PROFESSIONALISERING

NÅR PÆDAGOGER
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” Mange pædagoger oplever, at de til tider er
under voldsomt pres, for eksempel fra veluddannede forældre, i forhold til at skulle forklare
beslutninger og pædagogiske tiltag, som man
ellers synes er oplagte eller selvfølgelige.”
Steen Baagøe Nielsen, lektor, Roskilde Universitetscenter.
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STEEN BAAGØE NIELSEN
Lektor i pædagogik og historie, ph.d., ved Roskilde
Universitet. Han forsker i omsorgs- og velfærdsinstitutionernes
rammer, unges uddannelsesvalg og ligestilling. Han er leder af
det nyligt åbnede Forskningscenter for Velfærd, Profession og
Hverdagsliv – VELPRO på RUC og af forskningsprojektet
’Professionsbachelorisering i et vadested’, som er støttet af BUPL’s
Forskningspulje. Projektet er blevet til i et samarbejde mellem RUC,
UCC (Vibe Larsen) og UCSj (Randi Andersen). Udover Steen Baagøe
Nielsen indgår også Jakob Bøje fra RUC.
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Øget akademisering: Med profes-
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