PÆDAGOGERS KARRIEREBANER

FREMTIDENS PÆDAGOG
ER KARRIEREBEVIDST
Hver fjerde pædagog vælger at forlade professionen inden for 10 år. Det er for mange, og der er derfor
grund til at se med nye øjne på den pædagogiske profession. Et nyt forskningsprojekt skal kortlægge
pædagogers karrierebaner og identificere stadier i karrieren, hvor interessen for faget falder. Det skal gøre
os klogere på, hvordan vi holder på pædagogerne.
Af Mathilde Weirsøe
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Forskningsprojektet om ’Pædagogers
professionslæring og karrierebaner’ er et
fortløbende studium, som skal bidrage til
at udvikle en empirisk baseret teori om
pædagogisk praksis. Det er institutleder
Martin Bayer fra RUC og Ulf Brinkkjær,
lektor på DPU, Aarhus Universitet, der
står bag projektet. De har siden 1998
fulgt 500 pædagoger gennem flere
stadier i deres karriere.
Projektet er finansieret af BUPL
og skal kortlægge pædagogers
karrierebaner i praksis, herunder
hvornår og hvorfor de forlader
professionen. Formålet er at
blive klogere på, hvilken viden
og hvilke rationaler pædagoger anvender i praksis og
på den baggrund tilrettelægge passende efteruddannelsestilbud.
Læs mere om forskningsprojektet på
bupl.dk/forskning
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