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Temamøde 2017 – Chancelighed  
 

 
I årets temamøde, som foregik i Rundetårn på Campus Esbjerg, deltog ca. 120 medlemmer fra UC SYD’s 
bestyrelse og fra uddannelsesudvalgene; alle uddannelsesudvalg var repræsenteret på mødet.  
 
Bestyrelsesformand Stephanie Lose bød velkom-
men og tog hul på dagens tema ved at pege på 
følgende spørgsmål:  

• Hvordan kan UC SYD gøre chancelig-
hed til et særligt kendetegn ved måden 
at bedrive uddannelse og forskning på? 

• Hvordan kan vi arbejde med øget fokus 
på chancelighed som indhold i uddan-
nelserne? 

• Hvad betyder chancelighed for jer, der er 
ude i professionerne? 

• Hvordan kan vi gennem uddannelserne 
medvirke til at skabe grundlaget for soci-
ale vilkår for både børn og voksne samt 
lighed i fremtidens sundhedsvæsen? 

• Øger eller svækker informationsteknolo-
gien chanceligheden? 

 
 

Oplæg om chancelighed v/forskningschef Keld Thorgård 
Keld Thorgård tog afsæt i en beretning om en flykatastrofe, som indrammede det budskab, at automatise-
ring, robotter og IT ikke kan klare problemløsningen, når den usædvanlige situation trænger sig på. Så skal 
der erfarne folk til. De tekniske og digitale løsninger kan ikke stå alene. Vi skal stadig uddanne fagprofessi-
onelle, og vi skal holde kompetencerne ved lige. 
 
Keld tog derefter fat på de samfundsmæssige og sociale udfordringer som motor for henholdsvis: 

• Innovation og design 
• Forskning 
• Uddannelse og uddannelsesudvikling. 

 
Med eksempel i Velux’ udvikling af det kendte ovenlysvindue og et eksempel på innovativ udvikling af røg-
svage briketter opfordrede Keld deltagerne til hver især selv at give et konkret eksempel på en innovativ 
designproces, som konfronterer en samfundsmæssig eller social udfordring. 

Bestyrelsesformand Stephanie Lose 
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Næste eksempel, som Keld fremdrog, var University 
College of London’s satsning på Grand Challenges, 
som dyrker tværfaglige samarbejder, der undersøger 
sammenkædede løsninger på seks områder relateret 
til vigtige samfundsmæssige interesser: Global sund-
hed, kulturforståelse, bæredygtige byer, menneske-
ligt velvære, retfærdighed og ligestilling og transfor-
mativ teknologi. Keld pegede også på Uddannelses- 
og Forskningsministeriets FORSK 2025-katalog, der 
bruges som viden-, inspirations- og prioriterings-
grundlag for forskningsinvesteringer i en lang række 
sammenhænge, bl.a. de politiske forhandlinger om 
fordeling af forskningsreserven, ved udmøntning af 
forskningsmidler og i forbindelse med dansk delta-
gelse i internationalt forskningssamarbejde. Keld om-
talte endvidere de potentialer, der er i at fokusere på 
indsatser inden for tværgående uddannelsesudvikling; forhåbningerne til uddannelse som vej til at løfte 
samfundsproblemer er stort. Disse eksempler udløste det andet spørgsmål til salen: Hvad vil det sige, at 
lave uddannelsesudvikling orienteret af samfundsudfordringer?  
 
Keld fremhævede, at UC SYD’s strategi 2021 med indsatsområderne kvalitet, praksistilknytning og innova-
tive professioner, lægger op til en udfordringsorienteret tilgang hen imod udviklingen af innovative professi-
onelle. Som eksempel på en konkret udfordring, UC SYD tager op, er netop fokusset på chance(u)lighed. 
Alle professioner er berørt af problematikken, og der kan med rette rejses kritik af, at professionerne ikke i 
højere grad gør noget for at ændre på problemet. Men hvad taler vi om, når vi taler om chancelighed/chan-
ceulighed? Keld pointerede, at spørgsmålet om (u)lighed bør knyttes til chancer og mulighederne, ikke til 
resultatet. Samtidig gjorde Keld det klart, at begrebet chancelighed ikke er ukontroversielt, idet det både 
kan føre til uddannelses- og beskæftigelsessnobberi, og samtidig kan det føre til en uinvolveret udpegning 
af ‘dem der’ med sig. Kelds tredje spørgsmål til salen gik derfor på, hvordan problemstillingen om 
chance(u)lighed fremtræder i den praksis, vi hver især uddanner til, og hvordan vores uddannelse kan bi-
drage til at gøre noget ved det?  
 
Kelds præsentationen af begrebsdannelserne om chance(u)lighed viste, at feltet er særdeles komplekst. 
Der er dels forskellige teoretisk/filosofiske forståelser af chance(u)lighed og tilgrænsende begreber, dels er 
der empirisk viden om årsager til chance(u)lighed og om tilgange, der understøtter chancelighed, ligesom 
det er vitalt at se problematikken ud fra de involveredes perspektiv. Dertil kommer, at der ud fra en gen-
nemsnitsbetragtning træder systematiske forskelle frem på en lang række livsvilkår afhængigt af, om foræl-
drene er ufaglærte eller har en lang uddannelse. De systematiske forskelle viser sig fx via sprogtest i bør-
nehaven, resultater i skolen, uddannelse, indkomst, sundhed og dødelighed. Kelds fjerde spørgsmål lød 
derfor: Hvordan kan man som uddannelse(r) blive bedre til at adressere disse tværgående udfordringer? 
 
Keld rundede sit oplæg af med at kigge på, hvad der kan gøres. Det er oppe i tiden at fokusere på tidlig ind-
sats, fordi indflydelsesrige forskere1 aktuelt peger på, at tidlig indsats og højkvalitets dagtilbud virker. Men i 
Danmark går 98 % af børnene i dagtilbud, og alligevel kan vi se systematisk skævhed. Hvad skal vi så stille 
op? Forslag: Bedre normeringer i institutionerne, bedre forståelse for hvordan familiekulturer/-typer fostrer 
forskellige egenskaber og kompetencer, behov for at lærere og pædagoger arbejder systematisk med for-
skelligheder i socialt betingede forudsætninger for læring etc. Agi Eva Csonka, der har stor erfaring som 
bl.a. forsker, leder og rådgiver inden for skole- og uddannelsesområdet, siger: 
 

”… Daginstitutioner og skoler har på ingen måde redskaberne til at ændre på den sociale ulighed. 
 
Men pædagogerne og lærere har redskaberne til at gøre noget ved, at børn har forskellige forudsæt-
ninger for at lære. De ved godt, at man skal behandle børn forskelligt, alt efter hvilke særlige behov 
børnene har. Pædagogen i vuggestuen ved, at det for tidligt fødte barn har nogle andre forudsætnin-
ger end de øvrige børn, og læreren er helt på det rene med, at den ordblinde elev skal undervises på 
en anden måde.” (Agi Csonka: Hvordan får vi mere lighed i uddannelse? Moderne Ideer, 2017.) 

                                                           
1 James Heckmann og Robert D. Putnam. 

Forskningschef Keld Thorgård 
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Kelds femte spørgsmål til salen lød derfor: Hvordan arbejder man som lærer, pædagog og underviser sy-
stematisk med de socialt betingede forskellige forudsætninger for læring?  

 

Drøftelse i salen 
Keld Thorgårds fem spørgsmål lagde op til den ef-
terfølgende drøftelse i salen, som blev styret af pro-
rektor Alexander von Oettingen.  
 
Debatten tog afsæt i det etiske perspektiv som den 
store udfordring. Det handler om at have borge-
ren/mennesket i centrum – at fokusere på værdig-
hed. eksempelvis kan teknologiske nyskabelser 

sikre, at borgeren/mennesket bevarer sin værdighed. Værdigheden for den enkelte styrkes også gennem 
tværfagligt samarbejde – husk at spørge, hvad de andre fagpersoner har som kernekompetence. Det blev 
fremhævet som en vigtig kompetence at have borgerperspektiv på det tværfaglige samarbejde. Husk også 
at tage konflikterne. Det er vigtigt at være fordomsfri og samarbejde ligeværdigt, også selv om samarbejdet 
skal foregå på tværs af kvalifikationsniveauer. Husk, kollegaen kan være tættere på borgeren end en selv.  
 
Vedrørende praktik blev der peget på, at praktikforløbene bør bevæge sig med at begynde i det monofag-
lige perspektiv og senere inddrage tværfaglige perspektiver – der er behov for stærk fag-faglighed, førend 
man kan blive god tværfaglig. Diskussionen greb ind i sidste års tema om T-shape-kompetencer: Formålet 
med tværfaglighed er at kunne byde ind med egen fagfaglighed. 
 
Diskussionen bevægede sig desuden ind på fremtidsperspektivet – alle professioner og hermed uddannel-
ser er under evig forandring. Hvordan fremtidssikrer vi uddannelserne? Hvad gør vi, hvis vi tager fejl? 
Fremtids- og udviklingsperspektivet er under stærk politisk indflydelse og styring.  
 
Samspillet i et jazz-orkester blev brugt som allegori på et stærkt 
tværfagligt samarbejde, hvor det fælles sprog ligger i akkorderne 
og rytmen, men hvor der samtidig er plads til at være kreativ. Un-
dervisere, studerende og praksisfeltet blev opfordret til at gå ud i 
virkeligheden sammen og være kreative. 

Bestyrelsesformanden og rektor rundede mødet af med at nævne, 
at et af indsatsområderne i den nye rammekontrakt, som UC SYD 
er ved at indgå med Uddannelses- og Forskningsministeren vil 
være at fokusere på at rekruttere unge fra ikke-uddannelsesvante 
miljøer.  

Flere af deltagerne benyttede muligheden for at lægge deres bidrag på en fælles Padlet: 
 

1. Noter et konkret eksempel på en innovativ designproces, som konfronterer en social/samfunds-
mæssig udfordring. Hvad kendetegner løsningen? Overvej forholdet mellem det simple og det 
komplekse i henholdsvis problem og løsning. 
 

• Sundhedsuddannelserne / Pia Assenholm: 
Medicinske teknologi løsninger, hvor compliance i forhold til brugen af et produkt kan 
komplicere anvendelsesmuligheden af en teknologisk løsning.  
 

• Lærer – Jens:  
Problem: Fleksibel uddannelse af folk - etablere lokale læringsrum 
Løsning: e-læring 
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• Socialrådgiver uddannelsen - Britta Martinsen: 
Videostøtte til borgere, som oplever angst og har behov for kontakt på forskellige tids-
punkter. 
 

• Pædagoguddannelsen - Lasse Birkelund:  
Helhedssyn på børn - socialrådgivere i dagtilbud - pædagoger i skolen - sundhedsperso-
nale tættere på familierne 
 

• Pædagoguddannelsen - Trine Etzerodt: 
At designe tværprofessionelle bachelorprojekter eller andre projekter af denne art i løbet 
af uddannelsen. Det er vigtigt at lægge rammer for at designe disse læreprocesser - 
bruge tid på dette - så de studerende er velforberedte til at indgå i den tværprofessionali-
tet, der er vigtig for borgerne i praksis. 
 

• Kommunikationsuddannelserne - Marianne Hviid:  
Hvordan kan mange mennesket dele gode ideer? Fx brug padlet 😊😊  
 

• Pædagoguddannelsen - Poul Flack-Jensen:  
Der er stor risiko for, at Chancelighed som samfundsprojekt med fokus på ressource-
stærke kriterier som uddannelse og beskæftigelse skaber et større gab mellem dem, der 
har evnen, og dem der ikke har. Derfor skal der være sideløbende fokus på chancelighed 
i forhold til at have et godt liv på egne præmisser og med samfundsdeltagelse på et eller 
andet niveau. 
 
 

2. Samfundsmæssige og sociale udfordringer er velkendte drivkræfter i en række innovations – og 
forskningsprocesser, men hvad vil det sige, at lave uddannelsesudvikling orienteret af samfunds-
udfordringer? Giver det mening og hvordan? 
 

• Socialrådgiveruddannelsen - Britta Martinsen:  
Det vil sige, at uddannelsen skal sikre tilknytning til praksis og følge udviklingen. Det vil 
sige, at uddannelserne er nødt til at anerkende, at der ofte sker noget i praksis, som 
overhaler tilgang og mindset på uddannelserne. Praksis mærker først udviklingen og hvor 
udfordringerne er. Praksis skal også fortsat have fokus på den teoretiske og forsknings-
mæssige udvikling. Det giver i høj grad mening. Og praksis-teori skal helst gå hånd i 
hånd. 
 

• Sygeplejerskeuddannelsen - John Christiansen:  
Hvordan skaber vi et uddannelsesområde, hvor det arbejdsmarked, vi uddannes til, åb-
nes mere op på tværs, så man ser ens faglige blive efterspurgt på tværs af områderne? 
Altså udfordre selvfølgeligheder. Fx hvorfor er der en ulighed i levetid hos borgere med et 
handicap, som oveni har en kronisk sygdom.  
 

• Sundhedsuddannelserne - Pia Assenholm:  
En stærk praksistilknytning, hvor praksis i meget højere grad inddrages. Herunder at bor-
ger/patienter involveres i mulige løsninger med fokus på at finde løsninger, der giver me-
ning for såvel fagpersonale og borger/patient.  
 

• Pædagoguddannelsen - Trine Etzerodt:  
I endnu højere grad inddrage de studerendes erfaringer fra praksis i undervisningen som 
temaer, der arbejdes med. Det vil give en stor variation af aktuelle temaer. Når det sikres, 
at de fleste (alle?) studerendes praksiserfaringer inddrages i undervisningen i kvalificeret 
modspil fra underviserne, kan der også underbygges chancelighed blandt de studerende.  
 

• Sygeplejerskeuddannelse - John Christiansen:  
Hvad er vigtigst? At opfinde løsninger, så man kan leve med en kronisk sygdom? Et om-
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råde, der økonomisk er meget dyrere end det meste akutte arbejde, der foregår i sund-
hedsvæsenet, men nok har mindre fokus ... eller at forebygge at de kroniske sygdomme 
opstår? Kan man tilgå udfordringerne uden stillingtagen? 

 
 

3. På hvilken måde træder problemstillingen om chance(u)lighed frem i den praksis, I uddanner til, 
og hvordan kan jeres uddannelse bidrage til at gøre noget ved det?  
 

• Pædagoguiddannelsen - Trine Etzerodt:  
Chanceulighed viser sig ved forskellige segregationsprocesser i de pæd. institutioner. 
Det kan være ved minoritets- og majoritetsborgere, på køn etc. Her kan arbejdes med 
begrebet kulturmøde og mangfoldighed bredt set. 
 
 

4. Diskussionen om chancelighed er karakteriseret ved at gå på tværs af det sociale, det pædagogi-
ske, det sundhedsfaglige …. Hvordan kan man som uddannelse(r) blive bedre til at adressere 
denne tværgående udfordring? 
 

• Pædagoguddannelsen - Lasse Birkelund:  
Vi skal være bedre til på tværs af professionerne at dele viden/bekymringer, vi skal være 
mere åbne over for civilsamfundet, så bekymringer fra “andre” forældre bliver mere legi-
time. Vi skal have viden om familierne så tidligt i børnenes liv, så vi ligeledes kan lave 
initiativer tildigt i barnets liv.  
 

• Sundhedsuddannelserne/Pia Assenholm:  
Et redskab hertil kunne være interprofessionel læring og relationelkoordinering som en 
metode i uddannelserne. 
Endvidere kunne underviser på grunduddannelserne gå mere på tværs af uddannel-
serne, med det fokus at få mere indsigt i et andet fagområde.  
En anden mulighed kunne være udveksling med praksis. At der etableres stillinger, hvor 
man arbejder delvist i praksis og delvist som underviser.  
 

• Sygeplejerskeuddannelse - John Christiansen:  
Der ligger forskning fra Linda H. Aiken, der taler om sammenhæng mellem kvalificeret 
arbejdskraft og fx patienters overlevelse mv. 
Hvordan anvendes den forskning til at tilrettelægge fremtidens arbejdskraft, så dette fak-
tisk omsættes og tages ind?  
 

• Pædagoguddannelsen - Poul Flack-Jensen:  
Det socialpædagogiske arbejde drejer sig også om at skabe relationer mellem menne-
sket og medborgerskabet (nærmiljøet, foreninger, civilsamfundet som sådan).  Hvordan 
kan medborgerskabet spille sammen med den professionelle støtte? Medborgerskabets 
deltagelse er en af de præmisser, som samfundet fremtidigt er baseret på.  

 
 

5. Hvordan arbejder man som lærer, pædagog og underviser systematisk med de socialt betingede 
forskellige forudsætninger for læring? 
 
 

6. Andet  
 

• Tine Hald:  
Der er et dilemma mellem et hierarkisk og ambitiøst opbygget uddannelsesvæsen overfor 
et behov i praksis for tværfaglighed og sammenhæng, hvor der fordres respekt og lige-
værdighed i samarbejde med andre – også med folk med lavere eller højere uddannelse 
end os selv.  
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