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Plan 

I.  Kontroversiel viden – design og metoder? 
II.  Projektets ide og tilgang til udvikling af viden 
III.  Udfordringer 
IV.  Vi prøver og reflekterer over udvikling af viden 

 - udfordring 1: at skræddersy forskning, der får ide, teknik, organisation 
 og deltagere til at spille sammen   
 - udfordring 2: at inddrage børn/unge 

V. Perspektivering 
 - muligheder for synergi og samarbejde mellem praksis og forskning? 
 - hvilke former for viden og anvendelse heraf forestiller vi os? 



Kontroversiel viden? 

Vi, forskere fra Aarhus Universitet og KORA, samarbejder med anbragte børn/unge og 
deres sagsbehandlere i syv kommuner om at "opfinde Teledialog".  
 
Samarbejdets formål er at finde nye veje til bedre dialog og relationer mellem børn/
unge og sagsbehandlere, hvilket de har udtrykt ønske om i tidligere undersøgelser.  
 
Projektet kombinerer aktørernes forskellige vidensformer i deres forskellige 
kontekster gennem samarbejde om at opfinde og afprøve forskellige former for 
Teledialog, som et supplerende element i aktørernes praktiske hverdag. Det kommer 
der både praktiske løsninger og videnskabelige erkendelser ud af.  
 
I en tid, hvor diskurs og praksis i vidensproduktionen særligt prioritere kontrollerede 
forsøgsdesign, så er dette projekt kontroversielt.  
 
Vi argumentere for, forsøger at vise og indbyder til afprøvning af, om det er relevant 
og nødvendigt for den samlede produktion af både praktiske løsninger og 
videnskabelige erkendelser, at kvaliteterne i denne type projekter anderkendes på lige 
fod med kontrollerede forsøg. 
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Kontroversielt design? 
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§  Kvantitative 

§  Kvalitative 

§  Udefra 
–  Observation 
–  Summativ 
–  Generalisering 

§  Indefra 
–  Deltagelse 
–  Formativ 
–  Kontekstualisering 

Kontroversielle metoder og anvendelse? 
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Viden i praksis  
– set udefra/indefra med kvantitative/kvalitative metoder 

Caroline	  Verbeek	  (2008):	  BørneRAP:	  Ét	  barn	  –	  én	  plan.	  Center	  for	  Hjerneskade.	  



Caroline	  Verbeek	  (2008):	  BørneRAP:	  Ét	  barn	  –	  én	  plan.	  Center	  for	  Hjerneskade.	  

Viden i praksis  
– set udefra/indefra med kvantitative/kvalitative metoder 
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Hjemmeside:	  hHp://teledialog.au.dk/	  
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Hvad	  er	  Teledialog?	  
	  
Formålet	  med	  projekt	  Teledialog	  er	  udvikle	  et	  koncept	  for	  brug	  af	  it,	  som	  kan	  
styrke	  kommunikaSonen	  mellem	  anbragte	  børn/unge	  og	  kommunale	  
sagsbehandlere.	  Denne	  brug	  kaldes	  i	  projektet	  for	  teledialog.	  	  
	  
Håbet	  er,	  at	  teledialog	  kan	  styrke	  sagsbehandlerens	  kendskab	  Sl	  barnet/den	  unge	  
og	  dermed	  øge	  muligheden	  for	  at	  Slbyde	  relevante	  indsatser	  eller	  gribe	  ind	  i	  sager,	  
hvor	  det	  kunne	  være	  nødvendigt.	  	  
	  
Ligeledes	  er	  det	  muligt,	  at	  teledialog	  kan	  medvirke	  Sl,	  at	  den	  anbragte	  kan	  øve	  
Slstrækkelig	  indflydelse	  på	  beslutninger	  om	  egne	  forhold,	  og	  endelig	  er	  det	  en	  
udbredt	  erfaring,	  at	  mange	  anbragte	  ønsker	  en	  tæHere	  kontakt	  med	  deres	  
sagsbehandler	  (se	  f.eks.	  Børnerådets	  rapport:	  
De	  prøver	  at	  gøre	  det	  så	  normalt	  som	  muligt).	  	  
	  
Hensigten	  med	  teledialog	  er	  ikke	  at	  erstaHe	  ‘face-‐to-‐face’	  samtaler,	  men	  at	  bruge	  
it	  Sl	  yderligere	  at	  styrke	  kontakten	  mellem	  anbragte	  børn/unge	  og	  deres	  
kommunale	  sagsbehandlere.	  	  
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1.	  Eksempel	  Ung	  SBX:	  BASELINE	  
Alder,	  anbringelse	  

dato	  

tekst	  
	  

tekst	  
	  

tekst	  
	  
	  

	  
tekst	  
	  
	  

tekst	  
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Logbog - uddrag 

17-08-2014: Leif besøger og gennemfører interview med ung1, se dokumentation. 

19-08-2014: Leif er i kontakt med sb1 via chat og mail, hvor de aftaler Lync-kontakt 
med video dagen efter   

20-08-2014: Leif har videokontakt med sb1, der fortæller at hun ikke kunne få 
kontakt med ung1, men at det muligvis var fordi opsætningen af ungs adresse var 
forkert. 

Sb1 sendte følgende mail:... Jeg talte efterfølgende med ham og der lød han lidt tvivlende, han 
vidste ikke rigtigt hvad han skulle sige. Kom også først bagefter til at tænke på om, han evt. havde 
et nummer han kunne ringe til dig på. Hvis han ikke har det, tænker jeg det ville være en god ide, 
hvis du tog kontakten til ham, … ved altså ikke helt hvordan det her fungerer :-D)	  	  Forsat god dag 

21-08-2014… Leif sendte bagefter en sms med adgangskoden til Ung1 og efter cirka 15 minutter 
var han kommet på Lync og havde herefter den første kontakt med Leif via Lync. Først var der kun 
lyd, men ung1 fik tændt for videoen efter nogle minutter. Lyden var lidt forskudt for ung1 mens Leif 
havde god lyd og kunne høre fjernsynet i baggrunden. Det blev bare til en kort samtale og 
afslutning med at ung1 nu kunne komme i kontakt med sb1 i morgen.  

21-08-2014: Leif Nu lykkedes det - jeg har lige talt med ung1 over Lync med video :) 
   
SB1 Super jeg forsøger om lidt, prøver lige at se hvad der sker her  
   
  Har lige talt med Ung1 på video :D, super fedt 
    
Leif  Du siger bare til, hvis der er noget jeg/vi kan hjælpe med og du må 
endelig huske på bøvlet, som vi jo også skal lære af :) Dejligt I fik kontakt :) 
 
Sb1 Det var en fed oplevelse. Man bliver helt høj når det lykkes :) Jeg skal nok 
sige til. Forsat god dag til dig.	  



Udfordringer 

19	  

I.  Skræddersyet forskning for at få ide, teknik, 
organisation og deltagere til at spille sammen 
om udvikling af Teledialog  

II.  Inddragelse af børn/unge i udviklingen af 
Teledialog  

 

 

 



Udfordring 1: Skræddersyet forskning 
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o  Teoretisk viden er noget der stimulerer en 
eksplorativ praksisudvikling 

o  Verden skabes gennem praksis 
o  Forskellige forløb i forskellige kommuner 

o  Vi søger at inddrage socialrådgiverne som 
medforskere - de skal undersøge frem for at 
uddannes eller trænes 

o  Vores forskningsevne afhænger af 
organisationernes læringsevne 



§  Plan om fælles 
workshop for børn/
unge duede ikke og vi 
har derfor arbejdet 
med: besøg, 
interview, Lync-
samtaler, sms, 
tegning, billeder, 
miniworkshops mv. 

§  Vi vil gerne have de 
unge aktivt med i 
udviklingen, men det 
er en udfordring, så 
spørgsmålet er om 
der er andre veje? 

Udfordring 1: Inddragelse af børn/
unge i udviklingen af Teledialog  
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Perspektivering:  
Udvikling af praksis og viden gennem 
samarbejde mellem praksis og forskning   

§  Udvikling af Teledialog kan ikke ske uden samarbejde 
mellem praksis og forskning!  

§  Praksis kan bidrage – med hvad? 
§  Forskning kan bidrage – med hvad? 
§  Der er modstand og forbehold, men også muligheder 

for synergi, hvordan? 
§  Hvad gør samarbejdet attraktivt? 
§  Kan resultater fra forskning tæt på praksis både 

bruges lokalt og globalt? 
§  Hvilke former for viden og anvendelse heraf forestiller 

vi os? 
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