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Mobilitet i videregående studier 

Mobilitet i studielivet er i fokus både politisk, institutionelt og blandt rigtig mange studerende. Det 
medfører mange ændringer både i strukturen af bachelor- og kandidatstudier og især i studerendes 
forventninger til mulighederne for at skabe sammenhænge mellem forskellige uddannelser. 
Gennemførslen af en mere ensrettet opbygning af forskellige studieinstitutioner har været en 
væsentlig del af at muliggøre mere sammensatte studievalg. På Roskilde Universitet er det 
eksempelvis blevet centralt i strukturreformerne at tydeliggøre den 3årige bacheloruddannelse i 
stedet for basisstudierne, som indleder studielivet for studerende. Trods denne indsats bliver det 
tydeligt i samtalerne, der udgør grunden for denne undersøgelse, at også studerende, der kommer til 
RUC med en anden uddannelsesbaggrund, stadig omtaler basisstudierne og især ’erfaringer fra 
basis’. Det peger på, at selvom strukturelle forhold ændres og lægges til rette i forhold til ændrede 
mobilitetsforhold, institutionelle og politiske ønsker, så tager det tid før ændringerne egentlig sætter 
sig igennem den praksis, som dagligdagen på et studie også er. Det specifikke eksempel om 
opbygningen af studier på Roskilde Universitet er blot et enkelt forhold blandt mange forandringer 
foranlediget af at medvirke til flere muligheder for studerendes mobilitet. Forandringer som bliver 
tydelige i dagligdagen også grundet det øgede optag af studerende med andre baggrunde for studiet 
på RUC. Den større sammensathed i de studerendes forudsætninger er med til at nødvendiggøre 
omtale af, hvad de selv opfatter som traditionelle forudsætninger for studiet. Undersøgelsen er 
foretaget på med studerende og ansatte på et enkelt institut, men problematikkerne er del i en 
gennemgående forandring på Roskilde Universitet og andre af landets videregående uddannelser.  

 

En kvalitativ undersøgelse af studerendes dagligdagsperspektiver 

Hensigten med denne rapport er at fremhæve, hvad der er på spil for de studerende, der bygger 
videre på deres bacheloruddannelse fra en anden institution med et kandidatstudie på RUC. Det 
fokus bringer faglige og strukturelle problematikker frem og peger på udfordringer med 
medstuderende og medarbejdere, da studielivet udfolder sig sammen med andre. Det bliver ganske 
klart i samtalerne med de studerende om deres oplevelser på studiet og med hinanden, at både 
praktiske, sociale og faglige forhold kan blive indforståede ved at være på studiestedet i et stykke 
tid. Samtidig bliver det tydeligt, at det er en anden proces at lære disse forhold at kende, når man 
begynder langt senere – mestendels fordi de studerende man følges med ikke længere bruger samme 
tid på at en fælles udforskning og eksplicitering af forholdene på studiet, som de givetvis også 
behøvede ved studiestart. Naturligvis tænker både administrative og videnskabelige medarbejdere 
på, at der er studerende som lige er begyndt på studiet, men der er i praksis ikke samme tid til at 
opbygge fundament for det faglige og sociale – også fordi det bliver vanskeligere at spørge og finde 
vej når man som ny studerende er omgivet af andre, der begår sig i og taler om studielivet som 
ganske velkendt. Det er en markant forskel fra når de studerende begynder sammen i store hold.  

De studerende med forskellige baggrunde udfordrer hinanden – RUCere udfordrer DOKstuderende 
og de studerende med ekstern uddannelsesbaggrund udfordrer de studerende, der har lagt hele 
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studietiden på Roskilde Universitet. Det kan komme til gavn for alle og medvirke til udvikling af 
faglighed og viden. Sammenkoblinger af professionsfaglighed og kritiske perspektiver på 
vidensudvikling kan stå som helt særlige afsæt for på problemorienteret projektarbejde. Dog bliver 
det afgørende, at praktiske og organisatoriske aspekter af studiet ikke lægger bånd på en for stor del 
af opmærksomheden. Et nyt studie med udfordrende indhold og medstuderende kan i forvejen være 
overvældende og det bliver en begrænsning, hvis man oplever at stå alene med at gennemskue 
praktisk og social dynamik i undervisningens samarbejdsprocesser samt håndtere det tekniske. Det 
handler om at værktøjer og deslige skal virke og være tilgængelige, men handler endnu mere om, at 
studieforhold som opleves problematiske eller modsætningsfyldte kan diskuteres og vendes i en 
løbende klar og åben debat med de studerende, som står med vanskelighederne eller dilemmaerne i 
dagligdagen for at løfte deres muligheder for at koncentrere det selvstændige studie om det faglige 
indhold i uddannelsen og projektsamarbejdet med andre studerende. 

 

Undersøgelsens tilrettelæggelse 

Baggrunden for rapporten er en kvalitativ undersøgelse af studielivet for studerende, der tager et 
kandidatstudie på RUC med en anden uddannelsesbaggrund. Den er lagt til rette både med 
deltagelse studerende fra RUC, og studerende der er kommet hertil fra andre universiteter, men især 
professionsbachelorer. Undersøgelsen er baseret på en række individuelle samtaleinterviews med de 
studerende om deres oplevelser i mødet med og undervejs i det nye studie både i forhold til 
samarbejdet med andre studerende, forskere og administrationen samt i forhold til den faglige 
deltagelse og udvikling i studiet. Interviewene tog afsæt i tematiseringer udledt af to fokusgrupper: I 
den ene deltog udelukkende studerende med ekstern baggrund, i den anden deltog både eksterne 
studerende og studerende med RUCsk baggrund. Debatterne i de to grupper blev derfor 
væsensforskellige og begge var væsentlige for den indledende etablering af indsigt i, hvordan de 
forskellige sammensætninger medvirkede til forskellige struktureringer og fælles forståelser af de 
emner, som stod centralt i diskussionerne.  Fokusgrupperne var organiseret omkring specifikke 
emner på baggrund af samtaler med medarbejdere fra Institut for Psykologi og 
Uddannelsesforskning. Alle de deltagende studerende befinder sig i eller har gennemført et 
kandidatstudie på dette institut. Herudover var især studievejledere, studieledere og 
institutsekretærer, som på forskellig måde følger udviklingen i de studerendes muligheder for at 
finde sig til rette i studiet, med til at skabe grundlaget for undersøgelsen, men også vejledere og 
undervisere har budt ind med perspektiver undervejs.  

Desuden har det været nødvendigt at opsøge administrative medarbejder på andre institutter samt 
fællesadministrationen på Roskilde Universitet for at undersøge, hvordan det direkte optag af 
studerende foregår samt få indblik i antallet af optagne studerende med ekstern baggrund og 
fordelingen på studieretningerne. Endnu er et statistisk materiale ifølge fællesadministrationen ikke 
klarlagt på en måde, hvor det kan fremlægges entydigt, da udviklingen endnu er i sin begyndelse.  
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Rapportens opbygning og interviewmateriale 

Fokus i rapporten er at præsentere de studerendes oplevelser af problematikker i studiet både i 
forhold til arbejdsformen, samarbejdet, fagligheden og undervisningen, men også i forhold til 
samspillet med andre studerende og de administrative omstændigheder, som indledningsvist er en 
stor del af at begynde på et nyt studie. Et studie, som gerne skulle bygge videre på den 
bachelorbaggrund, de studerende har med sig, men som også indebærer udvikling og omformning 
af tilgange både til sagforholdene og til selve studielivet.  

Interviews og fokusgrupper er alle blevet transskriberet og i sammenhæng med notater fra de 
indledende undersøgelser gennemlæst ad flere omgange. Herigennem er materialet blevet 
bearbejdet. Nogle emner i rapporten har været fremtrædende helt fra de første anslag til 
undersøgelsen, men diskussioner og gennemlæsninger har også vist vej til at stille nye emner 
centralt. Især de oplevede skel mellem studerende og modsætninger i studiets faglige og sociale 
sammenhænge, som interviewdeltagerne omtaler, har været i fokus for analysen af materialet. Det 
har været særligt væsentligt at sikre at omtalen heraf er præcis og derfor bruges gennemgående de 
studerendes egne ord fra interviewmaterialet for at medvirke til forståelse af, hvori studielivets 
udfordringer består for de studerende.  

Rapporten er bygget op omkring formidlingen af de studerendes oplevelser, derfor er den 
koncentreret omkring deres udsagn i en så tæt form som muligt. Analysen af samtaler og 
diskussioner med de studerende er samlet omkring emner, der viste sig både grundet fokus i 
undersøgelsens spørgsmål og fokus i de studerendes udsagn. I rapporten fremgår om muligt direkte 
citater fra de studerende, som eksemplificering af problematikker inden for de forskellige emner. 
De er udvalgt med fokus på at fremhæve de studerendes perspektiver og derfor begrundet i tydelig 
omtale af modsætningsforhold, som var del i materialet fra interviews og fokusgrupper.  

De første afsnit introducerer de studerende med ekstern baggrund og deres møde med det 
videregående studie på Roskilde Universitet. Det leder hen til et afsnit om administrative og 
praktiske forhold på studiet, hvorefter de sociale forhold med andre studerende kommer i fokus. 
Afslutningsvist præsenteres ganske centrale dele af analysen af oplevelser med studiet på RUC – 
omhandlende samarbejde og projektarbejde, hvori de studerendes konkrete forslag og ønsker bliver 
tydeligere, hvilket peger ind i sammenhænge og konfliktfyldte forhold i den øgede mobilitet. 
Formidlingens form er også begrundet i sigtet med rapporten, som er at indgå i det videre arbejde 
med tilrettelæggelsen af kandidatuddannelserne – herudover er det en forhåbning, at den kan danne 
grundlag for overvejelser og debatter mellem de studerende, som er interesserede. Derfor fremgår 
litteratur, der har inspireret og dannet baggrund for den kvalitative undersøgelse både fagligt og 
metodisk bagerst i rapporten, hvor der også er henvisninger til yderligere materiale, som har vist sig 
relevant for indblik i tidligere undersøgelser vedrørende studiemiljø, samarbejdsvilkår i 
projektarbejdet og arbejdet med studiestrukturer på Roskilde Universitet.  

Enhver som arbejder med problemstillinger, der står i sammenhæng med de emner, som rapporten 
tydeliggør og diskuterer, er velkommen til at kontakte mig eller instituttets ledelse for yderligere 
information omkring materialet eller med henblik på et videre arbejde med problematikkerne.  
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Direkte Optaget Kandidat - DOKere 

DOKstuderende har det til fælles at de starter på kandidatstudiet på RUC med en anden 
uddannelsesbaggrund, men på mange måder er det også det eneste, de har til fælles. Der er ikke tale 
om en samlet gruppering, hvor man kan regne med at forstå efter et samarbejde med én eller to, 
hvad der er på spil for de studerende med ekstern baggrund. Hvor der er forskel på de studerende 
med RUCsk baggrund både individuelt og i forhold til hvilken basisuddannelse, de har bag sig, er 
der om end endnu større forskelle i de forudsætninger, som DOKstuderende bringer med sig. Nogle 
få kommer fra andre universiteter, men langt de fleste har en professionsuddannelse og ganske 
mange har også arbejdet inden for denne profession et vist stykke tid. Der er studerende, som 
optages lige efter studiet af en proffesionsbachelor er afsluttet og naturligvis også studerende, som 
har været på arbejdsmarkedet i rigtig mange år – siden før professionsuddannelsen blev et 
bachelorstudie. Det er også væsentligt at bære in mente at professionsuddannelserne er ganske 
forskellige og rækker bredt over mange fag fra pædagogik, sundhed og ernæring, til motorik- og 
fysioterapi, og sygepleje, som en af de studerende opsummerede: ”… fordi det er også typisk, det vi 
kan os professionsbachelorer, (…) vi kan typisk et eller andet med mennesker.”   

Direkte optag på kandidatstudiet forudsætter ofte en introduktionsperiode - en indslusning - til det 
valgte studie. På nogle fagstudier har man valgt, at blot de studerende har haft indslusning et sted, 
kan det danne grundlag for optag på studiet, mens andre fagstudier vælger, at der skal foregå 
indslusning hos dem. Introduktionen til at begynde et kandidatstudie bliver således forskellig for de, 
som hører under termen DOKstuderende. Herudover er der studerende, som optages helt direkte på 
baggrund af deres bacheloruddannelse, men de udgør et mindretal. Langt de fleste studerende med 
ekstern baggrund har dog minimum et semesters indslusning - nogle kun med kurser. 

Nødvendigheden af at følge et indslusningsprogram påvirker de eksternt optagnes perspektiv på 
uddannelsesforløbet på flere måder. Først og fremmest er det en præmis, som tydeliggør, at selvom 
den uddannelsesgrad, der allerede er opnået, kan give adgang til et universitetsstudie, er der behov 
for yderligere indsigt i miljøet og det faglige arbejde, inden det egentlige studie kan gå i gang. 
Indslusningen er en forberedelsestid. Men indslusningen foregår ved at følge afslutningen af 
bachelormodulet. Det vil sige, de studerende og vejledere, som de eksternt optagne møder på RUC, 
er i gang med at afslutte et uddannelsesforløb.  Flere beskriver, at der faktisk i indslusningen er 
mindre fokus på dem som nyligt ankomne i RUC-studiet end når kandidatstudiet begynder, selvom 
hensigten med indslusningsforløbet er, at opnå et vist indblik i det videnskabelige arbejde og 
universitetsmiljøet inden kandidatstudiet. Men når kandidatstudiet begynder er der ofte en del 
introduktion og opmærksomhed på at understrege, at der er tale om et videre studie også for de 
RUCstuderende. Derfor bruges der tid på at gennemgå formaliteter og strukturer i opbygningen af 
studiet ligesom der gøres mere ud af at præsentere den faglighed, som fagene repræsenterer. En 
enkelt af deltagerne i undersøgelsen siger direkte at nogle af de indsigter i videnskabeligt arbejde, 
som hun manglede i den første tid på RUC, egentlig først blev ekspliciteret senere, mens de lå som 
implicitte forhold i indslusningsforløbet:  
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”Og så de der ting med at altså, bare sådan opdelingerne af sådan metode og 
teoriafsnit og hvordan er sammenhængene mellem dem (…), hvor jeg også synes, det 
virkelig gik op for mig, at der er en sammenhæng mellem sådan videnskabsteoretisk 
udgangspunkt i forhold til de metoder, du arbejder med og hvad er det så for nogle 
teorier, du får i spil – kan de faktisk fungere sammen? Men det er ligesom om, at faktisk 
blev det meget mere eksplicit på kandidaten end det var på bachelormodulet. Der var 
der li’som ikke nogen sådan, altså der snakkede de om, at det var ret vigtigt, at du 
vidste, at de passede sammen, men der var ikke nogen der gav et eksempel…” 

Indslusningen medfører også nogle praktiske forhold, som præger optikken på uddannelsesforløbet. 
Indslusning er under egenbetaling – det bringer næsten alle deltagende op i interviewene i større 
eller mindre grad. Nogle gentager det mange gange og bevæger sig ind i politiske og institutionelle 
forhold om betaling. Gennemgående er det tydeligt, at det påvirker, hvordan de studerende 
forholder sig til introduktionsdelen i studiet, og det sætter sig i efterfølgende oplevelser på det 
videregående studie. På sin vis søges konkrete indtryk af, hvad det er, de har betalt for. Det at 
forholde sig til kontant afregning medvirker ved den blotte tilstedeværelse til afsøgninger af et 
håndgribeligt produkt og den optik kommer til at præge oplevelser undervejs i indslusningen. 

 

RUC - et universitetsstudie 

Forestillinger om og forventninger til RUC - RUCerne og RUCstudiet - er på mange måder 
afgørende for hvilke oplevelser, som står tydeligst frem for de studerende med ekstern baggrund. 
Selve stedet for det videregående studie medfører særlige forventninger. Alle de studerende har en 
forestilling om, hvad det vil sige at studere på RUC, baseret på både indledende oplysninger fra 
administrationen, men også mediernes og andres omtale. Når studiet på nogle punkter viser sig 
anderledes i praksis, stiller det sig i front på andre måder end de aspekter af studielivet som slet ikke 
har været del i overvejelser, fordi det således bliver en mere fremtrædende modsætning. 

I omtalen af RUC blandt andre universiteter fremhæves de sociale sider af studiet. Det ofte 
fremhævede samarbejde i projektgrupperne præger forestillingen om, hvordan studiet med andre 
studerende er indflettet i dagliglivet med kurser og individuelle opgaver. Uden at sætte ord på, hvad 
RUC så egentlig er i stedet bringer en af de studerende det op sådan her: ” RUC har været sådan en 
gammel drøm om, at det ville sikkert være dejligt at komme ud på RUC, og jeg troede folk var søde 
og sociale og sådan nogen ting…”. Uden at eksplicitere, hvad hun egentlig har oplevet, er det 
tydeligt, at studiet på RUC ikke har været så socialt, som hun havde forventninger om. Længere 
inde i samtalen kommer hun selv ind på, at hun ligesom mange af de studerende optaget med 
ekstern baggrund har arbejdet i deres erhverv i kortere eller længere periode. Ideen om sociale 
aspekter i dagliglivet er præget og sammenlignes med at have en hverdag med kolleger i et 
arbejdsfællesskab. En af de andre studerende beskriver det som en meget hård omvæltning:  

”Jeg synes, jeg tror, jeg synes det var virkelig hårdt i starten, virkelig virkelig hårdt. 
Altså, jeg synes det var helt vildt ensomt, virkelig (…), men fra at have kollegaer, som – 
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jeg havde gode nære kollegaer – og så til at komme her, hvor folk ikke er så 
interesserede faktisk i det sociale.”  

Det kan tænkes, at der på arbejdspladsen også har været større fællestræk ved de daglige opgaver – i 
hvert fald et mere indgående kendskab til og forståelse for, hvad man hver især står med af 
udfordringer inden for det fælles arbejdsområde. I det videregående studie er der som nævnt langt 
større forskelle på, hvilken baggrund de studerende har, men det er væsentligt at overveje omkring 
projektarbejdet, at det også gør indholdet i studiet meget forskelligt for de studerende. Det er 
interessant at projektarbejdets fremtrædende plads på RUC er grund for, at studiet forventes at være 
meget socialt, for det sætter samtidig andre adskillelser mellem de studerende, som ifølge denne 
studerende tydeligst kommer til syne, når man ikke er del af basisårene. Trods de samme kurser og 
løbende individuelle opgaver, indrammes hvert semester af et projekt, som egentlig ’kun’ er fælles 
med den gruppe, man arbejder sammen med. Således bliver oplevelsen af studiet som socialt i høj 
grad bundet ind i, hvordan de enkelte grupper fungerer.  I hverdagen er det projektgruppernes 
mindre fællesskaber, som udgør muligheden for en egentlig fælles referenceramme lig den, som kan 
opleves med kolleger på arbejdspladsen. I sammenligning beskrives RUCstudiet som ensomt, 
hvilket er en vigtig problematik, der dog diskuteres bredt omkring mange videregående studier.  

Oplevelsen af at stå alene eller skille sig ud tages markant oftere op af studerende i undersøgelsen, 
som er i en anden aldersgruppe end gennemsnittet på studiet. De DOKstuderende som er optaget 
direkte fra et andet bachelorstudie og derfor også falder inden for gennemsnitsalderen nævner ikke 
på samme måde opmålelige forhold, hvor de oplever at stå for sig selv. Oplevelsen viser sig dog på 
andre måder, men mere abstrakt og især når talen falder på deltagelsen i det faglige arbejde. Det 
vender vi tilbage til. En enkelt af de studerende, som meldte sig til et interview, havde konkret 
ringet og spurgt til aldersfordelingen, hvorfor hun også i særlig grad lagde mærke til, at trods hun 
ikke var den eneste, som var trådt ud af tyverne, var der ikke en så ligevægtig fordeling, som hun 
havde fået indtryk af. Hun beskriver det således: 

”Ja, da jeg ringede og spurgte: ”Hvad, er der også ældre?” - "Ja, det er der" - men så 
ældre åbenbart i slutningen af tyverne, for den eneste, som jeg kan forestille mig, i min 
klynge hun er 30 og hun kalder sig selv gammel. Så jeg er altså en olding. (…) Det 
undrede mig faktisk lidt, fordi jeg havde nogen ønsker om at indgå i sådan sociale 
relationer eller alt muligt, men vi står hvert vores sted i livet. Så når der bliver 
diskuteret eller snakket, så nogen gange så, ja så har jeg lidt svært ved at forstå dem og 
de har lidt svært ved at forstå mig, for om 2 år så har vi samme uddannelse, men vi står 
hvert vores sted.” 

Netop det forhold, at hun havde overvejet aldersfordelingen inden begyndelse på studiet grundet 
ønsker omkring sociale relationer undervejs i studiet, spurgt til det og fået et for hende misvisende 
indtryk, medvirker til at det stadig spiller en markant rolle. På trods af at det senere, da vi taler om 
hendes nuværende projektarbejde, bliver tydeligt, at aldersforskellen i praksis ikke er en konkret 
forhindring i samarbejdet med andre studerende. Det handler ikke om den faglige dynamik.   
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I forhold til undervisningen på RUC er det gennemgående, at der er særlige forventninger om en vis 
tankefrihed med plads til kritik, det omtales som en generel forventning til universitetsstudiet. En af 
de deltagende tager det selv op, men snarere fordi hun ikke har oplevet at forventningen blev 
indfriet: ”(…) det så stift og korrekt og folk må ikke sige noget forkert og der mangler det der løse 
rum og der mangler det og give tankerne fri og kloge sig og dumme sig, og det troede jeg ikke et 
universitet var, jeg synes det var så firkantet.” Hun er klar over at hendes oplevelse hænger 
sammen med bestemte forventninger, som hun selv sætter ord på kort efter: ”(…) altså det var slet 
ikke den der open-mindede nysgerrighed…”. De studerende i undersøgelsen har generelt hæftet sig 
ved oplevelsen af visse dogmer undervejs i studiet. Det handler både om valg i undervisningen 
såsom teoretiske tilgange herunder udvalget af litteratur, og især om normer for deltagelse i 
undervisning og samarbejde. Der er f.eks. visse ting, man ikke spørger om i bestemte 
sammenhænge, fordi rummet for udforskende diskussion fremstår ganske afgrænset, hvorfor nogle 
tilgange eller ideer ikke lader til at passe ind i det, der ellers er anlagt som fælles diskussioner. 
Væsentligt er det, at der i diskussionsklyngerne ikke er fremsat formelle regler for 
debatmulighederne, men deltagelsen i undervisningen giver indtryk af en vis lukkethed, som både 
bygger på underviseren, men også de medstuderende. Der lægges op til at klyngerne skal indeholde 
plads til fri snak og forskellige spørgsmål, alligevel opleves det, at der er en særlig korrekthed i 
samspillet til undervisningen og sociale begrænsninger på, hvilke pointer og kritikker, som er 
oplagte og relevante. Efterspørgslen kan forstås som rettet mod en mere gennemsigtig og begrundet 
formidling af, hvorfor nogle tilgange til de faglige diskussioner er mere i brug eller mere oplagte i 
netop dette studie. Det er især de uudtalte rammer, som virker fremmedgørende for de studerende, 
som kender til den faglige diskussion fra deltagelse i andre arbejds- eller undervisningsmiljøer.  

Selve undervisningsformen er forskellig fra, hvad mange af de studerende med ekstern baggrund 
kender fra det foregående studie. De fleste, som deltog i undersøgelsen kommer ind på, hvordan de 
tidligere mestendels har deltaget i klasseundervisning. Klyngeundervisning og semesterprojekter 
gør studiet forskelligt på flere måder. Det faglige arbejde er bundet meget op på selvstudie – det er 
op til den studerende, at strukturere tiden. En af de deltagende kommer ind på, at der i hendes øjne 
egentlig er mere rigelig tid til forberedelse og læsning:  

”Jeg synes på universitet har du meget mere tid, det er nemmere – forstå mig ret – at gå 
på universitetet, fordi du har alligevel tid til at læse dine ting, ik’ (…) i hvert fald så har 
jeg godt kunnet følge med læse-mæssigt og også sådan følelsesmæssigt: At jeg godt kan 
det! Jeg føler ikke, at jeg sådan kommer bagud, hvor det min oplevelse på 
professionsbacheloren, der var det sådan meget større, fordi der var så mange 
retninger og teori, at det var umuligt at nå det.” 

Hun beskriver inden, hvordan professionsuddannelsen udover læsning og daglig klasseundervisning 
også inkluderede praktiske arbejdstimer ved siden af. Det bliver klart, at det som DOKstuderende 
især i begyndelsen er vanskeligere at omsætte tiden til selvstudie i forhold til at opsøge relevante 
aktiviteter eller læsning udover den obligatoriske kursusforberedelse, når der er plads til det. De 
sociale aspekter af studiet bliver også anderledes, når man ikke følges med en klasse hele vejen 
igennem studieforløbet. En af de studerende beskriver, hvordan det i hendes tidligere studie 
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medvirkede til tilhørsforhold: ”Der har jeg også arbejdet med projekter, hvert semester ik’. Det der 
så bare er anderledes, det er, at man følger meget de samme. Man går nærmest i en klasse hvor 
man følger hinanden til man er afsluttet og det betyder, at man tit finder nogle mennesker som man 
er god til at arbejde sammen med.” Denne studerende kredser undervejs om, hvordan 
tilhørsforholdet for hende også blev et knudepunkt i samarbejdet med forskellige studerende, hvor 
hun savnede den tilknytning og sociale regularitet, som for hende også var en støtte i dagligdagens 
faglige arbejde; en støtte, som ikke på samme måde genfindes når man begynder på kandidatstudiet 
på RUC. Hvilket igen kan være en forskel, der bliver mere markant for de studerende, som ikke har 
været del i bacheloruddannelsen, som dog giver et vist følgeskab med andre studerende og nok også 
et andet afsæt for at deltage bredere i faglige debatter. Social involvering både til undervisningen, i 
de studerendes projektsamarbejder og i den almindelige dagligdag på studiet kræver af de eksternt 
optagne i højere grad et opsøgende gemyt. Det bliver nødvendigt selv at organisere sig med andre 
studerende og vejledere for også at knytte sociale bånd undervejs i de forskellige forløb på studiet. 

 

Vejledning, værktøjer og velvillighed 

Tilnærmelsesvis alle deltagere i undersøgelsen nævner, at et videregående studie på RUC 
forudsætter, at man evner at være opsøgende. Det handler ikke kun om de andre studerende, hvor 
samspillet også præges af forskellige baggrunde for kandidatstudiet. Evnen til at henvende sig uden 
opfordring omtales gennemgående også i forhold til administration, vejledning og muligheden for at 
benytte studieværktøjer såsom ITsystemerne. En af de studerende, som deltog i et interview 
beskriver det således: ”Altså, det er meget positiv oplevelse at komme ind på RUC, det har det 
været for mig – altså det, nu er jeg heller ikke bange for at spørge (…)”. Hendes understregning af 
ikke at være tilbageholdende med spørgsmål og især sammenkædningen med at have en god 
oplevelse af at starte på RUC viser netop, at hun har lagt mærke til, at det er en vigtig kompetence 
når man starter på studiet med en ekstern baggrund. Hun er ikke den eneste af de studerende, der 
deltog i undersøgelsen, som har lagt mærke til, at det er afgørende at kunne tage initiativ til 
henvendelser: ”Så der er absolut åbenhed, hvis man er usikker.. Men man skal kunne turde 
spørge…” fortæller en af de andre. Især ved studiestarten opleves det som afgørende at kunne – 
eller turde – spørge sig frem, hvis man som DOKstuderende skal finde vej ind alle sider af 
studielivet. De studerende både med og uden en uddannelsesbaggrund fra RUC fortæller om det 
som et gennemgående træk ved deres erfaringer med at klare sig fornuftigt gennem studiet og 
fremhæver det især, når talen falder på de medstuderende, som falder fra undervejs. Som eksternt 
optaget står man simpelthen stærkere, hvis det at spørge sig frem eller i hvert fald ikke holde sig 
tilbage fra begyndelsen er del i måden at gå til studiets mange aspekter. Samtidig har de fleste gode 
erfaringer med henvendelser til både administrationerne, vejledere og især studievejledere. Ganske 
markant omtales positive oplevelser med studievejledningen. Muligheden for samtaler, der også 
strækker sig ind i sammenhænge mellem studie og privatliv, bliver et holdepunkt især i den 
indledende periode. Idet studievejledningen sammen med studieledelsen står for 
introduktionsarrangementer, grundlægges en oplevelse af tilgængelighed og derved et rum for at 
vende de sager, som ikke er udelukkende faglige, men heller ikke helt kan skilles fra at have en 
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hverdag som studerende. Når det handler om faglige spørgsmål har de DOKstuderende også gode 
erfaringer med muligheden for at henvende sig til vejledere. Når det kommer op, omtaler de at blive 
mødt med åbenhed og interesse, men det er ikke et emne, som de selv tager op. Fra deres side 
fremhæves henvendelser til administrative medarbejdere og studievejledere i langt højere grad, det 
er her, de finder mulighed for at spørge til de sammensatte sociale og praktiske forhold sider af 
studiet, som er så afgørende at skabe kendskab til for at finde plads i det nye studieliv.  

Adgangen til deltagelse i studiet er dog ikke kun betinget af forskellige vejlederes, medstuderendes 
og administrationers imødekommenhed af spørgsmål. Som ny i institutionen er det vigtigt, at 
praktiske forhold såsom orden i betalinger for indslusning, åbning af webmail og brugerkonto på 
undervisningsplatforme og samarbejdsværktøjer ikke kræver for megen opmærksomhed. Det er en 
kilde til frustration, hvis værktøjerne ikke er tilgængelige. Det bliver en konkret markering af, at 
man endnu ikke er fuldt etableret på stedet og medvirker til oplevelsen af ikke at være på lige fod 
med de andre studerende. Trods henvendelser og spørgsmål fortæller de studerende med ekstern 
baggrund, at det nogle gange tager tid, før de mere praktiske forhold falder på plads, og det kræver 
tålmodighed fra deres side. En af de studerende, der faktisk har haft meget positive oplevelser med 
at spørge om faglige sager og grundlæggende overvejelser om studiet såsom udlandsophold, 
oplevede samtidig at måtte henvende sig flere gange omkring betaling for indslusningen før det 
kunne komme i orden:  

”(…) sådan noget som betaling og sådan noget, som jeg måtte rykke for i tre måneder 
for at få lov til at betale for det her indslusningsforløb, men der var nogle andre ting, 
hvor jeg skrev om mine behov, og i stedet for bare at anerkende dem, så fik jeg lige den 
der ’tag det nu roligt’, eller, ’træk lige vejret’ eller ’slap lige lidt af’ - og de ord blev 
brugt direkte, men jeg fik dog et svar samtidig med. Så der er sådan en underlig 
dobbelthed herude, synes jeg ” 

De studerende bringer ofte sådanne dobbeltheder på når talen falder på oplevelser med at henvende 
sig med forskelligartede spørgsmål både af teknisk og administrativ karakter – også i forhold til at 
spørge andre studerende. Generelt er det også meget forskelligt, hvor stor betydning det ender med 
at have for den enkelte studerende. Ligesom det er forskelligt, hvor meget der er brug for at 
værktøjerne fungerer. En af de studerende befinder sig vel med næsten ikke at have behøvet at 
beskæftige sig med de forskellige administrative systemer: ”(…) alt hvad der sker på computeren, 
det er jeg en klovn til og har været det hele vejen igennem – og det er jeg stadigvæk, nu tænker jeg 
bare: Fantastisk jeg kan komme igennem og næsten uden at prøve, at skrive deres egen kode på den 
dér.” En af de andre deltagere med ekstern baggrund drog hurtigt konklusionen, at det kunne svare 
sig bare at vente lidt, når adgang til værktøjer eller andre praktiske sager ikke var på plads:  

”(…) så tror jeg også folk skal være indstillet på sådan, og så var der nogen af de andre 
eksterne, så har der været rigtig mange, der har været frustrerede over, om regningen 
nu er kommet, deltagerbetalingen var det, og få RUCmail op at køre og hele den dér 
mølle og så tænker jeg bare: ’Nu starter jeg et nyt sted’ – jeg gav det 14 dage (…) hvis 
du så bare tager det i det tempo, at nu kan du få din RUCmail op, så gør du det. Så det, 
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jeg blev nød til at vente 14 dage. Og I har nogle deadlines og vi ikke overholder dem, 
fordi jeres system er nede, så er det jo bare sådan, det er, og det tror jeg handler om 
hvilken person man er, så skal man lige sådan – skal cope med eller sådan nogle 
eksterne så skal man lige chille lidt eller lige trække vejret […]” 

Hun oplever, at når hun i stedet blot gør opmærksom på sagen, når det viser sig relevant, så er der 
stor imødekommenhed og ofte andre måder, at ordne dette eller hint. For hende bliver det også en 
måde at sortere i, hvad der kræver handling. For som det fremgår ovenfor udgør det ikke 
nødvendigvis altid et praktisk problem i sig selv, hvis værktøjer ikke virker – for de studerende, 
hvor det udgør et problem, består det i højere grad af selve oplevelsen af ikke at have adgang.  

Erfaringerne med at visse ting tager tid er væsentlige. Det er et aspekt som viser sig flere steder i 
omtalen af studiet, og det bliver tydeligst i oplevelser med de praktiske forhold. Det kommer nemlig 
især bag på direkte optagede studerende, når det drejer sig om eksamenstilmeldinger og andre 
formelle sager. De tekniske værktøjer er væsentlige for DOKstuderende, da brugen af dem som 
nævnt er afgørende for oplevelsen af for alvor at være del af RUCstudiet. En del af det tekniske 
system på RUC er eksamenshåndteringssystemet STADS. Der skal de studerende bruge samme 
login som til mail og BSCW og for at kunne tilmelde sig eksamener, skal kurset eller 
projektmodulet også være oprettet administrativt. Det er der flere studerende, som har oplevet ikke 
fungerede i forhold til de deadlines, som de er pålagt at overholde. I begyndelsen af studiet kan det 
medvirke til en vis forskrækkelse, da tilmeldinger og tidsplaner bliver om end endnu mere 
essentielle af, at mange andre dele af studiet endnu er ukendt. En deadline for tilmelding virker 
simpel at forholde sig til, derfor gør det indtryk på de studerende, når det teknisk ikke er muligt at 
gennemføre af den ene eller anden årsag. Det til trods for at alle, der har haft oplevelsen, uden 
undtagelse har oplevet stor hjælp til håndteringen, når de henvender sig med tekniske problemer. 
Ofte har det været muligt at gennemføre tilmeldingen manuelt, eller administrationen har taget 
ansvar for at føre det ind i systemet, når det igen fungerer. Men det er væsentligt, at det efterlader et 
vist indtryk, som bliver underbygget i kommende situationer, hvor de studerende oplever andre 
forsinkelser eller tekniske hindringer. Andre forhold er kompendier, som ikke er klar til tiden og 
datoer som ikke er opdateret. En af de studerende, omtaler de to forhold i interviewet og sætter det i 
sammenhæng med hendes oplevelser af, hvad hun kalder en slap holdning fra studerende med 
RUCsk baggrund: ”Nå ja, når RUC kan lave sådan en bommert både med kompendier og så 
bagefter at: ’Husk at melde tilbage og du skal til eksamen’ og så er det.. Så det bliver sådan lidt, så 
kan jeg måske bedre forstå, at de studerende – de andre, de så også tænker, nå, behøves jeg så 
komme i dag?” Hver især er disse hændelser almindelige og forventelige i en stor institution, det 
understreger også flere af deltagerne i undersøgelsen. Men for studerende, der kommer med en 
anden baggrund udgør håndteringen af administrative og formelle krav en stor del af at blive 
godkendt til det videregående studie og det medvirker til et øget fokus på de aspekter i den følgende 
studietid trods det for de færreste har haft praktiske implikationer.  
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Oplevelser med RUCstuderende 

RUCerne bruges som fællesbetegnelse, når direkte optagne studerende omtaler de studerende med 
en bachelor fra RUC. På den måde opretholdes en adskillelse mellem de studerende baseret på det 
adgangsgivende studie. I den fælles fokusgruppe omtaler de studerende med RUCsk baggrund også 
sig selv sådan, men ikke på en måde, der udelukker de DOKstuderende som del betegnelsen. På sin 
vis lægger de studerende med ekstern baggrund større vægt på de forskelle, som der er i forhold til 
deres medstuderende, der har taget hele uddannelsen på RUC. Forskellene viser sig tydeligere for 
dem, de fremhæver selv en adskillelse, trods de ikke nødvendigvis konfronteres med den fra andre 
studerende. Det bliver en måde at tale om de forskelligheder, som udgør problematikker i deres 
hverdag på studiet og især en måde at tydeliggøre, hvor de oplever at skille sig ud i samarbejdet.  

En central forskel, som flere af de studerende præsenterer, sættes som nævnt i sammenhæng med 
oplevelser af studiestedet mere generelt. De knap så faste rammer sættes sammen med indtryk af 
RUCerne, der for studerende med ekstern baggrund fremstår afslappede og tilnærmelsesvis 
tilbagelænede i nogle henseender. En af deltagerne i undersøgelsen omtaler det som at udvise 
rolighed eksempelvis i forhold til læsning af kursuslitteraturen:  

”Jeg tror, at de har været her længe nok til ligesom at forstå, at måske er det ikke noget 
[galt] med, at de ikke helt forstår det, så pyt med det, så har de forstået en anden del af 
teksten eller: ’Nå ja, så lærer jeg det nok næste gang, jeg skal skrive et projekt’ eller: 
’Hvis det bliver påfaldende nødvendigt, så slår jeg det op’. Jeg tror bare, de er mere 
rolige omkring det, at de jo ikke er dumme, for de har jo været her hele tiden (…)” 

Hun sætter flere gange RUCeres og DOKeres forskellige tilgange sammen med, hvordan 
studiestarten er for en DOKer. Idet de på mere nøjsom vis må godtgøre deres baggrund for at starte 
på en videregående uddannelse, bliver de eksternt optagne meget orienterede mod hvilke 
forventninger, der er til dem.  Det skaber et fokus på at leve op til forventningerne – at vise at 
optagelsen på studiet har været berettiget – som ikke på samme måde er fremtrædende i RUCernes 
måde at deltage i kurser og projekter. Det kræver engagement, at søge optagelse på universitetet 
efter en uddannelse er afsluttet eller midt i et arbejdsliv og det mener flere af deltagerne i 
undersøgelsen afspejler sig i, hvordan studiet gøres. Dog er der ikke nogen af de studerende, som 
deltog i undersøgelsen, som omtaler studerende med RUCsk baggrund som decideret uengagerede, 
mest på spidsen bliver det sat med omtalen af slapheden overfor deadlines og tidspunkter: ”(…) 
Hold da op, hvor er det en slap holdning, der er fra de studerende. Det forbavsede mig lidt til 
forelæsningen. Folk kommer simpelthen daskende som det passer dem. Det er enormt generende, og 
jeg spurgte én, om det var normalt. For det var jeg ikke vant til – for man kommer til tiden (…).” 
Som nævnt overvejer hun kort efter sammenhænge med institutionen, der medvirker til en særlig 
måde at udfolde studietiden på. En af de andre DOKstuderende omtaler også under interviewet, at 
holdninger til dagligdagen hænger sammen med forskellige baggrunde – også han bruger 
overholdelse af mødetidspunkter som eksempel: ”(…) Jeg tror, man skal have en speciel – man skal 
kunne slappe af i det der sådan lidt flydende miljø, hvor tingene ikke er så.. Det tror jeg generelt 
kan spænde ben for folk, hvis de er vant til at kl. 12 er kl. 12.” Begge kredser de om punktlighed i 
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forhold til organisering som kendetegnende for de med baggrund i erhvervslivet og ser det som en 
modsætning til universitetet og i nogen tilfælde RUCerne. Herudover nævner en af deltagerne i 
undersøgelsen, hvordan hendes oplevelse af de medstuderende med en uddannelse fra RUC bag sig 
mest af alt har mindet hende på godt og ondt om tidligere universitetsstudier: ”Det er de samme 
mennesker. De hedder bare noget andet [griner] og så det nogen af dem sidder, drikker te og 
diskuterer Kant om aftenen og det kan man da høre også i forelæsningerne, men det er jo altså – 
det, synes jeg, er virkelig mærkeligt (…)”. Det er vigtigt at have øje for, at nogle studerende med 
ekstern baggrund tidligere har fravalgt at studere videre, det fravalgte studie bliver en del af deres 
udgangspunkt. Denne studerende oplever langt større mangfoldighed blandt DOKstuderende og de 
perspektiver, som de kan byde ind med grundet deres faglige og erhvervsmæssige baggrunde, men 
understreger, at de forskellige perspektiver også fra RUCstuderende beriger hinanden.  

Der er forskel på at deltage i studiet med en professionsbaggrund, der i udgangspunktet knytter én 
til udforskningen af udvalgte felter som en måde at skabe sammenhæng mellem nuværende og 
tidligere studie eller arbejde. Det er en særlig form for engagement, der viser sig, som er tæt bundet 
ind i processen med at opnå optagelse med en ekstern baggrund. Givetvis er der mange 
DOKstuderende, som også skriver projekter om problematikker, der ikke nødvendigvis er centrale i 
forhold til deres professionelle baggrund, men for mange er udgangspunktet for den videregående 
uddannelse at skabe en sammenhæng mellem studiet og den praksis, de hidtil har beskæftiget sig 
med. Det bliver et kendetegn for projektinteresser. For de studerende, som starter på kandidatstudiet 
med en baggrund fra RUC, er udgangspunktet et andet. Hensigter om sammenhæng undervejs i 
studiet er naturligvis også til stede, men er bundet ind i andre perspektiver på, hvad sammenhænge 
kan være grundet afsættet i en bachelor fra universitetet. Eksempelvis kan det faglige udgangspunkt 
dreje sig mere om analytisk afsæt og perspektiv på undersøgelsen, hvor en professionsbaggrund 
som udgangspunkt peger mere mod udvalgte emner eller problemstillinger.  

Udgangspunkter for studiet er forskellige og det er holdningen til, hvordan hverdagen bygges op 
også ifølge de studerende i undersøgelsen. I DOKernes perspektiv handler det meget om, hvilken 
organisering man er vant til samt praktiske forhold i dagligdagen, hvor flere af de deltagende selv 
nævner et mere etableret familieliv og rutiner fra arbejdslivet, som markante forhold i samarbejdet 
mellem studerende. RUCerne omtales af nogen som umodne, af andre som tilbagelænede - eller i 
hvert fald ikke som erhvervsfolk. De studerende under direkte optag sætter sig selv i modsætning 
hertil og fastholder tydeligere en adskillelse til RUCerne end omvendt. Dog er det væsentligt, at 
beskrivelserne af de medstuderende med baggrund fra RUC ofte indebærer henvisninger til 
institutionen og de oplevelser, som de DOKstuderende har haft med kompendier, tilmeldinger og 
deslige. Beskrivelserne af medstuderende bliver del i samlende udlægninger af det nye studie og 
den nye studieform, hvor en del af beskrivelsens funktion er at pege på de udfordringer eller 
uforståeligheder, som direkte optagede studerende må håndtere i forhold til sociale og 
arbejdsmæssige normer. Samtidig fortæller deltagerne i undersøgelsen også om de studerende med 
baggrund fra RUC at de har en særlig indstilling i forhold til at gå ind i diskussioner: ”(…) hvor der 
er nogen af de dér RUC'ere, der har været gode til at gå lidt til professorerne. Så jeg synes både for 
elev og fra lærestaben, at hele RUC’s miljø er meget åbent.” Når det handler om deltagelsen i 
undervisningens faglige debatter og udviklingen af perspektiver i faglige undersøgelser har omtalen 
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af RUCerne et helt andet præg. En af de DOKstuderende nævner i interviewet et eksempel fra et 
kursus, hvor en ganske svær tekst var blevet udleveret som obligatorisk læsning. Hun brugte ekstra 
mange timer på den og måtte læse den flere gange for at få greb om pointerne. Til kurset mødte 
flere af de studerende med baggrund fra RUC op og havde ikke lagt samme energi i 
gennemlæsningen af hele teksten. I stedet havde de efter at have studeret den noteret sig nogle 
kritikpunkter både omkring indholdet, men også i forhold til valget af teksten, som var ganske 
kompliceret på det niveau i studiet. Kritikken gik altså også på valg i undervisningen og indebar at 
teksten måtte uddybes til kurset, hvilket viste sig at være en del af hensigten fra undervisers side, 
der også ville gøre en pointe omkring formidling. Især det sidste forhold gjorde indtryk på denne 
DOKstuderende. Flere af de de direkte optagede studerende bringer selv op, at de ofte er mere 
tilbageholdende eller generte i faglige diskussioner især til kurserne, men også i projektsamarbejdet. 
Det må forstås både i sammenhæng med beskrivelserne af RUCerne og i forhold til oplevelsen af, at 
det er nødvendigt at være opsøgende for at falde hurtigt til på RUC.  

Det er væsentligt at de DOKstuderende beskrivelser af RUCerne i de DOKstuderendes perspektiv 
er modsatrettede. De medstuderende omtales både som afslappede, men samtidig anses som nogen, 
’der går til den’ – der studses over indstillingen til præcision i forhold til mødetid og afleveringer, 
men evnen til at vende faglige sager fra nye perspektiver og også være kritisk overfor underviser og 
undervisningsvalg værdsættes. De forskellige sider fremhæves i forhold til forskellige dele af 
studiet og handler i høj grad om de udfordringer, som studerende med anden baggrund end RUCsk 
oplever i mødet med det nye studie, hvor dagligdagen må lægges til rette  i samarbejde med andre 
studerende.  

 

Samarbejde & projektgrupper 

En stor del af studiet på RUC er bygget omkring samarbejde mellem de studerende. De studerende 
må samarbejde om både at definere arbejdets problemstilling og organisere, hvem de vil arbejde 
sammen med under gruppedannelsesprocessen, som også tilrettelægges af studerende – i hvert fald 
på instituttet, hvor undersøgelsen er foretaget. Det er meget forskelligt, hvordan processen 
organiseres. En af deltagerne i undersøgelsen, som begyndte studiet med en professionsbaggrund, 
var med til at arrangere hendes første gruppedannelse, som en måde at lære studiet at kende. Hun 
tager op i interviewet, at hendes erfaringer i samarbejdet med RUCere er modsætningsfyldte: ”(…) 
så synes de andre var super skarpe ikke, men de var også super usikre, kan man sige ikke, så ja, 
Men det var så måske også så er det det gik virkelig galt for mig med de der grupper (…)” De 
andre er i dette tilfælde RUCerne og omtalen af disse forskellige sider af de medstuderende trækker 
ind i diskussionen om måder at deltage på i forskellige dele af studiet. Når det handler om 
diskussionen af mulige projektemner, deres teoretiske og samfundsmæssige sammenhænge gør de 
studerende med RUCsk baggrund indtryk med deres evner til at knytte et kommende projekt 
sammen, hvor hun selv oplevede at stå ved siden af især i forhold til den teoretiske sprogbrug. 
Alligevel fremstår de også usikre for hende og det handler meget om den konkrete omsætning af 
projektet inden for en særlig profession eller virksomhed, såvel som det kommer til at handle om 
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RUCernes indblik i, hvad det er, de fremover kan byde ind med på arbejdsmarkedet. Det er der flere 
af de studerende med ekstern baggrund, som nævner. De to sidste forhold kan ikke skilles ad, da 
omdrejningspunktet er den kommende hverdag udenfor studiet blot i forskellige sammenhænge. Det 
spiller en rolle i dannelsen af projektgrupper, hvor de studerende med ekstern baggrund har andre 
forudsætninger for, hvad de finder interessant at undersøge samt hensigten med projektet. 

Der er mange forskellige udlægninger af, hvordan gruppedannelsen udspiller sig, hvem der deltager 
på bestemte måder og især, hvilken indflydelse processen med gruppe- og projektvalg har på resten 
af det givne semester. I forhold til samarbejdet mellem de studerende er det væsentligt, at en af de 
DOKstuderende, som deltog i undersøgelsen opfatter de studerende med RUCsk baggrund som 
mere pressede af projektdannelsessituationen end de direkte optagede studerende. Hun mener netop, 
at det bygger på et mere koncentreret fokus for de studerende med professionsbaggrund og omtaler 
det som en form for lukkethed kendetegnet ved det tidligere studie. De retter sig umiddelbart mod 
sammenhænge til deres tidligere erhverv eller fag, og når det ikke kan lade sig gøre, er de på andre 
måder helt åbne for forskellige slags projekter eller at skrive alene. Denne tilgang medvirker til en 
vis rolighed. Hun beskriver, hvordan RUCerne i hendes øjne umiddelbart er meget åbne i forhold til 
projektvalg, men på måder, som medvirker til, at de stresser mere undervejs i processen: ”(…)Men 
jeg kunne forstå på nogen – og jeg synes egentligt ikke, at det var stressende – men jeg kunne forstå 
på nogen af mine medstuderende nu, at de synes, det var en ubehagelig gruppedannelsesproces, for 
det var egentligt de rene RUCere, der synes, det var slemt i forhold til de eksterne..” Beskrivelsen 
peger på en udforskning af emner, som viser sig hos de studerende med RUCsk baggrund; en 
udforskning, der ofte er bundet i flere teoretiske og vejledermæssige overvejelser end hos de 
studerende med ekstern baggrund. På den måde opleves de studerende med baggrund fra RUC i 
udgangspunktet mere åbne for at forhandle om forskellige projekter, men da de arbejder med andre 
præferencer for selve afsættet i projekterne og de konkrete arbejdsforhold, er der alligevel et vist 
pres på at nå at sortere projektforslagene og især i, hvilke vejledermuligheder projekterne har. Det 
er et forhold, som indledningsvist sjældent får stor opmærksomhed fra DOKstuderende. Flere af de 
andre studerende i undersøgelsen fremhæver mere minutiøst oplevelser af, hvordan 
gruppedannelsesdagene udspiller sig og det viser i sig selv, at processen gør et stort indtryk. Det 
tages mange gange op, hvordan studerende med baggrund fra RUC er bedre rustet til, hvad flere af 
de direkte optagne studerende trods alt oplever som en hård proces: 

”Jamen jeg fik et chok, fordi at der var jo også – det kan jeg se bagefter – at jeg var 
bange. De der processer, de var ubehagelige. For jeg havde jo stået for det hele selv, 
jeg havde jo ikke placeret mig et sted. Jeg kunne jo ikke mænge mig med nogen, jeg 
vidste jo ikke, at man skulle lære at lave underhåndsaftaler og overhåndsaftaler og 
samtidigt skulle man være åben og.. Så jeg var slet ikke klar over de ting. Så jeg 
prøvede at søge ind i en gruppe efter emne og troede, at nu var jeg fundet sammen med 
nogen. Så viste det sig, at der var nogen, der havde arbejdet sammen med dem i 
gruppen før og de havde reserveret plads – og sådan nogen ting tænkte jeg: ’Det kan 
man da ikke, det er jo ikke almindeligt kutyme; det gør man sådan nogen ting!’ Der 
kunne man se, at der var en anden lov.” 
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De studerende med ekstern baggrund omtaler sig selv som naive eller godtroende i forhold til 
bestemte aspekter især i de første gruppedannelser. Det handler især om devisen, at alle grupper er 
åbne, indtil alle er i en gruppe og herunder, at det er emnet, der står som ledende for projektvalg. 
Langt de fleste af deltagerne kommer ind på de sociale udvælgelser og uskrevne regler, som har stor 
indvirkning under gruppedannelsen. De DOKstuderende beskriver, hvordan det for de studerende 
med RUCsk baggrund ofte falder lige for at fortsætte samarbejdet med nogen, de kender fra 
bachelorstudiet. Men også de studerende med baggrund fra RUC omtaler forsøg på at lukke grupper 
inden projektvalget er afsluttet. De studerende med ekstern baggrund finder det særlig kompliceret 
når grupper og projekter aftales udenom det fælles forum på RUC – og oplever at være meget 
uforberedte på, at dele af gruppedannelsen foregår således. Det er simpelthen ikke tydeligt i 
processen, hvilke projektgrupper, der er i støbeskeen, og uigennemskueligt for nye studerende at 
deltage i processer, som foregår ad andre veje end på studiestedet. Den faglige proces er indlejret i 
sociale processer, som rækker udover det nuværende kandidatstudie og en klar diskussion af det 
forhold, ville gøre det klarere for de studerende både med baggrund fra RUC og direkte optagne, 
hvordan fordelingen af og i gruppedannelsen indvirker på muligheder for både den faglige og 
sociale udvikling i projektarbejdet på det videregående studie.  

Omtale og fremhævelse af udvalgte forhold omkring samarbejdet mellem studerende undervejs i 
studiet fra administrativ og især fra vejledernes side har betydning for, hvordan holdninger til og 
tilrettelæggelse af projektvalget udvirkes i praksis. Flere af de DOKstuderende, som deltog i 
undersøgelsen, nævner, hvordan de får modsætningsfyldte beskeder omkring deres egen deltagelse. 
På den ene side omtales den viden, de bringer med sig fra praksis som særlig værdifuld i 
projektarbejdet, hvor de kan medvirke til at skabe relevans på andre måder end de studerende med 
baggrund fra RUC:  ”(…) vi fik bare at vide at vi var virkelig guld og det var virkelig vi kunne 
bruges til noget og det hele var så fantastisk, så det troede man jo lidt på altså (…)” Samtidig 
oplever de, at vejlederne især omkring projektarbejdet har fokus på direkte optagede studerende 
som svagere stillet end de studerende med en baggrund fra RUC – fra de medstuderende opleves 
gennemgående stor interesse for de perspektiver, som DOKstuderende kan byde ind med. Om end 
det heller ikke er mere generelt, end at flere har oplevet at blive hægtet en smule af teoretiske og 
videnskabsteoretiske valg og diskussioner og blive overhørt i forhold til inddragelse af deres 
perspektiver, der kan være funderet på anden måde. Den kritik kommer dog oftere op i et bredt 
perspektiv på studieforløbet og de fleste af DOKerne bringer selv hurtigt op, at det i gruppearbejdet 
også er op til dem selv at gå ind i diskussionerne. Det kan dog være en udfordring, som bliver 
særlig tydelig når den faglige diskussion flytter ind i det videnskabelige regi. Manglende kendskab 
til termer og teoretiske skel er med til at begrænse oplevelsen af råderum: 

”(…) i starten tænkte jeg meget over, hvor stor en forskel det ville have gjort, bare at 
have fået en bogliste for eksempel et par måneder før man startede. Alt efter hvilket 
studie du har søgt ind på, så er der jo for eksempel nogle forskellige 
videnskabsteoretiske bøger, som er mere oplagte, som man måske ikke lige ved, hvilke 
der er de gode sådan – at bare tænke sådan: ’Okay jeg kunne jo godt have læst noget i 
sommer bare lige for måske ogs’ – altså en ting er jo, at man skal være fagligt rustet til 
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at starte, men et universitet har jo også lidt sin egen ånd – eller sin diskurs om, hvad 
der er det rigtige litteratur og hvordan vi taler om tingene (…)”  

De studerende med ekstern baggrund oplever, trods de har relevant viden om de problemstillinger, 
som er centrale i projekterne, at det i praksis kan det være vanskeligt at omsætte i projekterne. De 
fleste oplever det ikke som manglende indsigt i diskussionernes indhold, snarere som en 
begrænsning, der handler om normer og i høj grad om sprogbrug, der til at begynde med er ukendt 
land og medvirker til tilbageholdenhed. Mange vil hellere slå termerne efter i et opslagsværk eller 
tale med andre studerende uden for undervisningen frem for at forsinke forelæsninger eller falde 
ved siden af i gruppedebatter, hvor nogle oplever, at de uden behændighed med videnskabelige 
termer slet ikke kan skabe plads til deres argumenter.  

 

Projektarbejdsformen 

I studiet på RUC står arbejdet med projekter centralt, derfor fylder det også meget i samtalerne om 
studiet. Uanset om der spørges direkte til det, er projektarbejdsformen gennemgående et af de første 
temaer, som viser sig. Projektarbejdet er komplekst på mange måder, det mangesidede samarbejde 
mellem studerende, vejledere og undervisere samt friheden til at definere arbejdets problemstilling 
medvirker til, at projekterne stiller sig som samlingspunkter for studiet som sådan. Det gælder for 
de studerende med ekstern baggrund i lige så høj grad som studerende, der lægger hele studietiden 
på RUC. Det er dog ganske væsentligt, at måden gruppearbejdet om projekter omtales som noget 
særligt RUCsk også er en kilde til både frustration og sårbarhed for direkte optagne studerende. Da 
gør det en forskel, at de først begynder på kandidatstudiet og derfor i højere grad kan opleve, at de 
medstuderende ved noget, som de ikke ved. Når projektarbejdet nævnes som ganske forskelligt fra, 
hvad man kender fra andre uddannelser, tales der forbi den virkelighed, som de fleste studerende 
kender til. Projektarbejdsformen er udbredt på mange niveauer og retninger i uddannelsessystemet 
på nuværende tidspunkt og flere af de studerende, som deltog i undersøgelsen, reagerer på omtalen, 
som denne studerende med ekstern baggrund, der mener, at nogle DOKstuderende kan have mere 
erfaring med projektarbejde end nogle RUCere – at forudsætningerne er mere forskellige end, hvad 
den adgangsgivende uddannelse kan vise: ”(…) kommer jo med alle mulige forskellige 
uddannelsesmæssige og private forudsætninger for at gøre det, man gør. Og jeg har været vant til 
at skrive projektarbejde lige siden folkeskolen, hvor vi afprøvede de nye folkeskoleregler på den 
folkeskole, jeg gik på, så jeg har haft projektarbejde altid (…)” Eller som en af de andre udtrykker 
det, er der en dominerende fordom på RUC om institutionen selv: ”(…) Det er i virkeligheden nok 
mere sådan en RUCsk, fordi RUC hele tiden siger, at der er en RUCsk tilgang – det er sgu da 
meget pudsigt – altså: ’Vi er en institution i os selv’ og ’vi er særlige med projektarbejdet’ og så 
sad alle de eksterne og tænkte: ’næ, det har vi da lavet masser af før’ (…)" Alligevel tager de 
naturligvis bestemmelsen af ’den RUCske projektarbejdsform’ til sig som noget særligt, de skal 
lære at kende. Det stiller sig også hurtigt i meget umiddelbar sammenhæng med omtalen af RUC i 
medier og folkemund. Derfor bruges der kræfter på at finde frem til denne helt særlige arbejdsform 
og når mange aspekter opleves som genkendelige medvirker det til en vis frustration over den 
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fremmedgørelse, som omtalen i begyndelsen kan afstedkomme. Samtidig er de studerende med 
ekstern baggrund nye på studiestedet og fortsætter en søgning af det særlige eller det ukendte i 
projektarbejdet. De stilles i en sårbar position med oplevelsen af, at det er op til dem selv at 
gennemskue, hvad der er det ukendte ved det RUCske projektarbejde. De har også fornemmelser af, 
at arbejdet med projekterne faktisk skiller sig ud, men det tager tid at formulere for sig selv eller 
andre, hvad det specifikt drejer sig om og det bliver kun en vanskeligere proces ved at den gøres 
blandt medstuderende, som længe har været på studiet, idet en vis indforståethed omkring 
projektarbejdsformen etableres. Interessant er det, at nogle af de studerende med baggrund fra RUC, 
som også deltog i undersøgelsen, når det kommer til debatten om projektarbejdet også er søgende 
omkring måder at tale om, hvad det egentlig indebærer at lave RUCprojekter – og heraf, hvad de 
kan pege på at have lært af selve arbejdsformen. Dog uden at tvivle på, hvorvidt det er lærerigt:  

”(…) vi lærer helt vildt meget af det. Og man udvikler sig virkelig og bliver udfordret 
på de der, man skal klare lidt andre praktiske ting, sociale ting, der så meget i det.. Men 
der, hvor jeg tænker på problematikken af det, er, at det er usynligt, at vi lærer alle de 
her ting, vi.. Det bliver ikke gjort klart, at den – at det i sig selv er en kompetence, vi 
kommer ud med og det er ikke: ’Nu er vi også blevet bedre til det at..’ Hvis man tog det 
med som, at det var en naturlig følge: ’at man skal, det er noget af det, man skal lære; 
lære at håndtere og derfor bliver I også bedre rustet bagefter’, så bliver vi bedre i stand 
til det og ’det er noget I tager med jer bagefter’ (…)” 

Når projektarbejdet omtales kunne det derfor være væsentligt at tydeliggøre, hvordan den RUCske 
facon adskiller sig fra projektarbejde i andre uddannelsessammenhænge, hvor især de studerendes 
ejerskab af problemstillingen og en kritisk optik på både genstandsfelt, men også egen tilgang, kan 
nævnes som særkender i, hvad de studerende i undersøgelsen kredser om. En mere specifik 
introduktion til udvalgte aspekter, ville mindske den fremmedgørelse, som ’det genkendelige 
ukendte’ kan blive til for direkte optagne studerende og det kunne samtidig imødekomme 
RUCstuderendes søgen efter at sætte ord på de kompetencer, projektarbejdet kan føre med sig. 
Tydeliggørelsen kunne medvirke til at skabe fælles udgangspunkter for kandidatstudiet, hvor 
studerende med mange forskellige baggrunde møder eller genser hinanden. Det foreslåede fokus på 
en kritisk og udforskende tilgang til en selvvalgt problemstilling ville samtidig kunne danne 
yderligere grund for DOKstuderendes deltagelse i faglige debatter med medstuderende trods en 
anden begrebsbrug og faglig baggrund, hvortil det forstås, at en del af arbejdet er udfordringen af 
hinanden.  

De studerende, som deltog i undersøgelsen, både med baggrund fra RUC, andre universiteter og 
professionsuddannelser bevæger sig gennemgående også ind i diskussioner af de faglige projekter. 
Især om, hvorvidt der findes bestemte måder at gå til projektemnet og opbygningen af 
projektrapporten. Flere af de direkte optagede studerende udtrykker ønsker om uddeling af en 
generel disposition for projekter, som i deres øjne kunne medvirke til øget overblik i 
arbejdsprocessen med de studerende, der før har lavet RUCske projekter. En af de studerende 
beskriver, hvordan det i begyndelsen medvirker til usikkerhed, at man ikke kender måden at gøre 
det på, men finder frem til undervejs, at det også giver usikker grund at indse, at mange forskellige 
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måder og tilgange kan stå som afsæt i projektarbejdet: ”(…) jeg tror bare det her semester – det 
sidste semester viste for mig, at der er rigtig mange måder at gøre tingene på. Det gør mig så også 
usikker for jeg troede at jeg havde svaret på, hvordan en ting var, det kan også være, at det stadig 
var gået fint, hvis vi havde valgt min tilgang..” Senere fortæller hun med ganske stor sikkerhed, at 
mange forskellige opbygninger af projektrapporten kan fungere. Den erfaring kan gøres ved at 
spørge andre studerende om et kig i deres rapporter eller med en tur i projektarkivet på biblioteket. 
Alligevel mener også hun, at der er visse grundskabeloner, som er gennemgående for 
semesterprojekterne og trods der er en vis sikkerhed i at vide, at mange disponeringer kan virke, så 
ville en grundskabelon medvirke til at nye studerende kunne have et holdepunkt:  

”(…) det er ligesom om, det er lidt last year at lave sådan en traditionel opbygning med 
teori og analyseafsnit og diskussionsafsnit. Kan man tænke teorien lidt ind i 
analyseafsnittet, så ville det være rigtig fedt – for ligesom at gøre noget nyt og prøve 
noget nyt. Og det kan godt være fordi, vi har misset basisårene, hvor man så lærte en 
traditionel opbygning, og så har mine medstuderende nu lyst til at eksperimentere lidt 
mere, men det er i hvert fald lidt at gøre det lidt mere uoverskueligt når man så kommer 
som ekstern.” 

Sagen handler også om nævnelsen af, at opbygningen af projekter er helt fri og hænger sammen 
med andre forhold, der ofte omtales ligeledes: Det frie emnevalg og frit valg af teoretiske greb. 
Trods det kan diskuteres, hvorvidt der kan udleveres eksempelvis en opskrift for dispositioner, 
opleves det af de studerende ikke som hensigtsmæssigt at kalde alle disse valg for frie: ”(…) jamen 
altså bare formen; altså måden at man sådan – selvfølgelig er der også variationer – men der er 
alligevel sådan en altså (…)” På den ene side kan det være overvældende på et nyligt indledt studie, 
hvor der er mange andre sociale og administrative forhold, som også skal tages stilling til, på den 
anden side opleves, hverken emner, tilgange eller rapporter som frie på den måde, som det kan lyde 
i begyndelsen og det kan bringe én ad omveje, hvis det tages for pålydende. Når emnet om de frie 
valg kommer op i diskussioner og interviews, trækker det mange overvejelser med sig. 
Gennemgående taler de studerende i undersøgelsen også om, at man har et særligt ejerskab over 
projekterne på RUC og de møder åbenhed fra vejlederne i forhold til, hvilke teoretiske tilgange, der 
kan inddrages. Derfor har de studerende også mere styring i projektarbejdet end, hvad kendes 
mange andre steder. Alligevel er der også enighed om, at visse måder at disponere projekterne er 
dominerende og nogle teoretiske tilgange er mere repræsenteret, ligesom valget af emner i høj grad 
må afspejle de mulige vejledere, hvis man stræber efter et godt resultat. Diskussionerne af disse 
forhold kunne inddrage de studerende mere på en måde, hvor muligheder og begrænsninger ved at 
vælge atypiske emner eller utraditionelle disponeringer af projekterne lægges klart frem. Det er 
tydeligt, at de studerende både med ekstern baggrund og især med baggrund fra RUC fornemmer 
friere rammer i gruppearbejdet med projekterne end i andre uddannelsessammenhænge, men en 
mere markant omtale af, hvad det kan indebære at bevæge sig ind i det mindre oplagte og måske 
især, hvordan det gøres sammenlignet med mere fremtrædende emner og tilgange, kunne danne 
grund for en mere rimelig forståelse af både hensigten og indholdet i projektarbejdets friheder. 
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Flere af de direkte optagne studerende nævner advarsler, som DOKstuderende ofte får omkring kun 
at arbejde sammen med andre studerende med ekstern baggrund: ”(…) det var der meget tale om på 
sidste semester – at det blev i hvert fald sagt højt, at det blev frarådet eksterne at danne gruppe 
sammen, altså alene (…) ja det gjorde der faktisk, en af underviserne og at der så var en anden 
ekstern som var gået videre og sagde at det havde de gjort sidste semester og det var gået rigtig 
godt med dem, så det kunne man altså godt (…)” Idet projekterne netop er muligheden for i det 
videregående studie at udforske, hvad man tidligere er uddannet i, og afsøge nye perspektiver, som 
kan medvirke til ændrede måder at anskue velkendte problematikker, søger især de 
professionsuddannede herigennem at skabe sammenhæng i studierne, hvilket kan være mere 
tilgængeligt med andre studerende med lignende baggrund. Der er delte meninger om, hvorvidt det 
er hensigtsmæssigt at forsøge at undgå grupper udelukkende med studerende med ekstern baggrund. 
De fleste ser pointen med det, men går ofte i debat omkring den modsætningsfyldte modtagelse, der 
også rummer nævnelsen af de direkte optagnes særlige viden om praksis, som kan løfte projekterne. 
Det kunne vise sig nyttigt, at vende med studerende på kandidatstudiet, hvordan kendskab både til 
praksis, men også det videnskabelige arbejde tilsammen kan berige udforskningen af de udvalgte 
emner. Hertil kan det nemlig også diskuteres om det er hensigtsmæssigt for den studerende, som er 
startet på kandidatstudiet med en anden baggrund, at være i en større gruppe udelukkende med 
studerende med RUCsk baggrund. Indforståetheden, der som førnævnt også vokser frem mellem de 
studerende, der har lagt hele studieforløbet på RUC, og som i højere grad kan præge den afsluttende 
del af studiet, kan virke isolerende for direkte optagede studerende. Det behøver ikke være 
ensbetydende med egentlig eksklusion, snarere handler det om, at omsætning og italesættelse af den 
viden, de bringer med sig, kræver både øvelse og debat med andre på studiet. En debat, som kan 
være mere tilgængelig, hvis baggrunde for projektsamarbejdet er lig hinanden eller helt 
fuldstændigt forskellige – frem for blot en enkelt studerende, som skiller sig ud fra en gruppe af 
studerende med udelukkende med baggrund fra RUC. En af studerende med ekstern baggrund som 
deltog i undersøgelsen og som har gennemført kandidatstudiet tager det op i interviewet:  

”Jamen man kan støtte.. At der sådan: Det man plejer og det gør vi – det kan man støtte 
i, at der også er andre måder at gøre tingene på. Så kan man bruge sine kompetencer, 
som man har ude for ens egen praksis og i den virkelige verden ik’. Altså hende jeg 
havde skrevet sammen med, hun havde læst et eller andet (…) helt vildt og vi har også 
en måde at se tingene på og det kunne vi støtte hinanden – og den måde var også god 
for hende og der var ikke kun den RUCske måde der gjaldt, så selvom vores baggrund 
var forskellig, så var vi jo ens på en eller anden måde (…)” 

Hun beskriver på baggrund af flere projekter og et speciale på RUC, hvordan det er tydeligt, at det 
at være flere studerende med ekstern baggrund helst sammen med flere studerende med baggrund 
fra RUC i hendes øjne skaber det bedst mulige grundlag for alle de studerende i en projektgruppe. 
Da er der både mulighed for at drage nytte af hinandens særlige kompetencer, finde støtte i at 
udtrykke sig i det fælles samarbejde og samtidig have platform for at udfordre hinanden på måder, 
hvor diskussioner vil funderes bredere og ikke kan placeres omkring en enkelt studerende ved at 
blive et spørgsmål om baggrund og flertal som afsæt for debatten.  
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En videnskabelig overbygning 

Faglige diskussioner i projektgrupper og til undervisningen præges naturligvis af de studerende, 
som deltager og de DOKstuderende vil også formidle det de bringer med sig og herigennem lære, 
hvordan det kan udforskes på andre måder. De søger udfordringer af det velkendte ved at begynde 
på studiet og bringer ofte selv op, hvordan det bliver en udfordring i sig selv at deltage fuldt i 
diskussionen. En af de studerende med ekstern baggrund fortæller i interviewet, hvordan det 
indledningsvist opleves som at være kvalificeret i forhold til indholdet i faglige debatter, men endnu 
mangle begrebsmæssigt fodfæste i diskussionerne, hvilket var en opgave hun oplevede at stå meget 
alene med: ”(…) når man spurgte folk, var der ikke nogen, der kunne give en definition på, hvad 
der er og det er ikke sådan lige til at slå op heller (…) så står der bare sådan en linje, som man ikke 
bliver en skid klogere af, tænker jeg: ’Nå hmm, nu er det forklaret med et eller andet fagbegreb, 
som jeg heller ikke forstår..’” For denne studerende opleves det gennemgående som selve 
sprogbrugen, der sætter begrænsninger for at deltage, trods temaer er velkendte og oven i købet kan 
være emner, man anser sig selv som ganske kompetent i forhold til. En af de andre DOKstuderende 
kommer ind på, hvordan det også er en udfordring at vænne sig til at de medstuderende med RUCsk 
baggrund ofte har et andet sigte i diskussionerne. Hun beskriver, hvordan DOKstuderende gerne 
søger en fasthed – noget der kan omsættes i og til praksis og meget hurtigt tænker debatterne ind i 
konkrete sammenhænge, hvor de kan medvirke til indsigt eller ændringer i det professionelle virke. 
I hendes perspektiv vil de studerende med RUCsk baggrund gerne selve diskussionen på en anden 
måde, de vil diskutere både for den kritiske øvelse i at sætte noget under debat og i lige så høj grad 
for at udvikle eller afprøve teoretiske afsæt. Manglen på omsættelige resultater er en udfordring: 

”Altså en forskel jeg kan mærke, det er at RUC'ere er meget diskuterende. Altså man 
kan mærke, at de er vant til at diskutere meget, ik’. Og jeg kommer fra en lidt mere 
naturvidenskabelig baggrund, hvor der ligesom er et – der er ikke et facit, men noget 
med, at vi kommer ud og siger, at der er nogle… Vi giver nogle anbefalinger: ’Og 
sådan her kan man gøre’ – og der synes jeg, det er en meget stor udfordring for mig at 
sige, at vi kommer ikke i et projekt med nogen anbefalinger: Om vi analyserer på noget, 
vi kan sige noget om, og så kan vi diskutere det – og der er rigtig mange forskellige 
måder at se tingene på. Og det er det, man skal kunne i et projekt og i det hele taget at 
kunne diskutere de her forskellige tilgange og, hvad der er styrker og svagheder og 
bruge dem i projektet ikke. Så der kan jeg mærke en forskel, synes jeg, på at være 
RUC'er og at være ikke-RUC'er ik’: At man er ikke ligeså vant til den der kritiske 
tilgang, som er meget kendetegnende for RUC.” 

Det er hun ikke den eneste som nævner, en af de andre DOKstuderende beskriver samme forhold i 
en omtale af de forskellige forudsætninger for projektsamarbejdet med studerende med RUCsk 
baggrund: ”(…) jeg kommer fra det meget mere sådan hands-on, hvilket jo også er et af 
argumenterne for, at man skal indsluse, fordi at man ikke er trænet i og tænke på den måde – altså 
hele tiden sætte spørgsmålstegn ved, hvad viden nu var.” Hun præsenterer den kritiske indstilling 
som modsat ’hands-on-uddannelser’, hvor det er nødvendigt at holde sig til mere bestemte eller 
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faste måder at gribe arbejdet an på. En stor del af udfordringen ved det videregående studie på RUC 
består ifølge de studerende, som deltog i interviews, i skiftet til tilgangen med at arbejde med viden.  

Selve forståelsen af viden bliver der rokket ved på det videregående studie og for en enkelt af de 
studerende sættes den kritiske diskussion som modsat til at have en positiv indstilling:  

”Jeg tror ikke nogensinde, at jeg har haft videnskabsteori og hvad bygger det på - 
videnskabsteori og jeg er fuldstændig spejlblank. Jeg havde ikke lavet en projektopgave 
i 25 år altså. Der var jo mange ting i den måde at argumentere og den måde at tænke 
akademisk; den måde at være kritisk.. Jeg var jo lalleglad i min tankegang og positiv, 
og lige pludselig skulle jeg være kritisk over for alting og have noget helt andre briller 
på, som jeg kan høre, RUC'ere bliver trænet til de første år. Jeg havde ikke den træning, 
så jeg havde ikke en jordisk chance. Så jeg skulle trænes ind i det – samtidig med 
nogen, som overhovedet ikke var søde, sociale og rare. Så det var jo svært.”  

Udover de personlige erfaringer med gruppearbejdet er det også en interessant oplevelse af, hvad 
det er, som ændrer sig i det videnskabelige arbejde. For hende indebærer en positiv indstilling at 
medvirke til at skabe noget, der virker i praksis. Det er det kritiske perspektiv på undersøgelserne, 
der kan fremstå som negativ og dermed ikke rettet mod udvikling. Hun er ikke den eneste, som 
bringer denne optik på banen og omtaler den kritiske akademiske diskussion som modsætningsfyldt 
i forhold til at ville medvirke til udvikling: ”(…) frem for at tænke: ’Hvad, hvordan kan jeg gavne 
sagen’ – eller du ved med fokus på kritik frem for at prøve at tænke: ’Hvad er det, der gør godt; 
hvad er det, de arbejder med her; hvad fungerer; hvad er det de gør godt?’ Det kan man også (…)” 
For denne studerende handler den positive indstilling om at fokusere mere direkte på, hvad der 
allerede fungerer, hvad det bliver gjort godt og udviklingen af de aspekter. For de fleste studerende 
med ekstern baggrund, som deltog i undersøgelsen, bliver det dog ikke gjort til et spørgsmål om 
være positiv eller negativ, men mange tager op og omtaler et skel mellem sagforholdet eller det 
saglige arbejde og den teoretiske diskussion: ”I starten da jeg havde lyst til at sige sådan og sådan 
– så havde jeg tænkt, hvad har det med den her.. Det har noget med diskussion at gøre, men måske 
har jeg været for saglig eller du ved for: ’Nu skal I høre noget, jeg har oplevet’ eller i forhold til at 
være teoretisk i diskussioner ik’.” Der skelnes mellem det saglige og det teoretiske arbejde, hvor de 
studerendes oplevelse af, hvad de kan indgå i at udvikle, bliver tydeligt. Sagligheden handler om, at 
få fingrene i praksis; at deltage på håndgribelige måder og en af de direkte optagne studerende 
beskriver det også som at være orienteret mod problemløsning: ”(…) fordi jeg kommer udefra 
arbejdspladsen; en arbejdsplads, der har vi jo personalemøder og problemer, der skal løses. Så jeg 
ser det som et personalemøde, hvor vi har et problem, og så skal vi ud og løse det. Så er der 
selvfølgelig det: Her er jo bare på det teoretiske plan ik’ – og så skal vi selvfølgelig ud og indhente 
empiri.” Det tager tid at sætte udviklingen af teoretiske perspektiver i sammenhæng med at finde 
løsninger på de problemer, som de studerende møder i de konkrete undersøgelser. Overvejelser 
omkring anskuelsen af problemstillingerne giver indtryk af at være noget andet end at forholde sig 
til de reelle problemer i den praksis, som er genstand for arbejdet. Det er den markante forskel og 
udfordring, som de studerende selv tager op omkring fortsættelsen på det videregående studie.  
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Alligevel er der et forhold, hvor de studerende med ekstern baggrund meget direkte sætter 
teoretiske overvejelser og diskussioner i sammenhæng med udviklingen af en konkret praksis. De 
studerende, som deltog i undersøgelsen har alle læst på Institut for psykologi og 
uddannelsesforskning og har derfor bredt sagt interesse i udvikling, samarbejdsforhold, sociale 
processer og læring i alle mulige aspekter af hverdagslivet. Der er flere, som tager op, at de ikke 
kan genkende det, som de bliver undervist i omkring læring i den måde, som undervisningen og 
studiet er organiseret. Samme studerende, som kender til personalemøder, beskriver det således: 

”(…) det, der er lidt sjovt, er, at vi lærer rent faktisk på den måde, vi skal lære, som vi 
lærer, vi ikke skal gøre. Altså: Vi sidder på vores stole og kigger op og lytter – og så får 
vi at vide, hvordan læring skal foregå – og læring ikke foregår på denne her måde, men 
læring foregår ude i livet. Så det er sådan lidt pudsigt. Og så okay: ’Men nu skal du ud 
og lære, fordi nu skal du ud og lave lidt empiri’ – og så uhh, tilbage igen. Så det er også 
sådan lidt… Det er stadigvæk teoretisk!”   

De læringsperspektiver eller teorier som fremhæves i undervisningen og inddrages i projekter 
opleves af de studerende ikke som tænkt ind i studiets praksis. Læringsforholdene på RUC står for 
de studerende ikke i sammenhæng med de tilgange og forståelser af læring, som de ser fremhævet 
af undervisere og vejledere. Især vedrørende projektarbejdet er det en kritik som understreges. De 
studerende fortæller om store forskelle mellem, hvad man lærer om samarbejde på RUC og det man 
gør. Den måde som eksempelvis gruppedannelsen udspiller sig, viser ikke den refleksion omkring 
læringsprocesser med andre, som udtrykkes når arbejdsformer og samarbejdsprocesser diskuteres 
fra teoretiske vinkler. Netop fordi gruppearbejdet fylder så ganske meget i studiet, der er både i 
omtalen af RUC fokus på gruppearbejdet og i undervisning og vejledning er små som store 
vekslende fællesskaber et genkommende tema, skaber det undren hos de studerende, at de i praksis 
ikke oplever meget fokus på processerne i det fælles arbejde. Håndteringen af kompleksiteten i 
samarbejdsprocesserne både i dannelsen af grupper og undervejs i arbejdsprocessen oplever de at 
stå med selv, da det underbetones i den dagligdag de selv indgår i, samtidig med at de arbejder 
sammen med hinanden og undervisere om netop den slags problemstillinger. Det er en diskussion 
og en udfordring, som de gerne vil diskutere mere og den meget direkte sammenhæng i deres 
hverdag på det nye studie imellem, hvad de forholder sig til fagligt og praktisk, er et gedigent afsæt.  
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