Kirsten Elisa Petersen. 
Desuden EU-finansierede projekter om pædagogiske indsatser i udsatte boligom-
råder hhv. om frivliighed.  

Forskningsmetoder 
Anvender mixed methods design og case study

For mere information
E-mail Niels Rosendal Jensen: nrj@dpu.dk 
Børns hverdagsliv og opvækst i ghetto-lignende boligområder website: 
edu.au.dk/forskning/projekter/boerneliv-i-ghettoer/
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Ole Henrik Hansen, ph.d. Forsker i barnets 
første sprog og dagtilbudsdidaktik. 

Tilknyttet forskningsprogrammet Læring for Omsorg, 
Bæredygtighed og Sundhed ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

Perspektiver
Med udgangspunkt i et bio-sociokulturelt perspektiv 
på barnets læring og udvikling er Ole Henrik Hansen 
interesseret hvordan måder hvorpå omsorgsgivere 
planlægger, interagerer, guider de mindste børn.
Interessen er grundlæggende at forsøge at opti-
mere børns muligheder i et velfærdssamfund, hvor børn let kan synes i vejen, og hvor 
debat og interesse for deres barndomme synes underlagt andre interesser, end barnets. 

Aktuelle projekter
Barnet i Centrum - aktionsforsknings og aktionslæringsprojekt om det 0-3 årige 
barneliv i Danmark. 
Dagplejen i Danmark - en observationsundersøgelse om interaktionsmønstre i 65 
dagplejehjem i 6 kommuner. 
ValueED - værdier i vuggestue og børnehave - et fælles nordisk projekt.
Stemmer i fællesskabet - pædagoger og dagplejeres evne til at fange barnets emo-
tionelle intention i Gentofte kommune

Forskningsmetoder 
Kvalitatove metoder som observation, interview og videooptagelser - og kvantitative 
analysemetoder, samt kvantitative metoder som spørgeskemaundersøgelser

For mere information
Email: Ole Henrik Hansen : ohh@dpu.dk
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Stig Broström, professor m.s.o. Forsker i vug-
gestue- og børnehavepædagogik, didaktik 
og dannelse.

Tilknyttet forskningsprogrammet Læring for Omsorg, 
Bæredygtighed og Sundhed ved Institut for Ud-
dannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet.

Perspektiver
Stig Broströms forskningsområde retter sig mod 
udvikling af en kritisk-demokratisk vuggestue- og 
børnehavedidaktik, der funderer sig på en nordisk-
tysk dannelsesdidaktik, men som også forsøger at 
medtænke postmoderne børnehavepædagogiske dimensioner. Et nutidigt dannel-
sesbegreb søges udviklet samt spørgsmålet om det dannende indhold, hvilket bl.a. 
involverer fagdidaktiske forskningstilgange i forbindelse med bestemmelse af vigtige 
indholdsdimensioner som science, early literacy og matematik. Læringsteoretiske 
studier knyttes med henblik på konstruktion af et læringsbegreb rettet mod de 0-6 
årige, hvilket nødvendigvis rummer legeteoretiske studier.  Udvikling af en dynamisk 
dagtilbuds- og indskolingsdidaktik er afgørende for børns trivsels-og læringsmulig-
heder nu og i fremtiden. God kvalitet i dagtilbud kan bidrage til et godt her-og-nu 
liv samt skabe gode betingelser for fremtidige lærings- og udviklingsmuligheder. 

Aktuelle projekter 
Barnet i Centrum. Hvordan fungerer hverdagslivet for børnene i dagpleje og vuggestue? 
Multiplicity and open minds: Values education in Nordic preschools (ValueEd). 
Laboratorium for kritisk-demokratisk børnehavepædagogik. Et aktionslærings og 
forskningsforløb med fokus på udvikling af børnehavens demokratiske processer
Pædagogers syn på børns læring. En sammenlignende kvantitativ undersøgelse af 
hvor data indsamlet i Danmark, Sverige, Estland, Grækenland, Tyskland og Australien.

Forskningsmetoder
Da forskningsgenstanden varierer fra projekt til projekt anvendes varierende forsk-
ningsmetoder, såvel kvalitative som kvantitative, og ofte i kombination

For mere information
E-mail Stig Broström: stbr@dpu.dk
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Sven-Erik Holgersen, Lektor, PhD i musik-
pædagogik

Tilknyttet forskningsprogrammet Fagdidaktik ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus 
Universitet.

Perspektiver
Sven-Erik Holgersen forsker i musikundervisning og 
-uddannelse på alle niveauer. Hans interesse for 
småbørnsområdet er særligt knyttet til musikalsk 
læring og udvikling. Et gennemgående spørgsmål 
er, hvordan man kan begrunde og tilrettelægge 
æstetiske aktiviteter med et særligt fokus på kropsligt forankrede erfaringer. 

Et aktuelt problem er, at musikken er alle steder og i alle samfund, men i den almene 
undervisning bliver den ofte anset for at være et sekundært fag. Det er paradoksalt, 
fordi netop musik involverer og bidrager til udvikling af mange sider af mennesket. 
Gennem aktiv beskæftigelse med musik erfarer man både noget om musikken, om 
sig selv og om andre, og sådanne erfaringer har stor værdi både for den enkelte og 
for samfundet.

Aktuelle projekter 
Forskningsprojekter i sammenlignende fagdidaktik og musiklæreruddannelse, her-
under samarbejde med forskere i Nordisk Netværk for Musikpædagogisk Forskning. 

Forskningsmetoder
Forskningen er fænomenologisk orienteret med særlig vægt på, hvordan praksis og 
levet liv kan undersøges ved hjælp af kvalitative metoder.

For mere information
E-mail Sven-Erik Holgersen: svho@dpu.dk
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Søren Nagbøl mag. art et lic.scient. soc. 
Forsker i psykoanalyse, arkitektur, sociali-
sationsteori, pædagogisk sociologi, Krops-
antropologi og børns tidlige socialisation i 
forbindelse med leg.

Tilknyttet forskningsprogrammet Fagdidaktik ved 
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus 
Universitet.

Perspektiver
Søren Nagbøl  forsker i bevægelsespraksis – om 
børns civilisering og socialisering i hverdagen. 
Begreberne kropskultur og arkitektur har i menneskers praksis fælles forudsætninger, 
de optræder som en helhed og udgør således en syntese i alles liv. Vores materielle 
omgivelser - om det er en fødestue, en vuggestue, en børnehave, en skole, vores 
boliger og byplanlægninger - er alle steder, hvor socialisering og civilisering fore-
går. Derfor er det forskernes opgave at undersøge, hvad det er for kvaliteter i de 
iscenesættelser som børn vokser op, der er forudsætningen for at de kan udvikle og 
realisere de livsudkast (potentialer), som er fundamentet for fleksibel selvdannelse i 
et livslangt perspektiv? Det er spørgsmål, som stiller nye krav til den viden, der skal 
udvikles for at kunne opfange, iagttage, forstå, synliggøre og formidle disse initiativer 
til modeller, der favner så bredt og præcist, at evidensen af de mange bestræbelser 
bliver reflekteret og omsat i innovative orienteringsmidler. 

Forskningsmetoder 
Gennem interdisciplinære tværvidenskabelige tilgange indenfor civilisationsteori, 
arkitektursociologi og socialisationsteori, hvor jeg har forsket i materielle iscenesæt-
telser betydning for menneskers livssammenhænge, har jeg gennem konkrete em-
piriske studier undersøgt, hvorledes forskellige sociale arenaer præger den enkelte 
individuelle socialisering og kulturelle identitet.

For mere information
Email: Søren Nagbøl: sona@dpu.dk
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Ulrik Brandi, ph.d., lektor

Tilknyttet forskningsprogrammet Organisation og 
Læring ved Institut for Uddannelse og Pædagogik 
(DPU), Aarhus Universitet 

Perspektiver
Med afsæt i et pragmatisk perspektiv på læring 
og forandring er Ulrik Brandi i sin forskning optaget 
af at forstå forholdet mellem organisationsforan-
dringer herunder innovation og organisationers 
læreprocesser. Det empiriske fokus er placeret på 
organisatoriske forandringer af området for udsatte 
børn og unge, og hvordan disse forandringer er i stand til at ændre områdets aktørers 
organisatoriske rutiner og praksisser forstået som organisatorisk innovation, og herun-
der hvad der fremmer og hæmmer aktørernes og organisationernes læreprocesser.

Aktuelle projekter 
VIDA projektet i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet
LLLight’in’Europe i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet og forskere fra 
flere forskellige europæiske universiteter

Forskningsmetoder 
Arbejder både med kvantitative og kvalitative metoder i form af spørgeskemaer, 
observationer, interviews og dokumenter.

For mere information
Email: Ulrik Brandi: ulbr@dpu.dk 
VIDA website: www.dpu.dk/vida
LLLight’in’Europe website: www.lllightineurope.com/home/
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