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forord
Professionshøjskolen UCC iværksatte i august 2007 en undersøgelse af studerende på 
1. årgang på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen: deres begrundelser for valg af 
uddannelse, deres forestillinger om den professionelles arbejde og deres forventninger 
til uddannelsen og uddannelsesstedet. Undersøgelsen følges op i 2008. 

Der er flere mål med undersøgelsen. 

Resultaterne skal først og fremmest bruges i den løbende udvikling af de to profes-
sionsuddannelser med sigte på at uddannelserne giver de studerende de bedst mulige 
betingelser for at tilegne sig centrale professionskompetencer. En væsentlig forudsæt-
ning for at udvikle uddannelserne er indsigt i de forestillinger og forventninger de stu-
derende kommer med, sådan at undervisning i uddannelsernes forskellige fag kan tage 
udgangspunkt i hvor de studerende er – og bringe dem videre. 

Resultaterne skal indgå i planlægningen af hvordan man bedst orienterer om de to 
grunduddannelser til unge uddannelsessøgende. Undersøgelsen viser ikke hvad der 
kunne have fået unge der overvejede, men fravalgte en af de to uddannelser, til at 
vælge anderledes, men de træk ved uddannelsen og professionen som får nogle unge til 
at vælge læreruddannelsen eller pædagoguddannelsen, kan påvirke flere unges overve-
jelser om uddannelsesvalg hvis de står tydeligt i en orientering. 

Resultaterne skal desuden indgå i bestræbelserne på at nedbringe frafald undervejs i 
uddannelsen pga. at studerende oplever afstand i stedet for forbindelse til deres for-
ventninger og forestillinger, bliver for usikre på egne kompetencer eller frustrerede over 
vanskeligheder hvor handlemulighederne ikke er blevet tydelige. 

Bodil Nielsen har været projektleder og har forestået undersøgelsen på lærerområdet, 
Lars Christensen har forestået undersøgelsen på pædagogområdet. Denne rapport be-
står af to dele, en del om læreruddannelsen som Bodil Nielsen er forfatter til, og en del 

om pædagoguddannelsen som Lars Christensen er forfatter til. I hver af de to dele kan 
man finde et resumé af undersøgelsens resultater og de anbefalinger de giver anled-
ning til. Desuden er der uddybende afsnit om hvad studerendes svar på de forskellige 
spørgsmål viser. 

Rapporten er til brug for undervisere og ledere i professionsuddannelserne, politikere 
der skaber rammer for uddannelsernes udvikling, og andre der er interesserede i unges 
møde med en professionsuddannelse. 

I 2008 gennemføres for det første en tilsvarende undersøgelse af et større antal stude-
rende på 1. årgang i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen på de samme områder 
som undersøgelsen af årgang 2007 omfattede. For det andet gennemføres en opføl-
gende undersøgelse af et mindre antal studerende der nu er på 2. årgang, og som var 
blandt dem der indgik i undersøgelsen i 2007. De bliver spurgt om hvilke forestillinger 
de har om den professionelles arbejde efter et år i uddannelsen, og hvordan de vurde-
rer uddannelsens fag og uddannelsesstedet i forhold til deres forventninger og behov. 
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Baggrund
 
Svar på skemaer og interviewspørgsmål
Undersøgelsen omfatter dels et spørgeskema (se bilag 1 og 2) som et antal studerende 
på 1. årgang i læreruddannelsen og pædagoguddannelsen besvarede kort tid efter efter-
årssemestrets begyndelse i 2007, dog for nogle pædagogstuderendes vedkommende ved 
deres studiestart i forårssemestret 2008. Desuden er der optaget semistrukturerede in-
terview med et mindre antal studerende med udgangspunkt i de samme hovedspørgs-
mål som på spørgeskemaet: Begrundelser for valg af uddannelse, forestillinger om den 
professionelles arbejde og forventninger til uddannelsens fag og uddannelsesstedet.  

Fra lærerstuderende på tre læreruddannelsessteder foreligger der i alt 207 spørgeske-
mabesvarelser som der redegøres for i denne rapport. Desuden foreligger der et antal 
interview som er indgået som baggrund for bearbejdelsen, men som ikke behandles i 
denne sammenhæng. Hvad angår pædagogstuderende redegøres der samlet for resul-
tater fra otte interview og i alt 42 spørgeskemabesvarelser. I rapportens to hoveddele 
om henholdsvis læreruddannelsen og pædagoguddannelsen redegøres der for hvordan 
materialet er bearbejdet. 

Udvikling og attraktivitet
Indsigt i de studerendes grunde, forestillinger og forventninger skal bruges i udvikling 
af uddannelserne. En læreruddannelse og en pædagoguddannelse, i det hele taget en 
professionsuddannelse, skal have som mål at de studerende tilegner sig centrale pro-
fessionskompetencer. For at tilrettelægge vejen dertil bedst muligt er det vigtigt at vide 
hvor udgangspunktet er: Hvilke grunde har de studerende til at vælge uddannelsen og 
professionen, og hvilke forestillinger har de om den professionelles arbejde. De grunde 
og forestillinger skal være udgangspunktet, direkte eller indirekte, når undervisere i 
uddannelsens forskellige fag støtter og udfordrer de studerende til at komme videre 

i forståelsen af professionen og udviklingen af kompetencer. Uden indsigt i de stude-
rendes forestillinger og grunde kan man i uddannelsernes forskellige fag komme til at 
lade vejen begynde et andet sted end hvor de studerende er. Det gør det sværere for de 
studerende at se hvordan de hver især kommer videre mod det som er nødvendigt for 
at varetage den professionelles opgaver, og gør valget af en helt anden vej mere nærlig-
gende. 

De studerendes forventninger til en uddannelses forskellige fag og til uddannelsesstedet 
skal ikke nødvendigvis alle imødekommes, men det kan have positiv betydning for stu-
derendes uddannelsesforløb at man på uddannelsesstedet tager udgangspunkt i deres 
forventninger og forklarer hvorfor man forsøger at indfri nogle forventninger, hvorfor 
andre ikke kan eller skal indfries, og også hvorfor dele de ikke har udtrykt forventnin-
ger om, er centrale dele af en professionsuddannelse. 

Det er i det hele taget vigtigt at have indtryk af hvad de studerende allerede er motive-
rede for, og hvad der nok skal gøres en indsats for at motivere dem for for at gøre vejen 
mod centrale professionskompetencer både farbar og spændende. 

Indsigt i de studerendes grunde, forestillinger og forventninger skal bruges i udforsk-
ningen af hvad der gør uddannelserne attraktive. En undersøgelse som denne viser ikke 
hvad der har fået unge uddannelsessøgende til at overveje, men alligevel fravælge en af 
de to uddannelser, men den viser hvad der har været attraktivt for nogle unge, og disse 
forhold ved uddannelse og profession kan man sikre sig bliver kendte blandt uddannel-
sessøgende. 

Undersøgelsen skal også bruges i bestræbelserne på at mindske frafald. Både uddan-
nelsen og professionens praksis kan vise sig at være en del anderledes end den stu-
derendes forestillinger, så meget anderledes at de studerende overvejer at stoppe. For 
nogle studerende er det en god beslutning, og en anden uddannelse kan vise sig at 
passe bedre. For andre studerende er det en dårlig beslutning som måske kan forhin-
dres hvis uddannelsesstedet kender de studerendes grunde og forestillinger og tager 
udgangspunkt i dem. Uddannelsesstedet skal vise de studerende et nuanceret og rea-
listisk billede af professionen, men det skal forbindes med det billede de studerende 
har af professionen, som i mange tilfælde vil være et stærkt billede fordi de har det fra 
nærtståendes fortællinger eller egen erfaring. Ellers bliver der for langt mellem det der 
var vigtige grunde til at vælge uddannelsen, og det der lægges vægt på i fagene. Uddan-
nelsesstedet skal gøre noget ud af at vise de studerende hvordan de gradvis kan udvikle 
professionelle kompetencer også på de områder hvor de forventer det bliver svært, og 
støtte dem i at se hvordan den professionelles praksis alligevel er både givende og over-
kommelig selvom den ikke helt er som de forestillede sig. 
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Baggrund for spørgsmål
De tre hovedområder indgår i såvel spørgeskema som interviewguide med en række 
underspørgsmål. Områder og spørgsmål er som nævnt valgt med henblik på at det 
indblik svarene giver, kan anvendes af forskellige parter i forbindelse med udvikling af 
uddannelserne som helhed og af undervisere i uddannelsernes forskellige fag i forbin-
delse med tilrettelæggelse af den konkrete undervisning/vejledning på uddannelses-
stederne. Desuden er områder og spørgsmål valgt med henblik på at undersøgelsens 
resultater kan bruges i forbindelse med analyser af attraktivitet og frafald. 

Begrundelserne for valgene er bl.a. følgende: 

Valg af uddannelse

Indsigt i studerendes begrundelser for valg af uddannelse kan bruges i forbindelse med 
tilrettelæggelse af orienteringsmateriale, orienteringsmøder o.l. for de næste årgange af 
unge der overvejer at søge ind på uddannelsen. Det som ét år har gjort en uddannelse 
attraktiv for nogle unge, vil formentlig også være noget af det der gør en uddannelse at-
traktiv for de næste årgange.

De studerendes begrundelser for at vælge uddannelsen kan desuden bidrage til at 
belyse hvilke dele af uddannelsen og professionen de på forhånd er interesserede i og 
opmærksomme på, og hvilke de ser ud til på forhånd at være mindre interesserede i og 
måske også mindre opmærksomme på. Den indsigt i hvor der er motivation, og hvor 
der nok skal gøres en indsats for at skabe den, kan bruges såvel i tilrettelæggelsen af 
nye studerendes introduktion til uddannelsen som i tilrettelæggelsen af undervisnin-
gens forskellige fag. Tilsvarende gælder indsigt i hvilke erfaringer de studerende har 
med professionslignende arbejde, og kendskab til personer i professionen. 

Uanset at begge uddannelser er tydeligt professionsrettede, er det hensigtsmæssigt at 
vide hvad de studerende forestiller sig at bruge uddannelsen til. Dermed kan man få et 
indblik i spredningen i de studerendes begrundelser for at indgå i den professionsret-
tede undervisning, et indblik som bl.a. kan bruges i tilrettelæggelsen af undervisning/
vejledning. 

Indsigt i de studerendes begrundelser kan desuden indgå når studerendes tilfredshed 
med og fastholdelse af uddannelsesforløbet eller utilfredshed/frafald skal analyseres.

Professionen, brugere og institutioner

Når studerende går i gang med læreruddannelsen eller pædagoguddannelsen har de et 
billede af professionen og de institutioner den udøves i. Alle har gået i skole, og mange 

har både gået i og arbejdet i en børneinstitution. Desuden har mange af de studerende 
lærere og pædagoger blandt deres familie og venner. Det billede de dermed har dannet 
sig, har for nogles vedkommende påvirket deres valg af uddannelse, og for alle er det en 
væsentlig del af deres forudsætninger når de går i gang med uddannelsens forskellige 
fag. Nogle ved meget, andre kun lidt. Nogle har et forholdsvis nuanceret billede, andre 
måske et snævert eller misvisende billede. 

Med en gruppe spørgsmål bliver de studerende spurgt om deres opfattelse af den 
professionelles rolle, relationer og opgaver og om hvad de opfatter som nødvendige 
kompetencer. De studerendes professionsopfattelse kan vise hvor der er behov for at 
supplere, nuancere og i nogle tilfælde korrigere, når man i uddannelsens løb arbejder 
videre med fordybelse i hvordan man kan opfatte den professionelles rolle, relationer 
og opgaver. Det er bl.a. vigtigt at have indblik i de studerendes professionsopfattelse når 
man i de forskellige fag forbereder og efterbehandler praktik hvor de studerende mø-
der professionelle der kan have andre opfattelser, og hvor de selv skal vurdere hvordan 
egen opfattelse og egen praksis hænger sammen. 

Der er desuden spørgsmål om de studerendes forventninger til hvad de vil have let/
svært ved i uddannelsen. Svarene herfra vil kunne anvendes af undervisere i alle ud-
dannelsens fag, men også i forbindelse med analyse af hvad frafald kan skyldes. 

Svar på en anden gruppe spørgsmål skal give indsigt i hvordan de studerende opfat-
ter de brugere som den professionelle skal arbejde med, og hvad de studerende mener 
har påvirket deres opfattelse. Disse svar kan tilsvarende danne udgangspunkt for at 
de studerende i uddannelsens forskellige fag udvikler og nuancerer deres opfattelse af 
brugerne. Det kan desuden give yderligere indblik i hvad de opfatter som let/svært, og 
dermed bedre baggrund for vejledning i forbindelse med specielt praktikperioder. 

Forventninger til uddannelsen og uddannelsesstedet

De studerendes forventninger til uddannelsens forskellige fag og uddannelsesstedet 
kan vise noget om hvad der kan gøre et konkret uddannelsesforløb og et uddannelses-
sted attraktivt for de studerende – og indirekte hvad der kan gøre det mere attraktivt at 
søge væk. De studerendes forventninger til samarbejde, studiemiljø og vejledning kan 
være udtryk for behov og ønsker der er afgørende for de studerendes valg og fravalg af 
uddannelsen og uddannelsesstedet. 



LæreruddanneLsen

Bodil Nielsen
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resuLtater vedrørende  
LæreruddanneLsen
Denne første del af rapporten omhandler resultater fra undersøgelsen af lærerstude-
rende på 1. årgang august 2007. Den er opbygget på følgende måde: 

Det første afsnit giver oplysninger om besvarelser og bearbejdelse. De næste sider giver 
et resumé af undersøgelsens resultater. Hovedtendenser i de studerendes svar ses i for-
hold til en opstilling af centrale lærerkompetencer. I forlængelse af det følger de anbe-
falinger undersøgelsen giver anledning til. 

Derefter uddybes undersøgelsens resultater i fem kapitler hvor svarenes fordeling på 
forskellige kategorier vises, og hvor der bringes korte citater fra de studerendes besva-
relser:

• Valg og fravalg af uddannelse

• Forestillinger om lærerarbejde og elever 

• Påvirkninger af opfattelse af elever og lærerarbejde

• Forventninger til uddannelsens fag

• Forventninger til uddannelsen i øvrigt

Opdelingen i kapitler og kapitlernes rækkefølge svarer i hovedtræk til opdeling og ræk-
kefølge af spørgsmål til de studerende.

I forbindelse med de fem kapitler kommenteres resultaterne. For det første kommen-
teres hvilken betydning tendenser i de studerendes svar kan have for uddannelsens at-
traktivitet, for det andet hvilken betydning de kan have for tilrettelæggelsen af uddan-
nelsen som helhed og undervisningen i uddannelsens forskellige fag.

BesvareLse og BearBejdeLse
De lærerstuderende blev bedt om at svare på spørgsmål inden for fire hovedområder: 
Valg af uddannelse, Lærerens arbejde, Elever og skole og Forventninger til uddannelsesstedet (se 
bilag 1). Alle spørgsmål var åbne spørgsmål som de studerende selv skulle formulere 
et svar på, og som de selv kunne vælge om de ville svare kort eller langt på. I ingen til-
fælde skulle de studerende vælge mellem svarmuligheder. 

De studerende havde adgang til spørgeskemaet i form af en fil med spørgsmålene som 
de kunne skrive deres svar ind i, og som de derefter sendte pr. mail til projektledelsen. 

I undersøgelsen indgår 166 svar fra studerende på N. Zahles Seminarium ud af en 1. 
årgang på 293 studerende. Her var der afsat tid i de studerendes introduktionsforløb til 
besvarelse, og de studerende kunne desuden fortsætte besvarelsen hjemme. Hovedpar-
ten af besvarelserne blev afleveret i løbet af seminariets introduktionsforløb, enkelte 
ugen efter. 

Desuden indgår 19 besvarelser fra studerende på Københavns Dag- og Aftensemina-
rium (KDAS) ud af en årgang på i alt 180 studerende. Her blev de studerende orienteret 
om skemaerne cirka en uge efter studiestart, og de besvarede skemaerne hjemme i lø-
bet af den følgende uge, altså semestrets anden uge. Fra Blaagaard Seminarium indgår 
22 besvarelser fra en årgang på 268 studerende. De studerende besvarede skemaerne 
hjemme i løbet af de første to uger af semestret. I begge tilfælde er der tale om svar fra 
studerende fra forskellige hold, nemlig de studerende som valgte at følge seminariets 
opfordring til alle studerende om at besvare skemaet.  

Et mindre antal studerende er interviewet. Deres svar gennemgås ikke i denne rapport, 
men indgår i en senere rapport hvor også opfølgende interview med studerende fra år-
gang 2007, her 2. årgang, behandles. 

I det følgende gennemgås hovedtendenser i de i alt 207 studerendes besvarelser af 
spørgeskemaet. Materialet giver ikke grundlag for at pege på markante forskelle mel-
lem studerende på de tre uddannelsessteder. Det er muligt at et større antal svar fra de 
to sidstnævnte uddannelsessteder havde vist forskelle, men de svar der foreligger, viser 
overvejende ligheder. 

De studerendes svar på hvert af spørgsmålene er bragt sammen og analyseret. Det har 
dannet grundlag for at opstille svarene i de kategorier der har vist sig i det konkrete 
materiale. I og med at de studerende selv har formuleret deres svar og ikke har skullet 




