
 

 

 

Opslag: Forskningsprojekt om unge forældres trivsel og hverdagsliv 

 

’Den Sociale Fond for Børn og Unge’ udbyder hermed DKK 500.000 til gennemførsel af et egentligt forsk-

ningsprojekt inden for fondens virkefelt, specifikt omhandlende udsatte unge forældre og deres børn. 

 

Forskningsprojektet skal skabe ny viden om en udsat gruppe, som vi ikke ved meget om, nemlig unge 

forældre forstået som forældre, der får børn inden de er fyldt 22 år, og som samtidig er socialt udsatte på 

en eller flere parametre. En del unge forældre og deres børn klarer sig godt, men som helhed er der tale 

om en udsat gruppe, både i forhold til social baggrund og ressourcer samt i forhold til tilknytning til 

arbejdsmarked og uddannelse. Endelig lever en del udsatte unge forældre, primært mødre, som enlige 

forældre, og flere er udsat for vold fra deres partner/ekspartner. Udsatte unge forældre er således en 

oplagt målgruppe i forhold til forebyggende indsatser, både rettet mod dem selv og mod deres børn.  

 

Forskningsprojektet har til formål at tilvejebringe viden om hele eller dele af denne gruppe ud fra en eller 

flere af nedenstående vinkler:  

 

 De unge forældres generelle trivsel, livssituation og hverdagsliv 

 Børnenes trivsel og livsvilkår, herunder deltagelse i institutioner, helbred mv. 

 Børnenes udvikling af alderssvarende sociale, personlige og sproglige kompetencer og 

forældrenes evne til at støtte børnenes i den udvikling. 

 De unge forældres oplevede udfordringer. 

 De unge forældres og børnenes sociale netværk og ressourcer. 

 De unge forældres ønsker for og forventninger til fremtiden. 

 Unge forældre som par versus unge enlige forældre. 

 

Der sigtes mod et forskningsprojekt primært baseret på kvalitative metoder, og det er væsentligt for 

projektet, at de unge forældre selv gives en stemme. 

Ansøger opfordres til at orientere sig i Socialstyrelsens projekt rettet mod unge og sårbare mødre, der 

kører fra 2011-2015.  

  

Afrapportering 

Projektet forventes at udmønte sig i en kortfattet rapport (30-50 sider) samt bidrag til den offentlige 

debat, eksempelvis i form af kronikker, artikler i fagblade mv. Desuden forventes det, at bevillings-

modtageren efter projektets færdiggørelse står til rådighed for medierne i forbindelse med 

offentliggørelse af projektets resultater.  

 

Deadlines 

Deadline for indsendelse af ansøgning: 1. maj 2015 kl. 12 middag.  

Tilsagn om bevilling kan forventes i juni 2015.  



 

 

 

Krav til ansøger og ansøgning 

Der udformes en projektbeskrivelse på max 5 sider á 2400 anslag ekskl. litteraturliste. 

Projektbeskrivelsen skal beskrive fokus for forskningsprojektet, empirisk design, bemanding og tidsplan. 

Desuden skal ansøger gøre udførligt rede for etiske overvejelser i forbindelse med hele 

forskningsprocessen (kontakt til informanter mv.). 

 

Derudover skal følgende bilag vedlægges ansøgningen:  

 CV for hver projektdeltager (max 2 sider) 

 Publikationsliste for hver projektdeltager (max 4 sider) 

 Budget  

 

Alle dokumenter vedhæftes i pdf-format, enten enkeltvist eller som én samlet pdf-fil.  

NB: Der kan ikke søges om støtte til udstyr, men alene til lønmidler. 

Ansøger skal være tilknyttet en dansk forskningsinstitution. 

 

Ansøgninger indsendes elektronisk til Den sociale fond for børn og unge, på mailadressen: 

ansogning@densocialefond.dk  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: susse@densocialefond.dk eller på telefon: 31212431  

 
 

 

Om ’Den Sociale Fond for børn og unge’ 

Den sociale fond for børn og unge støtter initiativer der giver socialt udsatte børn og unge mulighed for at øge deres 

ressourcer og bryde negative mønstre. Vi støtter forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn og unge og vi støtter 

forskning i børns sociale vilkår og ønsker herigennem at synliggøre og øge debatten på området. Fondens formål er at 

virke til forbedring af de sociale forhold i Danmark for børn og unge under 25 år ved fremme af sociale foranstaltninger 

for sådanne socialt dårligt stillede børn og unge, f.eks. til støtte af sociale projekter, indkøb af remedier/effekter mm. 

Fondens formål er alene at fremme sociale forhold, men derimod ikke at forebygge eller afhjælpe i det væsentligste 

sygdomsrelaterede dårlige forhold for børn og unge.  

Fondens formål skal som altovervejende hovedregel opfyldes ved enten uddeling af legater direkte til konkrete sociale 

foranstaltninger (til direkte gavn for de berørte socialt dårligt stillede børn og unge) eller ved uddeling af legater til 

andre alment velgørende organisationer eller foreninger øremærket til sådanne organisationers eller foreningers 

konkrete sociale foranstaltninger. Formålet kan tillige opfyldes ved uddeling af legater direkte til såvel enkelte børn 

eller unge under 25 år som til grupper af børn eller unge under 25 år. Fondens formål er tillige at virke til forebyggelse 

og bekæmpelse af følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold. Fondens formål kan derfor 

endvidere opfyldes ved uddeling af legater direkte til voldsramte kvinder eller mænd eller ved uddeling af legater til 

personer, organisationer og foreninger, der direkte eller indirekte er beskæftiget med forebyggelse og bekæmpelse af 

følgevirkningerne af vold udøvet af mænd eller kvinder i samlivsforhold.  

 

Se mere på www.densocialefond.dk 
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