
 

Medforsknings- og aktionslæringsprojekt  
 

Læringskultur og deltagerperspektiver på professionsuddannelse 
 

Gennem en undersøgelse af UCSJ-studerendes søgemønstre, uddannelsesmotivation og 
forestillinger om uddannelse og job, søges det afdækket, hvilke overordnede udfordringer 
professionsuddannelserne står overfor, når man gennem uddannelse kvalificerer de studerende til 
et, på en måde givet og på samme tid foranderligt, arbejdsfelt. De (brede) arbejdsfelter, som 
professionsuddannelserne uddanner til, har gennem de seneste 10-20 år undergået forandringer 
præget af en generel samfundsmæssig modernisering og effektivisering af den offentlige sektor, 
som afspejles ved eksempelvis en øget individualisering, en markedsorienteret styring af arbejdet 
og hvad der ofte omtales som en funktionalistisk-forbrugeristisk orientering hos såvel ansatte som 
brugere af de offentlige velfærdsydelser, for blot at nævne nogle få overordnede tendenser. 
Samtidig er arbejdsfeltet i samme periode blevet underlagt – og har selv i nogen grad tilstræbt - en 
øget grad af beskrivelse af kerneydelser og kvalificeringer af disse gennem på den ene side 
vidensoprustning, dokumentation og formidling -  og på den anden side krav om øget 
formalisering fx via forstærkede krav om læreplaner, voksende journalisering, brugerbestyrelser 
mv.. Alt sammen tendenser og dynamikker, som har betydning for de studerendes mulighed for at 
orientere sig i forhold til det fremtidige arbejdsfelt. 
 
Både forandringer i aftagerfeltet og en generel samfundsmæssig individualisering, en hastig 
teknologisk udvikling og omsiggribende markedsorientering har betydning for uddannelserne, 
såvel som for de studerendes orienteringer under uddannelse. Forandringer i de studerendes 
hverdagsliv udfordrer etablerede institutionskulturer på uddannelsesstederne. 
Uddannelsesorienteringer, som i tiltagende grad er præget af en tekno-materiel udvikling, hvor 
deltagerne betragter sig selv som brugere eller forbrugere af uddannelsens tilbud.  
Oplevelsen er at disse orienteringer særligt blandt de studerende af de erfarne lærere, der ser sig 
selv som bærere af uddannelsernes fagidentitet og selvforståelse, kan opleves som store 
udfordringer, idet de opleves at stå i modsætning til faglige kerneværdier og udfordrer 
institutionskulturer, som bygger på ’faglighed’ og ’ægte engagement’ i politisk rettede og 
samfundsmæssigt funderede handlinger. 
 
Problemfelt – og centrale spørgsmål 
En del af denne modstilling er imidlertid klart styret af umiddelbare indtryk eller bundet til 
centrale personers oplevelser, og vi reelt mindre om denne uddannelsesmæssige 
’samtidsdiagnoses’ realitet og betydning på uddannelserne. Projekt vil således søges at afdække 
de studerendes deltagerforudsætninger, deres forestillinger om studiet inden optagelse, samt 
mødet med læringskulturen. Projektet skal belyse forestillinger, erfaringer og (selvrapporteret) 
praksis i forhold til uddannelsesdeltagelse blandt (særligt unge??) studerende på udvalgte 
uddannelser, på baggrund af følgende (foreløbige) arbejdsspørgsmål:  
 

- Hvordan oplever og tilskriver de studerende deres uddannelser mening og betydning i 
forhold til det fremtidige arbejde?  



- Hvad er de væsentlige livshistorisk forankrede faktorer, ressourcer og interesser som har 
betydning i forhold til at håndtere faglige og uddannelsesmæssigt relevante udfordringer?  

- Hvad betyder identifikationsmuligheder i forhold til det fremtidige arbejde og for indholdet 
i uddannelsen?  

- ?? 
 
Metodisk design – og faser 
Der tages udgangspunkt i fire uddannelser, herunder bl.a. pædagoguddannelsen og 
læreruddannelsen, samt ergoterapeutuddannelsen. Vi vil tage udgangspunkt i uddannelsesoptaget 
for 2010. Studerende fra denne årgang vil blive fulgt og interviewet flere gange i deres 
uddannelsesforløb med henblik på at spore udviklingsdimensioner i deres 
uddannelsesorienteringer og erfaringer.  
 
Metodisk opereres der med 2 overordnede analyser: 
 

❖ En kvantitativ analyse som kortlægger sammenhænge mellem bio- og demo-grafiske 
faktorer og søgemønstre og orientering i forhold til bl.a. uddannelsesindhold, fagligt og 
socialt (studiemiljø), forestillinger om det fremtidige arbejdsmarked, perspektiver for 
karriere- og personlig udvikling. Afdækning af faktorer som understøtter eller truer 
muligheden for rekruttering og fastholdelse af unge til deres uddannelser – herunder fx 
også betydning af mobilitet/geografisk nærhed, samt oplevelser af behov for støtte og 
vejledning i forhold til orienteringer 
 

o Denne del udføres i nært samarbejde med udpegede medforskere fra UCSJ. UCSJ 
udpeger en projektkoordinator, som sammen med projektkoordinator på RUC, står 
for den overordnede kontakt og koordinering af projektet. Der udpeges endvidere 
medforskere fra de forskellige uddannelsessteder, oplagt yngre adjunkter, der 
indgår i projektet som et aktionslæringsforløb der bidrager til deres 
lektorkvalificering. UCSJs medforskere står for kontakt, indsamling og indledende 
bearbejdning – under lededelse af UCSJs projektkoordinator, Jan Frederiksen, der 
også gennemfører indledende analyse af de kvantitative data. 

 
❖ En kvalitativ analyse af uddannelsesoplevelsen, som subjektivt og relationelt handle- og 

mulighedsrum for socialisering, sociale møder og afprøvning af identifikationsmuligheder i 
forhold til det fremtidige arbejde. Gennem gruppeinterviews søger vi indsigt i 
uddannelsesdeltagernes uddannelsessocialisering, hverdagsoplevelser og diskurser om 
konfliktuelle mønstre og rummelighed i uddannelseskulturen, samt konkrete oplevelser af 
undervisningsrelevans set i lyset af jobønsker og (voksende) identifikationer.  
 

o Denne del udføres i hovedsagen af RUC-forskere. Forskere fra RUC udpeger på 
baggrund af resultater fra den kvantitative analyse en gruppe studerende fra alle 
fire uddannelser til gruppeinterviews både ved indgangen til deres uddannelse, 
samt undervejs og ved afslutningen af uddannelsen. Temaer for 
gruppediskussionen udarbejdes også på baggrund af foreløbige analyser af det 
kvantitative materiale. 



 
❖ Undervejs i projekforløbet gennemføres der som led i medforskningen et 

aktionslæringsforløb, der tjener til at opkvalificere de deltagende adjunkter.. Følgende UC-
adjunkter indgår i projektet: NN, Sygeplejeuddannelsen, Roskilde; NN, Social rådgiverudd, 
Roskilde; NN, Fysioterapiudd, Næstved, samt NN, pædagogudd. 
Aktionslæringen koordineres og udvikles gennem et forskningsværksted og sparringsforløb 
på RUC, ledet af hhv.Lektor, ph.d. Jan Frederiksen, UCSJ og RUCs Center for forskning i 
Velfærd, Profession og Hverdagsliv. 
 

 
Tidsmæssige rammer: 
Opstart april 2010 – marts 2112. Adjunkter bevilget 100 t. pr. semester i 2010.  
Omfang RUC, ca. 10 forskningsmåneder (500.000 kr.) 
 


