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PH.D.-RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING 

INVITERER TIL PH.D. SEMINAR 
 

8. – 10. januar 2018 på Musholm Konferencecenter 

 
Det Nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning inviterer alle ph.d.-studerende med bevilling fra Ph.d.-rådet til et 3-dages 

seminar på Musholm Konferencecenter. Seminaret er et metodekursus rettet mod folkeskole- og uddannelsesforskning, og 

henvender sig til alle ph.d.-studerende – uanset, hvor du er i dit ph.d.-forløb. 

 
Formålet er dels at præsentere viden om metoder i skole- og uddannelsesforskningen og dels at skabe muligheder for netværk 

og erfaringsudveksling mellem ph.d.-rådets ph.d.-stipendiater. 

 
Deltagende ph.d.-studerende bedes medbringe en poster om deres ph.d.-projekt og kan få sparring på deres ph.d.-projekter i 2 

workshops. 
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Mandag 8. januar 2018 

PROGRAM 
 

Ankomst 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.15 Velkomst ved ph.d.-rådets formand og kursusarrangører 

13.15 – 14.45 Keynote speaker: lektor, ph.d. Christian Christrup Kjeldsen, DPU, Aarhus Universitet: Kvantitativ 

uddannelsesforskning: Kan data ”tale” for sig selv 

14.45 – 15.15 Kaffe 

15.15 – 16.30 Forsat diskussion 

17.00 – 18.30 Postersessioner 

19.00 – 20.30 Middag 

20.30 Mød to færdiguddannede ph.d.-kandidater fra Ph.d.-rådet. 

 
 

Tirsdag 9. januar 2018 
 

8.00 – 9.00 Morgenmad 

9.00 – 10.30 Keynote speaker: professor, ph.d. Charlotte Højholt, Roskilde Universitet:  Analyse som forankring 

af personlige perspektiver i social praksis 

10.30 – 11.00 Kaffe 

11.00 – 12.30 Keynote speaker: lektor, ph.d. Marie Østergaard Møller; Aalborg Universitet: Tematisk kvalitativ 

analyse 

12.30 – 13.30 Frokost 

13.30 – 14.30 Gåtur 

14.30 – 17.00 2 workshops relateret til de to oplæg 

17.00 – 18. 30 Postersession 

19.00 – 20.30 Middag 

20.30 Forskningsformidling ved videnskabsjournalist Jens Degett 

 
 

Onsdag 10 januar 2018 

8.00 – 9.00 Morgenmad 

9.00 – 11.30 2 workshops – gentagelse med skift af deltagere. 

11.30 – 12.00 Opsamling og afrunding 

12.00 – 13.00 Frokost 
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OPLÆG INCL. FORBEREDELSE 

SEMINARETS INDHOLD 

Kvantitativ uddannelsesforskning: Kan data ”tale” for sig selv v/ Lektor, ph.d. Christian Christrup Kjeldsen 

Dette oplæg vil drøfte kvantitative metoders muligheder og begrænsninger i forhold til uddannelsesforskningen. Med 

særlig henblik på grundskoleforskning præsenteres grundlæggende metodiske ”antagelser” som er forudsætning for de 

kvantitative metoders korrekte anvendelse. Det drejer sig om grundlæggende forudsætninger inden for frekventiel- og 

Bayesiansk inferens, som skal være tilstede, for at muliggøre pålidelige og gyldige analyser. Forskellen mellem den 

deskriptive statistik og den analytiske berøres kort, ligesom forudsætningen for at tale om at ”måle” med afsæt i arbejdet 

af Georg Rasch vil blive diskuteret. Ovenstående indsigter præsenteres med afsæt i et konkret eksemplarisk eksempel fra 

studiet TIMSS 2015 (”Trends in International Mathematics and Science Study” er et studie udført internationalt af IEA 

”International Association for the Evaluation of Educational Achievement”). og løbende vil oplægget derved udfolde den 

kvantitative metodes styrker og begrænsninger og vise hvorledes det kan gå galt hvis forudsætningerne for de anvendte 

metoder ikke er tilstede. Konklusionen er: Data kan ikke ”tale” for sig selv, men kræver korrekt analyse og fortolkning af 

forskere på teoretisk og metodisk solid grund, ellers ”høres” kun hvisken af usandheder. 

 
Litteratur om kvantitative metoder generelt: 

Elbro, C. og Poulsen, M. (2015). Statistik og evidens i uddannelse. København: Hans Reitzels Forlag. s. 41-72) (31 s.) 

Gravetter, F. J., Wallnau, L. B. (2010). Essentials of Statistics for the Behavioral Science. International Edition. s. 202-269. (67 

s.) 

Moore, D. S. & Notz, W. I. (2017). Statistics – Concepts and Controversies. 9. Ed. Freeman and Company, New York. Kapitel 

10, 11 og 12 (ekskl. “exercises”). (66 s.) 

 
Litteratur om måling: 

Allerup, P. N., & Kjeldsen, C. C. (2017). Standard setting in Denmark: challenges through computer-based adaptive testing. 

I S. Blömeke , & J-E. Gustafsson (red.), Standard setting in education: the Nordic countries in an international perspective (s. 

101-121). Cham: Springer. Methodology of educational measurement and assessment 

Wilson, M. & Gochyyev, P. (2013). Psychometrics in Teo, T. (ed.) Handbook of Quantitative Meth-ods for Educational 

Research. Rotterdam: Sense Publishers. s. 3-30 (28 s.) 

 
Litteratur rettet mod at komme i gang med kvantitative frit tilgængelig software: 

Sarkar, D. Y. (2011). An Introduction to R. (18 s.). Located on: http://www.isid.ac.in/~deepayan/R- 

tutorials/labs/04_lattice_lab.pdf Bouchat, S. (2017). R – Introduction and data management. (20 s.) Located on: 

https://bouchat.github.io/IntroDataMgmt20Jan.html 

 

 
Analyse som forankring af personlige perspektiver i social praksis v/ Professor, ph.d. Charlotte Højholt 

Hvordan kan vi udvikle almen viden ud fra forskellige deltageres erfaringer med en praksis? Oplægget vil diskutere analyse 

som et spørgsmål om at fremanalysere sammenhænge og dels diskutere hvordan man kan skabe viden gennem forskelle, 

dels fremlægge eksempler fra en analysepraksis, der analyserer personlige perspektiver som knyttet til betingelser i social 

praksis og anskuer hverdagslivets situerede samspil som led i historiske processer omkring særlige fælles anliggende – som 

fx skolen. Endelig vil oplægget gå ind i mere praktiske udfordringer i arbejdet ’fra empiriske materiale og til analyse’. Her 

lægges vægt på bevægelserne mellem et projekts problemstilling, empiri og analysebegreber. Oplæggets eksempler 

udspringer af forskning, der har fulgt børns læringsfællesskaber i folkeskolen og de voksnes samarbejde om børnene og 

særlig om vanskeligheder i skolelivet. 

 
Reference: 

Højholt, C., & Kousholt, D. (2011). Forskningssamarbejde og gensidige læreprocesser. I C. Højholt (red.), Børn i 

vanskeligheder: - Samarbejde på tværs (Kapitel 7, s. 207-237). København: Dansk Psykologisk Forlag. 

http://pure.au.dk/portal/da/persons/peter-n-allerup(c0780603-9362-4fa4-9d2a-57199c48c8d2).html
http://pure.au.dk/portal/da/persons/peter-n-allerup(c0780603-9362-4fa4-9d2a-57199c48c8d2).html
http://pure.au.dk/portal/da/publications/standard-setting-in-denmark(ddf435a9-fec7-4668-85a1-567a2153d49f).html
http://www.isid.ac.in/~deepayan/R-tutorials/labs/04_lattice_lab.pdf
http://www.isid.ac.in/~deepayan/R-tutorials/labs/04_lattice_lab.pdf
https://bouchat.github.io/IntroDataMgmt20Jan.html
http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/charlotte-hoejholt(e1ae7eb0-773c-4cc6-84ac-4868fa79025a).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/forskningssamarbejde-og-gensidige-laereprocesser(5849996b-e9e5-4ae3-9e4f-9037a7d8750e).html
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Højholt, C. (2016). Situated Inequality and the Conflictuality of Children’s Conduct of Life. I E. Schraube, & C. Højholt (red.), 

Phychology and the conduct of everyday life (Kapitel 7, s. 145 - 163). London: Routledge. 

 

 
Tematisk kvalitativ analyse v/ Lektor, ph.d. Marie Østergaard Møller 

Tematisk analyse er en populær metode, som mange kvalitative forskere bruger inden for samfundsvidenskab. Men når 

man ser på de forskellige tilgange til tematisk analyse, så er Boyatzis’ tilgang en af de meget få, der har formaliseret 

procedurerne i en række klart definerede etaper, hvor der sondres mellem ”at ’se’ temaer”, ”at kode temaer”, ”at udvikle 

temaer” og ”at gruppere temaer”. Jeg vil bl.a. tale om begreberne ”mønstergenkendelse” og ”kodningskonsistens”, som er 

grundlæggende i Boyatzis' forståelse af, hvordan et tema først ses, anerkendes, og derefter konsekvent tilskrives samme 

betydning på hele materialet. Vi gennemgår derefter de forskellige måder, som koder kan genereres på enten ved hjælp 

af teoridrevet, forskningsbaseret, datadrevet, eller via en hybrid/abduktiv tilgang. Selvom fokus vil være på analyse af 

kvalitativt materiale, vil jeg også kort berøre forskellige indsamlingsstrategier, samt de forskellige hensyn til 

analysefremstilling, som man allerede bør overveje under udviklingen af sin tematiske analyse. 

 
Reference: 

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming Qualitative Data: Thematic Analysis and Code Development. Thousand Oaks: Sage. 

 

 

POSTERSESSIONS 
Der vil under kurset være to postersessioner. Deltagerne skal præsentere sit ph.d.-projekt på en poster, som er (max) 

120x120 cm. Sessionerne vil være struktureret således, at deltagerne ”besøger” de andre sessions og hører om de 

forskellige ph.d.-projekter. Projektets abstract skal indsendes forud for seminaret senest 15. december til Annemarie 

Etzerodt, ame@au.dk hvorefter projekterne vil blive struktureret efter emne. Sproget for postersessionerne er dansk. 

 
 

WORKSHOPS 
På dag to og tre vil der være to parallelle workshops, som gentages, således at alle deltagere kan deltage i begge 

workshops. 

 

 
Workshop 1 v/ Professor, ph.d. Charlotte Højholt 

Denne workshop lægger op til at arbejde videre med oplægget om analyse med inddragelse af de ph.d.-studerende egne 

projekter. Her tages særlig udgangspunkt i projekternes problemstilling og i refleksion over forbindelser mellem 

forskningens problemstillinger, teoretiske grundbegreber, empiriske design, analyseredskaber og de sammenhænge, vi 

kan fremanalysere i empirisk materiale. Deltagerne opfordres til at producere en kort beskrivelse af, hvor man er i sit ph.d.- 

forløb, projektets problemstilling og empiri samt hvilke dilemmaer man oplever i relation til analysestrategi og særlig ønsker 

udveksling om. 

 

 

Workshop 2 v/ Professor, ph.d. Linda Lundgaard Andersen og lektor, ph.d. Carola Aili 

Denne workshop vil arbejde videre med en række indspil og erfaringer fra Marie Østergårds oplæg om kvalitative metoder. 

Med afsæt i de deltagende ph.d.-studerendes ph.d.-projekter: forskningsspørgsmål, teoriramme og metodiske design 

gennemføres en række øvelser og refleksioner, som sætter fokus på hvordan valg af særlige metodiske valg fører til særlige 

videns-repræsentationer og særlige vidensanalyser. 

http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/charlotte-hoejholt(e1ae7eb0-773c-4cc6-84ac-4868fa79025a).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/publications/situated-inequality-and-the-conflictuality-of-childrens-conduct-of-life(019d46b0-cc02-47ff-9532-77b27297c1e0).html
mailto:ame@au.dk


5 PH.D.-RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING  –  SEMINAR 2018 

 

 

 

 

 

BIOGRAFI AF OPLÆGSHOLDER 
Christian Christrup Kjeldsen 

Christian Christrup Kjeldsen er oprindelig uddannet folkeskolelærer, og har herefter taget en kandidatuddannelse 

i pædagogisk sociologi, samt erhvervet Dr. Phil titlen fra Bielefeld Universietet i Tyskland for afhandlingen 

”Capabilities and Special Needs: An Educational Foundation”. Han er i dag lektor ved Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet hvor han endvidere er udpeget til afdelingsleder for Afdeling 

for Pædagogisk Sociologi og overordnet ansvarlig for IEA undersøgelserne (TIMSS, PIRLS, ICCS, ICILS) placeret 

ved Nationalt Center for Skoleforskning (NCS). Christian Christrup Kjeldsen har i en årrække arbejdet kvantitativt 

inden for forskellige nationale og internationale projekter og er projektleder af TIMSS studiet.  Forskningsinteressen 

har været centreret om livsduelighed, social udsatte børn og unge, social ulighed i uddannelse og overgange i 

mellem uddannelse og arbejdsmarked, samt helt overordnet at undersøge eksisterende praksisser i forhold til 

socialt retfærdighed i et kapabilitetsperspektiv (frihedssociologi).  

Læs mere her: 

http://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-christrup-kjeldsen(401b523f-a4ff-43e9-aaeb-b38bf32f0fd9).html 

 

 
Charlotte Højholt 

Charlotte Højholt er professor i socialpsykologi ved institut for mennesker og teknologi, Roskilde Universitet. Hendes 

forskning følger både børns liv på tværs af deres livssammenhænge (som fx familier, børn og unges fællesskaber, 

institutioner, skoler samt arrangementer i forbindelse med vanskeligheder) og voksnes samarbejde omkring børn. Hun er 

pt involveret i et større forskningsprojekt 'Konflikter om børns skoleliv', som udforsker børns inklusionsmuligheder i skolen 

gennem et fokus på samarbejde og konflikter - mellem børn, forældre, lærere, skoleledere, kommunal forvaltningspraksis 

og lovgivning. Derudover er hun programleder for ph.d.-programmet Hverdagslivets Socialpsykologi. 

Læs mere her: 

http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/charlotte-hoejholt(e1ae7eb0-773c-4cc6-84ac-4868fa79025a).html 

 

 
Marie Østergaard Møller 

Marie Østergaard Møller er ansat som lektor på institut for statskundskab, Aalborg Universitet. Hun har erfaring som 

seniorforsker inden for styring, organisation og ledelse og har udviklet rådgivningsfirmaet www.propublic.dk, der arbejder 

for at gøre fagprofessionelle stærkere forankret i viden om egen praksis. Marie underviser på ph.d. niveau i en bred vifte af 

kvalitative metoder bl.a. på ECPR Winter Method School https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=120. Hendes 

forskningsinteresser er sociale og politiske kategorier, kategorisering, målstyring, fagprofessionalisme og dømmekraft. Hun 

har bl.a. publiceret i Administration and Society “Welfare State Regimes and Caseworkers’ Problem Explanation” (2017), 

Politik “Resultatbaseret statsstyring af lokal kernevelfærd” (2017), Profession and Professionalism “She isn’t someone I 

associate with pension” (2016), Public Management Review “Prevention at the Front Line” 

(2015), Critical Policy Studies “Constructing at-risk target groups” (2014) og i Social Policy and Administration ”Disciplining 

Disability” (2013). 

Læs mere her: 

http://vbn.aau.dk/da/persons/marie-oestergaard-moeller(f1170100-ce38-422a-bfdb-ccaea0020a07).html 

 

 
Linda Lundgaard Andersen 

Linda Lundgaard Andersen er professor ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet – og medlem af 

ph.d.-rådet. Hendes forskning retter sig mod læring, social innovation og evaluering i velfærdsydelser, demokrati og 

styringsregimer, psyko-social teori og metode, etnografier og kvalitative analyser af uddannelse, læring og 

organisationsudvikling. Hun har været forskningsleder for et stort antal nationale og internationale forskningsbevillinger, er 

leder af Ph.d.-skolen for Mennesker og Teknologi ved Roskilde Universitet med gennemførsel af et stort antal ph.d. 

vejledninger og ph.d. bedømmelsesarbejder. Linda har publiceret intensivt i danske og internationale tidsskrifter samt 

forfattet og redigeret danske og internationale bøger og antologier. 

Læs mere her: http://forskning.ruc.dk/site/person/lla 

 

 

 

 

http://pure.au.dk/portal/da/persons/christian-christrup-kjeldsen(401b523f-a4ff-43e9-aaeb-b38bf32f0fd9).html
http://forskning.ruc.dk/site/da/persons/charlotte-hoejholt(e1ae7eb0-773c-4cc6-84ac-4868fa79025a).html
http://www.propublic.dk/
https://ecpr.eu/Events/EventDetails.aspx?EventID=120
http://vbn.aau.dk/da/persons/marie-oestergaard-moeller(f1170100-ce38-422a-bfdb-ccaea0020a07).html
http://forskning.ruc.dk/site/person/lla
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Carola Aili 

Carola Aili er lektor i pedagogik med inriktning mot lärande i arbetslivet ved Sociologiske Institutionen på Lunds 

Universitet – og medlem af phd rådet. Hendes forskningsområder er professionellas användning av kunskap, 

lärande och utveckling, arbetsorganisering og arbetsdelningsprocesser. Hennes fokus har ofta legat på balansen 

mellan att upprätthålla autonomi i olika typer av diskretionärt arbete och den ökande styrningen, övervakningen 

och kontrollen av professionellas arbete. Hon har arbetat i flera olika forskningsprojekt som medarbetare och som 

forskningsledare och erhållit medel från bland annat Vetenskapsrådet. Hon har lett två olika forskningsmiljöer, 

Arbete i Skolan (AiS) och Plattformen för forskning om verksamhetsförlagd utbildning och professionslärande, 

båda vid Högskolan Kristianstad. Hon är publicerad i tidskrifter som Tertiary Education and Management, 

Teachers and Teaching och Theory and Practice. Hon är en av redaktörerna för Nordic Academic Press’ In 

tension between organization and profession: professionals in Nordic public service. 
Læs mere her: http://www.soc.lu.se/carola-aili 

http://www.soc.lu.se/carola-aili
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ECTS 

PRAKTISK INFORMATION 
Seminaret er anslået til at give 3 ECTS udregnet efter den officielle europæiske standard. 

 

 

Forberedelse 

Posterpræsentation samt eventuel forberedelse til oplæg. 

 

 

Pris og tilmelding 

Seminaret koster 1.500 kr. pr. deltager inkl. moms, og inkluderer overnatning i enkeltværelse, forplejning samt indhold på 

seminaret. 

 
Tilmelding til seminaret er bindende og skal ske senest den 7. december 2017. Tilmelding samt betaling skal ske via dette 

link: https://auws.au.dk/Phd-seminar_-_Phd-raad_for_Uddannelsesforskning. 

Her kan du også markere hvis du har særlige behov til maden 

 
Enkelte værelser er i samme hus. I disse tilfælde deles badeværelset med en anden seminardeltager. Angiv venligst i din 

tilmelding om du vil dele badeværelse med en anden deltager, samt eventuelt navn på vedkommende, i tilfælde af at I 

har lavet en aftale herom. 

 
 

Find vej 

Musholm Ferie – Sport – Konference 

Musholmvej 100 

4220 Korsør 

 

 

For spørgsmål, kontakt 

Annemarie Etzerodt, Sekretariat for Ph.d.-rådet 

+45 9350 8819 

ame@au.dk 

https://auws.au.dk/Phd-seminar_-_Phd-raad_for_Uddannelsesforskning
mailto:ame@au.dk

