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Bilag A: Projektansøgning – studieaktivitetsmodellen  
Dansk resume: 

To af de primære intentioner bag studieaktivitetsmodellen er at kommunikere forventninger om 

studieindsatser til de studerende og dermed skabe fundamentet for en forventningsafstemning mellem 

uddannelse og studerende samt at øge de studerendes studieaktivitet. Det er relevant at undersøge, om 

studieaktivitetsmodellen gør det lettere eller sværere for de studerende at fortolke, hvad det vil sige at 

være studerende på en professionshøjskole. Dette spørgsmål har en særlig dimension, fordi studerende har 

forskellige forudsætninger for at indgå i en uddannelsessammenhæng. Spørgsmålet er, om 

studieaktivitetsmodellen bidrager til at hæmme eller fremme social mobilitet blandt studerende med en 

uddannelsesfremmed baggrund.  

Projektet undersøger, hvilken betydning forskellige deltagerforudsætninger har for opfattelser af 

studieaktivitetsmodellen. Det undersøges, i hvilket omfang modellen bidrager til at skabe tydelighed 

omkring krav og forventninger og dermed medvirker til at nedbryde barrierer for studerende med 

uddannelsesfremmed baggrund. Endelig ser projektet på de studerendes selvansvar og forholdet mellem 

studerende og uddannelsesinstitution. 

 

English abstract: 

Two of the primary intentions behind the study activity model are to communicate the educational 

institution’s expectations regarding level of study activity to the students and to increase the students’ level 

of study activity. It is currently unknown whether the study activity model makes it easier or harder for 

students to interpret what it means to be a student at a university college. This question has a special 

dimension when considering that students have different prerequisites for engaging in an educational 

setting. Does the study activity model contribute to social mobility among students who come from a 

background without knowledge of the educational system? 

This project studies the implications of different prerequisites among students to the perception of the 

study activity model. It studies to what extent the model helps clarify demands and expectations and 

possibly breaks down barriers for students from a disadvantaged background. Finally, the project looks at 

the students’ responsibility for their own learning and the relationship between students and educational 

institution. 

 

Nøgleord: Studieaktivitetsmodel, deltagerforudsætninger, social mobilitet, studerendes læring, 

komparativt casestudie 
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Baggrund og formål 

Der knyttes i UC-sektoren flere forskellige intentioner til udbredelsen af studieaktivitetsmodellen (Eistrup 

og Christensen 2015).  En af de centrale intentioner med studieaktivitetsmodellen er, at den klart skal 

kommunikere og skabe forventningsafstemning mellem uddannelse og studerende om studieindsatser 

(Rektorkollegiet 2012; Rektorkollegiet 2013). På den måde skal modellen understøtte gennemskuelighed og 

signalere relevans af studietilrettelæggelsen. Modellen anskues som en måde at komme i samtale med de 

studerende om deres studieaktivitet, samtidig med at modellen italesætter bestemte forventninger til, 

hvad det vil sige at være studerende.  

Man kan formode, at der kan være forskel på de studerendes behov for et sådant redskab for at 

tilrettelægge studiet, og man kan forestille sig, at der er forskellige opfattelser blandt studerende af et 

sådant tiltag. Forskellige studerende vil forholde sig forskelligt til denne kommunikation, der tenderer imod 

at afbillede den studerende som hvad man kunne kalde en ’medarbejderstuderende’ (Eistrup og 

Christensen 2015). Denne betegnelse blander sig dog samtidig med konkurrerende institutionelle billeder 

af rollen som studerende, hvoraf f.eks. begrebet om ’ansvar for egen læring’ har stået stærkt, ligesom vi i 

evaluerings-sammenhæng stræber efter at anråbe de studerende som kritisk-konstruktive medskabere 

frem for som kritiske forbrugere (som f.eks. Dahler-Larsen 2008). 

Vi har tidligere undersøgt, hvordan ledelse og undervisere forholder sig til og tolker 

studieaktivitetsmodellen (Eistrup og Christensen 2015). I det forskningsprojekt, som denne ansøgning 

beskriver, sættes fokus på de studerendes opfattelser og studieaktivitetsmodellens betydning i et 

deltagerperspektiv. Intentionen er at knytte an til de formulerede forskningstemaer om studerendes 

opfattelse af studieaktivitetsmodellens betydning for deres uddannelse og studiepraksis samt studerendes 

konkrete studiepraksis – herunder studieintensitet - set i perspektiv af studieaktivitetsmodellen, herunder 

betydningen af forskelle i deltagerforudsætninger. 

Ansøgningen knytter især an til at se på studieaktivitetsmodellens effekter og betydning i et 

deltagerperspektiv. I den forbindelse skal fremhæves forskningsprogrammets andet forskningsspørgsmål: 

”Hvilken betydning har modellens implementering for studerendes studieintensitet, læringsaktiviteter, og -

udbytte, herunder hvorvidt forskelle i deltagerforudsætninger og læringsstrategier forstærkes eller 

udjævnes?”  

Toneangivende forskning, bl.a. den franske sociolog Pierre Bourdieu (Bourdieu og Passeron 2006/1970) og i 

en dansk kontekst Gitte Sommer Harrits (Sommer Harrits og Gytz Olesen 2012) har peget på, at det kræver 

bestemte typer af forudsætninger for at begå sig veltilpas i et videregående studiemiljø. Det er bl.a. i disse 

studier påvist, at koder for kommunikation, stil og omgangsformer m.m. i uddannelsesmiljøerne medvirker 

til selektion med hensyn til social mobilitet. På basis af denne viden kan stilles nogle spørgsmål til 

studieaktivitetsmodellens betydning for denne mobilitet:  

 Kan en tydeliggørelse af studieaktiviteter overkomme uddannelsesbarrierer og sikre bedre trivsel 

blandt studerende med uddannelsesfremmed baggrund?  

 Eller lægger studieaktivitetsmodellen blot endnu et lag af kommunikation, der vanskeliggør navigation i 

et komplekst kommunikationssystem? 

 

Med andre ord: Gør studieaktivitetsmodellen det lettere eller sværere at fortolke, hvad det vil sige at være 

studerende i en professionshøjskole – og hvilken rolle spiller de studerendes deltagerforudsætninger her? 
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En anden, men beslægtet, intention med studieaktivitetsmodellen er, at den skal øge de studerendes 

studieaktivitet, så der bruges mere tid på studiet (Rektorkollegiet 2014). I den forstand er modellen tiltænkt 

et disciplinerende aspekt, der skal sikre, at de studerende bliver tiltagende mere kompetente til at klare 

fremtidens krav på arbejdsmarkedet (Eistrup og Christensen 2015). Sektoren udstrækker hermed sit ansvar 

for at tilrettelægge de studerendes anvendelse af tid. Man kan sige, at sektoren tager ansvar for, at de 

studerende tager ansvar for deres studie. På baggrund heraf kan stilles et andet sæt spørgsmål: 

 Hvad betyder denne institutionelle tematisering af de studerendes selvansvar for opfattelsen af 

studerendes, underviseres og uddannelsesinstitutioners respektive ansvarsområder?  

 Hvem har egentlig ansvar for hvad?  Hvis ’projekt’ er det overhovedet, at de studerende er i gang med 

at uddanne sig? 

Vores teoretiske og forståelsesmæssige udgangspunkt er, at den institutionelle italesættelse af studerendes 

ansvar vil påvirke forskellige aktørers opfattelse af ansvarsområder og ansvarsgrænser – men også at det i 

et komplekst felt som professionshøjskolesektoren er et åbent, empirisk spørgsmål, hvordan dette udfolder 

sig og hvilke typer af potentialer og problemstillinger, der opstår. Her ønsker vi at undersøge nærmere, 

hvordan studerende forstår deres studie, hvordan de opfatter forholdet mellem eget ansvar og 

uddannelsesinstitutionens ansvar. Dette undersøges med det formål at få en bedre forståelse for både 

dynamikker, konflikter og misforståelser, der kan tænkes at opstå mellem studerende og institution i en 

kontekst, hvor roller og selvforståelser undergår forandring. 

 

Forskningsspørgsmål og hypoteser 

Disse indledende overvejelser udmønter sig i to konkrete forskningsspørgsmål, der er relaterede, men som 

samtidig belyser forskellige aspekter af studieaktivitetsmodellens betydning. De stillede spørgsmål giver 

anledning til at formulere nogle brede hypoteser, som undersøgelsen vil søge svar på: 

1. Hvad betyder forskellige deltagerforudsætninger for opfattelser af studieaktivitetsmodellens 

betydning for studiet, og i hvilket omfang bidrager modellen til at skabe tydelighed (alternativt: 

eksplicitere skjulte koder) omkring krav og forventninger og dermed nedbryde barrierer for 

studerende med uddannelsesfremmed baggrund? Der kan stilles følgende foreløbige 

(modsatrettede) hypoteser: 

a. Studieaktivitetsmodellen skaber sammenhæng, tydelighed og overskuelighed i 

uddannelsernes kommunikation med de studerende, og bidrager på den måde til at lette 

forståelsen af, hvad det vil sige at studere for de studerende, der ikke på forhånd er vant til 

at afkode denne kommunikation. Derfor vil indførelsen af modellen kunne bidrage til at 

fremme den sociale mobilitet på de danske professionsuddannelser. 

b. Studieaktivitetsmodellen skal ses i sammenhæng med en række andre institutionelle 

billeder af, hvad det vil sige at være studerende, og vil derfor (fordi den i praksis ikke står 

alene) lægge et lag til den kompleksitet, der i forvejen kendetegner 

professionsuddannelserne. Det bliver således ikke lettere at fortolke, hvad det vil sige at 

være studerende, og det må forventes, at den forøgede kompleksitet endda vil skabe 

yderligere barrierer for de studerende, der ikke qua deres sociale baggrund har 

forudsætninger for at håndtere uddannelsessystemets koder. Dermed kommer indførelsen 

af studieaktivitetsmodellen ikke til at fremme den sociale mobilitet i 

professionshøjskolesektoren. 
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2. Hvad betyder det institutionelle pres for at ’tydeliggøre’ og ’kommunikere’ forventninger til de 

studerendes selvforvaltning for de grundlæggende antagelser omkring forholdet mellem 

studerende og uddannelsesinstitution, og hvordan ser ansvar ud i et studenterperspektiv? Her kan 

rejses følgende foreløbige (modsatrettede) hypoteser: 

a. (den lineære og optimistiske) Indførelsen af studieaktivitetsmodellen bidrager til at skabe 

mere selvansvarlige studerende, der er klar over, hvad der er deres opgave, og hvad de kan 

forvente af uddannelsesinstitutionen. Modellen er dermed en tydelig markering af en hidtil 

utydelig grænse mellem institutionens ansvar og den studerendes ansvar, og resultatet vil 

være en forbedret kommunikation mellem studerende og institution, og en 

uddannelsesplanlægning præget af en højere grad af fælles forståelse. 

b. (den paradoks-orienterede og skeptiske) Indførelsen af studieaktivitetsmodellen markerer 

en institutionel italesættelse af og strategi for det, der hidtil har været et ikke-institutionelt 

anliggende, nemlig hvordan de studerende arbejder i den tid, der ikke er tilrettelagt som 

undervisning og andre studieaktiviteter. Denne italesættelse indebærer en forskydning i de 

grundlæggende antagelser om forholdet mellem institution og studerende og tømmer i 

praksis den studerendes eget ansvarsfelt for indhold. Der skabes dermed et billede af den 

studerende som en, der er ude af stand til at forvalte sin egen tid uden institutionel 

guidance. De studerende vil reagere på dette ved at forholde sig som medarbejder-

studerende, der gør hvad der institutionelt kræves, men samtidig har svært ved at se sig 

selv som ansvarlige medskabere af både eget studieforløb og uddannelsen som helhed. 

De to spørgsmål er stillet hver for sig, men tænkes at være forbundne i den forstand, at det er et fælles 

tema at tolke på, hvad man som studerende er ansvarlig for. Herunder følger nogle overvejelser over 

projektets teoretiske og metodiske grundlag. 

 

Teoretisk grundlag 

Der er udgivet meget sparsom litteratur om studieaktivitetsmodellen. Udover de officielle notater fra 

Rektorkollegiet findes forskellige diskussionsindlæg og mindre artikler (f.eks. Mølgaard 2014). Der er ifølge 

vores litteratursøgning pt. ikke udgivet egentlig forskning om modellen. Modellen er samtidig udviklet i en 

dansk kontekst af uddannelsespolitisk udvalg under rektorkollegiet og har således heller ikke nogen 

international pendant eller forskningsmæssig relation hertil (Eistrup og Christensen 2015). Vi er således på 

et forskningsmæssigt nyt felt, der trænger til en belysning eftersom studieaktivitetsmodellen er 

implementeret i samtlige professionsuddannelser, og derfor er en model tusindvis af studerende og 

undervisere er i berøring med og påvirket af.  

Der er imidlertid en række forskningstraditioner og litteratur, der har belyst forskellige felter, der grænser 

op til studieaktivitetsmodellen i et studenterperspektiv. 

Der er en omfattende litteratur om unges valg af uddannelse (f.eks. Zeuner 2000; Knudsen og Jensen 2000; 

Pless og Katznelson 2007), om uddannelsesvejledning (Heie 2010; Vejledningsdidaktik 2011) og i 

forlængelse heraf studiehåndbogslitteratur, når der er valgt uddannelse. I håndbogslitteraturen peges på 

en række relevante temaer f.eks. spørgsmål om studievaner, studieplanlægning og aktiv deltagelse 

(Jørgensen m.fl. 2011; Harboe og Ravn 2004). Temaerne her kunne oplagt indgå i undersøgelse af 

studerendes opfattelse af studieaktivitetsmodellen, der netop ekspliciterer en række aktiviteter, som også 

gøres til genstand i studiehåndbogslitteraturen. 
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Forskningen i social mobilitet, hvor gennemførelse af uddannelse er en væsentlig komponent i hvorvidt det 

lykkes at bryde generationsmæssige strukturelle vilkår, er ligeledes relevant (Hansen 2011; Jensen og 

Jensen 2005, Jæger m.fl. 2003; Gytz Olesen 2005; Ploug 2006). Når vi ser på deltagerforudsætninger er det 

især i dette perspektiv, at den sociale baggrund anskues som helt central deltagerforudsætning. 

Studieaktivitetsmodellen kan anskues som mulig hjælp overfor barrierer, der er knyttet til social baggrund 

og begrænset kapital. Det betyder, at en anden forskningstradition med fokus på forskellige intelligenser og 

læringsstile (Gardner 2004; Lauridsen 2012; Heimbürger og Wielandt 2012; Fisker 2011), der også vægter 

individuelle deltagerforudsætninger, ikke tages op i denne undersøgelse. 

I pædagogisk og didaktisk tænkning har den studerende altid spillet en rolle, men forskningen og 

traditionerne har især betonet underviserens tilrettelæggelse af undervisningen og forskellige metodiske 

perspektiver (Østergaard Andersen og Ellegaard 2012, Hattie 2013). Med Bologna processen og den 

internationale standard om mål for viden, færdigheder og kompetence flytter fokus fra undervisning til 

læring. Denne tendens afspejles også i forskningen om læring (Skaalvik og Skaalvik 2015; Illeris 2012, Illeris 

2013). Studieaktivitetsmodellen placerer sig ateoretisk, men med fokus på de studerendes tid til at indgå i 

forskellige typer af læringsaktiviteter. Dvs. at fokus er på de studerendes anvendelse af tid, der anvendes til 

læring.  

I forhold hertil handler vores undersøgelse, for det første, om deltagerforudsætninger og om hvordan 

intentionerne om at kommunikere med studerende gennem studieaktivitetsmodellen slår an i praksis hos 

forskellige typer af studerende. Vi vil således bygge videre på denne forskning ved at trække på begreber 

om kulturelle og sociale kapitaler, sådan som de optræder oprindeligt hos Pierre Bourdieu og som i en 

dansk uddannelsesforskningssammenhæng bl.a. er blevet anvendt hos Gitte Sommer Harrits (Sommer 

Harrits og Gytz Olesen 2012). En andet relevant tilgang i denne sammenhæng er Peter Dahler-Larsens 

interaktionistiske perspektiver på bl.a. evaluering, herunder begreber om bl.a. ’interpellation’ og 

konstruktionen af det subjekt/objekt, der evalueres. Denne tilgang kan bruges til at stille skarpt på de 

forventninger, der rettes mod studerende, og hvordan disse forventninger fortolkes og gøres til selvbilleder 

af forskellige typer af studerende med forskellige forudsætninger. Lars Molter Ulriksen (2004) og hans 

skelnen mellem den ’implicitte studerende’ og den ’eksplicitte studerende’ kan være en inspiration her. 

 

Herudover interesserer vi os, for det andet, for spørgsmålet om, hvordan de institutionelle grundantagelser 

om studerende-rollen påvirkes af modellens indførelse, og hvad det betyder for de studerendes opfattelse 

af, hvad det vil sige at studere og hvem der er subjekt og objekt i processen. I relation hertil vil vi inddrage 

især Niels Åkerstrøm Andersens luhmannske begreber om det paradoksale i politisk-institutionelle 

italesættelser af, hvad der sker i det ikke-politiske rum (ift. f.eks. civilsamfundets særlige egenskaber, 

private virksomheder som velfærds-producenter, borgerens frie vilje som basis for kontrakter og 

motivation m.m.) (Åkerstrøm Andersen 2008; Åkerstrøm Andersen og Pors 2014). I relation hertil vil vi 

endvidere trække på Niklas Luhmanns begreber om kompleksitetsreduktion og om, hvordan 

kompleksitetsreducerende operationer bidrager med nye lag af kompleksitet i systemer.  

 

Design og metode 

Undersøgelsen anlægges som et komparativt casestudie (Andersen 2013). Der kan være forskelle på den 

måde studieaktivitetsmodellen udfoldes og får realitet på i forskellige professionsuddannelser og forskellige 

professionshøjskoler. Dette kan have betydning for, hvordan studieaktivitetsmodellen får betydning i et 

studenterperspektiv. Vi udvælger pragmatisk VIA som et eksempel på en professionshøjskole for at 
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begrænse projektets tidsmæssige og omkostningsmæssige rammer. Der kan muligvis være forskel på VIA 

og de andre professionshøjskoler, men dette afgrænses fra designet. Indenfor VIA udvælges fire 

uddannelser. Læreruddannelsen i Aarhus formodes at have arbejdet med studieaktivitetsmodellen i længst 

tid. Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus har senere erfaringer. Der ønskes endvidere cases fra en 

uddannelse på det sundhedsmæssige område samt en uddannelse indenfor et mere privatrettet studie. 

Rent organisatorisk betyder dette, at der inddrages uddannelser fra tre af VIAs fire hovedområder, nemlig 

VIA Pædagogik og Samfund, VIA sundhed og VIA Erhverv1. Alle fire uddannelser tænkes at have været 

modulopbygget i længere tid, så implementeringen af studieaktivitetsmodellen har været forholdsvis stabil. 

Det komparative casestudie er i øvrigt tilrettelagt ud fra princippet ’mest ulige’ cases (Andersen 2013). 

Analytisk egner casestudiet sig til at undersøge konkurrerende forklaringer (Yin 2003) og for studier af 

kontekstens betydning (Andersen 2013). Intentionen er derfor også at se på forskelle og ligheder mellem 

de fire udvalgte cases. 

Den metodiske strategi er flerstrenget med indsamling af forskellige typer af data, hvilket er karakteristisk 

ved casestudier. Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, der kan sige noget om studerendes 

deltagerforudsætninger (med fokus på social/kulturel baggrund jf. ovenfor) og om udbredelsen af 

forskellige typer af forståelser blandt studerende. Der foretages en række enkeltinterviews, der kan give en 

uddybende forståelse fra et studenterperspektiv. Der gennemføres en række fokusgruppeinterviews, der 

kan generere data om refleksioner over studieaktivitetsmodellen. Endvidere foretages dokumentanalyser 

af de italesættelser af studerende, der optræder i uddannelsesinstitutionens officielle kommunikation – 

evt. suppleret med interviews af undervisere/ledelse/nøglepersoner. 

De primære respondenter er studerende på 1. semester ved de fire uddannelser. I forlængelse af 

problemstillingernes karakter ses der især på studieaktivitetsmodellens betydning ved indgangen til studiet, 

idet vi antager, at det er i den indledende fase af studiet, at de studerende grundlægger deres forståelser af 

studerende-rollen, og at det er i denne fase, det største fortolkningsarbejde finder sted mht. at forstå de 

signaler, uddannelsesinstitutioner kommunikerer om det at studere.  

 

Organisatorisk opbygning 

Projektet vil blive organiseret med to projektledere, der har solide forskningskompetencer, og som har stor 

erfaring med at arbejde med studieaktivitetsmodellen. Ud over de to projektledere tilknyttes fire 

undervisere, der har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde, og som enten har stor indsigt i de 

teoretiske perspektiver i projektet eller erfaring med didaktik og undervisning. De deltagende 

medarbejdere kommer fra socialrådgiveruddannelsen og administrationsbacheloruddannelsen i VIA.  

Endelig vil der til projektet blive tilknyttet et antal studerende, der i efteråret 2015 eller foråret 2016 starter 

på et talentforløb indenfor forskning og udvikling i VIA Pædagogik og Samfund. Talentforløbene er rettet 

mod særligt kompetente studerende, der har evner til og mod på at arbejde ekstra-curriculært med 

forskning og udvikling. I dette projekt vil de fungere som forskerspirer, der indgår i alle relevante dele af 

projektet med henblik på at opkvalificere de studerendes kompetencer og give dem en forståelse for 

arbejdet med forskning og udvikling. I og med at projektet netop har fokus på de studerendes opfattelse af 

studieaktivitetsmodellen, forventes studerende i talentforløb desuden at kunne bidrage til forståelsen af 

                                                           
1 VIA’s fjerde højskole er VIA Efter- og videreuddannelse, som ikke har grunduddannelser, hvorfor det ikke vurderes 
indenfor dette projekts rammer at inddrage studerende derfra. 
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genstandsfeltet, og det opfattes som en berigelse af projektet, at der er mulighed for at inddrage 

studerende i talentforløb indenfor forskning og udvikling. 

 

Tilknytning til FoU-miljø 

Forskningsprojektet om studieaktivitetsmodellen vil blive tilknyttet FoU-centeret VIA Socialpædagogik og 

Socialt Arbejde, som er ét af syv centre for forskning- og udvikling i Hovedområdet for Pædagogik og 

Samfund i VIA. Centeret arbejder med udviklingsarbejde og forskning, der omhandler centrale 

problemstillinger inden for socialpædagogik og socialt arbejde. Videnmedarbejderne tilknyttet centret 

kommer fra uddannelserne til socialrådgiver, lærer, pædagog og administrationsbachelor og fra VIA Efter- 

og videreuddannelse.  Til centeret er knyttet seks forskningsprogrammer. 

 

Etiske overvejelser 

Projektet baserer sig på det nationale adfærdskodeks for integritet i dansk forskning og værdierne om 

ærlighed, gennemsigtighed og ansvarlighed (www.ufm.dk/integretitet), som er gældende for alle deltagere 

i projektet, både forskere/undervisere og studerende i talentforløb. Alle deltagere i projektet er således 

ansvarlige for at leve op til de seks principper i adfærdskodekset.  

I forhold til princippet om ”conflict of interest” gælder det for både undervisere og studerende i 

talentforløb, at de ikke skal interviewe studerende, som de er i direkte kontakt med gennem undervisning 

og eksamen. Dette betyder fx, at studerende fra socialrådgiveruddannelsen i Aarhus ikke skal interviewes af 

undervisere fra socialrådgiveruddannelsen i Aarhus, og at de studerende ikke skal gennemføre interviews 

på deres eget studie.  

I forhold til deltagende respondenter sikres fuld anonymitet. Interview bliver optaget og transkriberet og 

opbevares fortroligt og forsvarligt. De transkriberede interview lægges i FoU centrets arkiv efter projektets 

afslutning. Interviewcitater, der ønskes offentliggjort, forelægges til kommentarer hos respondenten inden 

anvendelse således, at fortroligheden mellem projektets forskere og interviewpersonerne ikke brydes.  

 

Tids- og aktivitetsplan 

Projektet indeholder en omfattende dataindsamling. Dataindsamling og analyse af projektet forventes 

gennemført i løbet af efteråret 2015 og 2016. Ved sommer 2016 skal alt væsentlig dataindsamling være 

afsluttet. Da akademiske publikationer kan være længe undervejs, vil det endelige output fra projektet 

formentlig først blive publiceret i 2017, ligesom projektet afsluttes med deltagelse i ICETE konferencen i 

første halvår 2017. Det forventes, at der afholdes et opstartsmøde i sensommeren 2015 og derefter to 

projektmøder pr. semester i de tre halvår projektet gennemføres.  

  

http://www.ufm.dk/integretitet
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Efterår 2015 Udarbejdelse af procesplan og aftaler internt 

Teoretisk platform fastlægges 

Udarbejdelse af interviewguide og spørgeskemaer 

Feltarbejdsaftaler udarbejdes, forhandles og underskrives 

Forår 2016 Dataindsamling: spørgeskemaer, fokusgruppeinterviews, enkelt interviews, 

dokumentindsamling 

Analysearbejde påbegyndes 

Efterår 2016 Analysearbejde 

Udarbejdelse af skriftlige produkter 

Forår 2017 Skriftlige produkter færdiggøres 

Formidling 

Deltagelse i konference 

Succeskriterier  

Det væsentligste succeskriterium for projektet er, at der skabes ny og brugbar viden om, hvordan 

studieaktivitetsmodellen påvirker de studerendes læring og sociale mobilitet. Det er desuden et 

succeskriterium, at projektet gennemføres efter gængse accepterede forskningsmæssige metoder og 

standarder, som er med til at højne professionshøjskolesektorens arbejde med forskning. Endelig er en 

succesfuld inddragelse af de studerende i dette projekt et succeskriterium.  Dette hænger sammen med en 

implicit antagelse om, at den videre udvikling af studieaktivitetsmodellen vil blive kvalificeret ved en aktiv 

inddragelse af de studerende i det videre arbejde med modellen.  

 

Videnomsætning 

Projektet vil have flere forskellige outputs. Den primære videnomsætning vil ske gennem artikler målrettet 

de undervisere, der arbejder med studieaktivitetsmodellen.  

Der vil blive produceret en skriftlig rapport, der kortlægger de studerendes deltagerforudsætninger for og 

konsekvenser af studieaktivitetsmodellen i forhold til læring og social mobilitet. Der vil blive produceret 

videnskabelige forskningsartikler, der målrettes undervisere i professionshøjskolesektoren gennem 

tidsskrifter som Gjallerhorn, Tidsskrift for læremiddeldidaktik eller lignende tidsskrifter, der primært er 

målrettet undervisere på professionshøjskolerne. Endelig vil projektlederne i projektet stå til rådighed for 

interessenter, fx Professionshøjskolernes Forskningspolitisk Udvalg eller rektorkollegium eller Uddannelses- 

og Forskningsministeriet, der kunne have interesse i at få præsenteret resultaterne af forskningsprojektet 

med et mundtligt oplæg.  

Projektet vil desuden blive afsluttet med deltagelse i konferencen ICETE 2017: 19th International 

Conference on Education, Teaching and E-learning i juni 2017. Konferencen har fokus på udveksling af 

forskningsresultater vedrørende uddannelse, læring og e-læring. Konferencen er således en oplagt 

mulighed for at præsentere de danske professionshøjskolers studieaktivitetsmodel for en bredere kreds af 

internationale forskere og derved få diskuteret modellen ikke kun blandt danske uddannelsesforskere men 

også med internationale uddannelsesforskere. Af hensyn til det samlede læringsudbytte for de studerende i 

talentforløb, der deltager i projektet, lægges der i denne ansøgning op til, at de får mulighed for at deltage i 

konferencen.  
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Bilag B. Timebudget og finansielt budget 
 

Timebudget 

 Funktion i projekt E2015 F2016 E2016 F2017 Total 

forbrug 

af 

timer 

Jens Eistrup, cand.mag., 

Ph.d.  

Projektleder 100 100 100 75 375 

Anders Bøggild 

Christensen, 

cand.scient.pol., Ph.d.-

stipendiat 

Projektleder 100 100 100 75 375 

Dorthe Høj Jensen, 

cand.psyk, Ph.d. 

Videnmedarbejder 150 150 150 75 525 

Trine Færch, cand.psyk. Videnmedarbejder 150 150 150  450 

Anne Mette Habekost, 

cand.jur. 

Videnmedarbejder 150 150 150  450 

Asger Brandt, 

cand.mag. 

Videnmedarbejder 150 150 150 75 525 

Total timer  800 800 800 300 2700 

 

Tidsforbrug for studerende i talentforløb indgår ikke i timebudgettet, da deres timeforbrug vil være 

afhængigt af deres curriculære studieaktivitet.  

 

Samlet budget 

Udgift  Indhold i udgiften Beløb i kr. 

Løn til forskere (se 

timefordeling i tidsbudget) 

2700 timer á 300,- kr.  810.000 

Transportomkostninger  Transport ifbm. interview og møder 15.000 

Transkribering af interview 20 interview á 910 kr.2 18.200 

Konferenceudgifter  6 personer á 12.000,- kr.3 72.000 

Fokusgruppeinterview Forplejning til 10 interview á 500,- 

kr. 

5.000 

Overhead 20 % af udgifter til forskerløn 162.000 

Samlet budget  1.082.200 

VIAs egenfinansiering 30 % af det samlede budget 324.660 

Ansøgt beløb  757.540 

 

                                                           
2 Udgiften er baseret på en studentermedhjælpertimeløn på 130,- kr. og 7 timers transkribering pr. interview 
3 Udgift til konferencen er et overslag baseret på udgifter til konferenceudgift, fire overnatninger på hotel, flyrejse og 
time-dagpenge for undervisere. 
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Bilag C. CV på projektledere 
CURRICULUM VITAE  

JENS EISTRUP  

Lektor, Socialrådgiveruddannelse VIA University College 

 

T: 8755 3320 

E: jeei@viauc.dk 

 

Uddannelse  
2007 Ph.d. i politisk historie med afhandlingen ’Enhed og inkongruens’, Aalborg Universitet 

2000 Cand.mag. i samfundsfag og fransk, Aarhus Universitet 

Ansættelser  
2008-  Adjunkt/lektor (2012) ved Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA UC 

(TR fra 2011) 

2002-2007 Ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet 

2001-2002 Adjunkt i samfundsvidenskab ved Den Sociale Højskole i Århus 

Deltagelse i Forsknings- og udviklingsprojekter  
2014-2015 Etik i socialrådgiverprofessionen (i samarbejde med Niels Dalgaard). I regi af VIA 

Socialpædagogik og Socialt Arbejde 

2013-2015 Studieaktivitetsmodellen (i samarbejde med Anders Bøggild Christensen). I regi af VIA 
Socialpædagogik og Socialt Arbejde 

2011-2013 Velfærd, solidaritet og socialt arbejde. I regi af VIA Socialpædagogik og Socialt Arbejde  

2011 -  Tilknyttet FoU-center VIA Socialpædagogik og Socialt Arbejde, VIA UC 

2002- Deltagelse på en række konferencer og indgåelse i internationale samarbejde i relation til 
Aalborg Universitet og Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus 

Udvalgte publikationer  
Bøggild Christensen, A. & Eistrup, J. (2015a): The meaning of Study-activity in Social work education in 
Denmark. Presenting at EASSW conference Milano, june 2015 (forthcoming). 

Eistrup, J. & Bøggild Christensen, A. (2015b): Den Runde Firkant, baggrund for og fortolkninger af 
studieaktivitetsmodellen. (forthcoming). 

Bøggild Christensen, A. & Eistrup, J. (2015c): Den runde firkant. Studieaktivitetsmodellens fremkomst og 
fortolkninger i feltet. (forthcoming). 

Dalgaard, N. & Eistrup, J. (2014a): Hvad med etikken?: om socialrådgiverprofessionens etiske diskussioner. 
I: Uden for Nummer Vol. 15, Nr. 28. s. 16-27. 
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NORDPRO-konferencen, 23.-24. oktober 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus. 2014. 

Bøggild Christensen, A., Eistrup J. m.fl. (2013a): Studieaktivitetsmodel Socialrådgiveruddannelsen – en 
undersøgelsesrapport. 30 s. 

Eistrup, J. (2013b) De danske velfærdssamfund?: et identitetspolitisk perspektiv på velfærdspolitikken. 
36 s.  
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Eistrup, J., Auken. A., & Rasmussen, T. (2013d), Notat ang. udvikling af nyt evalueringskoncept på 
Socialrådgiveruddannelsen, 21 s. 

Eistrup, J., Bøggild Christensen, A., Færch, T. M., Spentrup, M. L., Horskær Madsen, L., Østergaard Sørensen, 
T. & Lydersen, G. (2013e) Studieaktivitetsmodellen på Socialrådgiveruddannelsen - en 
undersøgelsesrapport. 

Eistrup, J. (2011a) Kultur og etnicitet på arbejde - professionelt arbejde i det flerkulturelle samfund. I: 
Gjallerhorn. 2011; Nr. 13. s. 91-93.  

Eistrup, J. (2011b) Velfærdsstaten - en introduktion. I: Gjallerhorn. 2011; Nr. 14. s. 88-90.  
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Eistrup, J. (2007), Enhed og inkongruens - En analyse af politiske selvbeskrivelser i Danmark og Frankrig 
i årene efter Første Verdenskrig - med særlig vægt på relationen mellem Folkeforbundets internationale 
normativitet og begreber om enhed, suverænitet og demokrati i den nationale politik. Ph.d.-afhandling, 
Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold, Aalborg Universitet.  
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CURRICULUM VITAE  

ANDERS BØGGILD CHRISTENSEN 

Lektor, Socialrådgiveruddannelse VIA University College 

T: 8755 3305 

E: abc@via.dk 

 

Uddannelse  
2007 -  Ph.d.-uddannelse (igangværende Aalborg Universitet)   

1994 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet                                

Ansættelser  
2014- Beskikket censor ved socialrådgiveruddannelsen  

1994 - Adjunkt/lektor (2002) ved Socialrådgiveruddannelsen, VIA UC  

Deltagelse i Forsknings- og udviklingsprojekter  
2013 - 2015 Studieaktivitetsmodellen (i samarbejde med Jens Eistrup). I regi af VIA Socialpædagogik og 

Socialt Arbejde 

2012 - 2015 Socialrådgiverprofessionen og beskæftigelsesområdet. I regi af VIA Socialpædagogik og 
Socialt Arbejde 

2011 -  Tilknyttet VIA Socialpædagogik og Socialt Arbejde, VIA UC 

2008 - 2013 Reassess, strand 10: Poverty and Social exclusion 

2007 - Tilknyttet Centre for Comparative Welfare Studies, Aalborg Universitet (CCWS) 

1994 - Deltagelse på en række konferencer og indgåelse i internationale samarbejde i relation til 
Socialrådgiveruddannelsen, Aarhus 

 

Udvalgte publikationer  
Bøggild Christensen, A., & Eistrup J. (2015). The meaning of Study-activity in Social work education in 
Denmark. Presenting at EASSW conference Milano, june 2015 (forthcoming). 

Bøggild Christensen, A., & Eistrup J. (2015). Den runde firkant”. Studieaktivitetsmodellens fremkomst og 
fortolkninger i feltet. (forthcoming). 

Bundesen, P., Christensen, A. C., & Rasmussen, T. (red) (2015): Sociale problemer. (315 s.) Hans Reitzels 
forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2015). Introduktion. I: Bundesen, P., Christensen A. B., & Rasmussen, T., (Red.), 
Sociale problemer (s. 13-22). Hans Reitzels forlag.  
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Bøggild Christensen, A. (2015). Ungdomsarbejdsløshed. I: Bundesen, P., Christensen A. B. & Rasmussen, T., 
(Red.), Sociale problemer (s. 285-312). Hans Reitzels forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2015). Introduktion til viden og videnskabsteori i socialt arbejde. I: Christensen, A. 
B., Jørgensen S., Olesen, S. P., & Rasmussen, T., Viden og videnskabsteori i socialt arbejde (s. 9-22). Hans 
Reitzels forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2015). Socialt arbejde i et objektivt eller subjektivt perspektiv. I: Christensen, A. B., 
Jørgensen S., Olesen, S. P., & Rasmussen, T., Viden og videnskabsteori i socialt arbejde (s. 23-44). Hans 
Reitzels forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2015). Det sociale og socialt arbejde som social konstruktion eller social realitet.  
I: Christensen, A. B, Jørgensen S., Olesen, S. P., & Rasmussen, T., Viden og videnskabsteori i socialt arbejde 
(s. 45-64). Hans Reitzels forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2015). Det sociale og socialt arbejde i et normativt eller neutralt perspektiv – 
kritisk teori og værdirelativisme I: Christensen, A. B., Jørgensen S., Olesen, S. P., & Rasmussen, T., Viden og 
videnskabsteori i socialt arbejde (s. 65-84). Hans Reitzels forlag.  

Bøggild Christensen, A. (2014). Har beskæftigelsesområdet lavstatus hos socialrådgiverstuderende? 
Socialrådgiveren, 11 (september), s. 30-31. 

Bøggild Christensen, A. (2014).  Et studenterperspektiv på beskæftigelsesindsatsen blandt 
socialrådgiverstuderende i Aarhus. Beskæftigelsespolitikken og socialrådgiverprofessionen - Del 2, 36 s. 

Bøggild Christensen, A. (2014). Børnefattigdom i velfærdsstaten? 1 mar. 2014 I: Gjallerhorn, 18, s. 28-39. 

Bøggild Christensen, A. (2014).  En tabt generation? - et studie af unges forsørgelsessituation i Århus 
kommune i opgangstider og nedgangstider i perioden 1987-2005. Forskningsnotat, 14 s. 

Bøggild Christensen, A. & Eistrup, J. m.fl. (2013): Studieaktivitetsmodel Socialrådgiveruddannelsen – en 
undersøgelsesrapport. 30 s. 

Bøggild Christensen, A. (2012). The reoccurance of pre-welfare state poverty profiles in Denmark? Paper 
fremlagt ved Reassess Conference, Oslo, Norway, 21-22 august, 2012.  

Bøggild Christensen, A. (2010). Inequality and poverty in the Danish Welfare State: Recent Developments 
and Driving Forces.. I: Saunders, P. (Red.) & Sainsbury, R., Social security, poverty and social exclusion in 
rich and poorer countries (s. 241-263). Vol. International studies on social security volume 16 Antwerp, 
Oxford, Portland: Intersentia.  

Bøggild Christensen, A., Rasmussen, T., & Rasinkangas, J. (2010). Social development in cities and the 
impact of the Nordic welfare regime - a comparative analysis. Paper fremlagt ved FISS conference, 
Sigtuna, Stockholm, Sverige.  

Bøggild Christensen, A. (2010). The importance of equivalence scales used in Danish research in judging 
poverty applied on a data set of the population of the city of Aarhus. Paper fremlagt ved Reassess 
workshop, Århus, Danmark.  
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Bilag D. Påtegning fra VIAs ledelse 

 


