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Afrapportering af undersøgelsesprojekt –  

-Læring under praktik i udlandet. 

Ministeriets reference: 14/023501 og 14/024223. 

Dato 30. juni 2016. 

I henhold til aftale med Lars Bo Henriksen (lboh@uds.dk); Styrelsen for videregående Uddannelser. 

 

Projektet er blevet gennemført af Ph.d. og lektor Mikkel Snorre Boysen (msb@ucsj.dk) og aut.psych. og 

lektor Flemming Østerby Arnfred (fla@via.dk). Uddannelseschef Peter Møller Pedersen (pmp@via.dk) har 

givet feedback i processen.  

På baggrund af ansøgning og bevillingsbrev af 18. december 2014 ved Styrelsen for Videregående 

Uddannelser, blev projektet tildelt og påbegyndt i februar 2015. Der blev til ansøgningen forespurgt til 

nogle få ændringer til projektets sammensætning af deltagere såvel som afgrænsning af spørgsmål, der 

skulle undersøges og besvares. Således blev aftalt, at de fire nedenstående spørgsmål var fokus for 

undersøgelsen. 

1. Hvad motiverer pædagogstuderende til praktik i udlandet? 

2. Hvad lærer de studerende under udlandspraktik i forhold til faglige kompetencemål, personligt og 

kulturelt? 

3. Hvilke forhold fremmer/hæmmer læring under praktikken? 

4. Er der særlige læringsformer, som en udlandspraktik understøtter? 

Projektet skulle gennemføres i perioden februar 2015 med afslutning 30. juni 2016. Kravet til opgaven var 

at udarbejde en rapport til Styrelsen samt efterfølgende en artikel til et udvalgt fagblad. Dette, fulgt op af 

et møde med Styrelsen 17. august 2016.  Til rapporten blev ønsket, ud over en procesbearbejdning og 

konklusioner, anbefalinger til, hvorledes man kan styrke læringen af studerende, der tager praktikophold i 

udlandet. 

Således blev udvalgt VIA University College og UC Sjælland som aktører både hvad angår undersøgere og 

studerende. Der blev desuden ansat en studentermedhjælper til at arkivere data, løse forefaldende 

opgaver og følge/bistå undersøgernes arbejde i procesforløbet.  

Der blev udarbejdet et undersøgelsesdesign, der blev fremlagt Styrelsen til godkendelse i juni 2015. I 

designet gennemgås kilder, der kunne bidrage til en dybere forståelse af formål og ”outcome” i forhold til 

udlandsophold. De fleste undersøgelser, der her refereres til, er kvantitative og beskæftiger sig med 

outcome relateret til arbejdsmarkedsværdi. En kvalitativ undersøgelse med fokus på pædagogstuderende 

er foretaget af UCC. Denne undersøgelse er dog i mindre grad systematisk og inddrager deslige relativt få 

studerende (jf. design). Der er ikke tidligere foretaget undersøgelser efter effektueringen af den nye BEK. 

Nr. 211 af 06/03/2014 inden for det pædagogiske område. Således udgør følgevirkningerne af denne 

bekendtgørelse også et opmærksomhedspunkt t i nærværende undersøgelse. 

mailto:lboh@uds.dk
mailto:msb@ucsj.dk
mailto:fla@via.dk
mailto:pmp@via.dk
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Hvor undersøgelsen fra UCC var en lille kvalitativ tværsnitsundersøgelse, har man med dette design ønsket 

at udarbejde et kvalitativt, followup design med en større population, varierende målgrupper og varierende 

praktikperioder. Hertil var hensigten, at styrke undersøgelsens validitet ved at lade hvert deltagende UC 

undersøge uafhængigt af hinanden samt foretage krydsinterview. 

De studerende er udvalgt til undersøgelsen med baggrund i et ønske om at skabe spredning i forhold til 

køn, alder, geografisk placering i DK, udlands destination og forskellige praktikperioder. Undersøgerne 

skrev ud til de respektive udbudssteder for rekruttering af deltagere. VIA repræsenterer alle udbudssteder 

på nær Ikast. For UC-Sjælland er alle udbudssteder repræsenteret. Seks studerende har rejst i par. De 

resterende har rejst alene. 

Således indgik i alt 18 studerende fordelt ligeligt på hhv. 2. praktik i perioden 1. juni 2015 til 31. november 

2015 samt 2. og 3. praktik i perioden 1. december 2015 til 31. maj 2016. Medvirkende studerende var 

fastlagt ultimo oktober 2015. (B3.9). 

Følgende lande er repræsenteret: Norge, England, Filippinerne, Malaysia, Mauritius, Uganda, Kina, 

Tanzania, Tyrkiet, Litauen og Grækenland. Der indgår både dagtilbud og social-og specialpædagogiske 

opholdssteder. (B3.9).  

Der blev udarbejdet interview guide på baggrund af de fire ovennævnte centrale spørgsmål samt ud fra de 

tidligere producerede undersøgelser, der er gennemgået i designet. Guiden var udarbejdet primo 

november 2015. Yderligere blev der til followup designet udviklet en logbog, hvor de studerende skulle 

beskrive og kommentere deres erfaringer hen over praktikperioden – 1. december 2015 til 31. maj 2016. 

Undersøgerne har været i løbende dialog og haft møde angående afstemning af udarbejdet materiale såvel 

som et afsluttende møde for sammenskrivning af rapport til Styrelsen. (Jf. procesplan). 

Der har været planlagt besøg på institutioner i udlandet, Uganda, Litauen, Tyrkiet og Mauritius. Rejsen til 

Tyrkiet blev ikke gennemført, da den studerende kom til DK for studiedage, hvorfor et midtvejs interview 

blev gennemført i stedet.  

Undersøgere har ligeledes i perioden deltaget i prøver som interne bedømmere på udlandspraktikanter 

efter BEK 2014. Hertil bør bemærkes, at undersøgere har erfaring med internationalt arbejde, både som 

mobilitetsvejledere og i relation til internationale projekter og undervisningsopgaver.  

 Der er udarbejdet bilagsliste (B3.9) 

 

Interview: Samlet set er der foretaget 44 interview. Atten studerende samt fire praktikundervisere har 

deltaget i interview. To vejledere i Uganda har deltaget i uformelle interviews. En vejleder og en 

institutionsleder i Litauen har deltaget i interviews. Tolv studerende har deltaget i to interview, et før og et 

efter endt praktik. Disse 12 har udarbejdet logbøger igennem forløbet. Seks studerende blev 

krydsinterviewet (interviewet af begge undersøgere) en gang ved hjemkomst 2015. Praktikunderviserne 

har været tilknyttet de studerende, som har skrevet logbøger. Et enkelt interview blev foretaget på telefon, 

da den studerende var afrejst måneder før opstart af praktik. (B1.5). Der var en studerende i Aarhus, som 

efter projektet var påbegyndt ikke responderede på henvendelser, hvorfor denne blev udskiftet med en 
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studerende fra Randers. (B1.6). Der har deltaget 4 mandlige og 14 kvindelige studerende. 

Aldersspredningen var 22 til 38 år.  

Interview er nedskrevet samt optaget på en optager/I-pad, og lagt på en USB pind. (B2, 1-6; B3.1-29). 

Der blev udviklet en interviewguide, med fokus på den studerendes motiv og baggrund for udlandspraktik. 

Hertil læring før, under og efter praktik. Endvidere, information om den studerendes civilstatus, opvækst, 

familie- og personlige historie. Hvert interview har haft en varighed af ca. 1 time. (B3.1-B3.29). Se bilag for 

interviewguide. 

Logbøger: Tolv studerende har løbende skrevet og afleveret logbøger i perioden 1. december 2015 til 31. 

maj 2016, omhandlende både 2. og 3. praktik. Der skulle afleveres logbog hver uge. Dog blev der ændret i 

afrapporteringsperioden, da man hurtigt blev klar over, at ugentlige logbøger var for omfangsrigt at 

udarbejde og ikke særligt informationsgivende. (B1.1-6).  

Enkelte studerende har haft problemer med mailservice og dermed rettidig aflevering. (B1.1). En enkelt 

kunne ikke aflevere for hele perioden grundet personlige problemer. (B1.6). Flere har afleveret for sent 

eller ved opfordring fra undersøgere. To kom tidligere hjem end forventet fra Uganda grundet 

indenrigspolitiske problematikker. To opgav at skrive logbog, men afleverede i stedet en opgave, hvor 

logbogens spørgsmål var adresseret.  

Som undersøgere har vi ikke haft mulighed for at intervenere i processerne, da projektet ville miste sin 

legitimitet. Som undersøgere har vi valgt at være neutrale i forhold til vilkår, vejledning på stedet, stedets 

relevans, evne til at omsætte mål til læringsperspektiver, osv.  

Logbogen er rettet mod tre kategorier. 1) Specifikke kompetencemål fra BEK. 2014. 2) De generelle 

kompetencer benævnt non-specifikke kompetencer i logbogen, fx engagement, problemløsningsevne, mv. 

3) Åbne kompetencer, der relaterer sig til kompetencer, undersøgerne ikke umiddelbart havde overvejet. 

Til logbogen var vedhæftet specifikke kompetencemål relateret til den studerendes respektive 

praktikspecialisering. (B1.1-B1.6). Se bilag for logbog. 

Ad.1. ”Hvad motiverer pædagogstuderende til praktik i udlandet?”  

Hovedparten af de adspurgte havde besluttet sig for udlandspraktik før de påbegyndte studiet. Et par 

studerende var blevet opmærksomme på muligheden, da de læste om uddannelsen på nettet før 

studievalg. To praktikanter blev opmærksomme på muligheden efter påbegyndt studie via online 

annonceringer og arrangementer på campus. Ud over dette synes oplysninger om internationale tilbud 

generelt at spille en mindre rolle.  

I stedet kan ansporingen til udlandsophold primært tilskrives tilfældigheder, fx i form af inspiration fra 

venner og familiemedlemmer med rejseerfaringer eller mødet med andre studiekammerater med interesse 

i, eller erfaring med, udlandspraktik. De internationale vejledere og de afholdte informationsmøder havde 

også en afgørende rolle i forhold til at fastholde beslutningen, og være retningsgivende for valg af 

opholdssted. (B3.1-29). 

Der kunne generelt ikke findes nogen særlige sammenhænge mellem familie- eller opvækstmæssige vilkår 

og motivation for udlandspraktik. De studerendes forældre havde typisk en kort- eller mellemlang 
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videregående uddannelse og tilhørte økonomisk middelklassen. De fleste havde rejst med familie på 

turistture og fem havde en del erfaring med at rejse på egen hånd på længere ophold i udlandet til 

destinationer uden for Europa. De sidstnævnte var alle aldersmæssigt i den øvre del af den gennemsnitlige 

studentergruppe. Der var ingen nævneværdig opfordringer fra familie og venner til at vælge at tage i 

udlandspraktik. (B3.1-29). 

Omkring halvdelen havde kærester på tidspunktet for afrejse, hvilket indikerer, at parforhold ikke 

nødvendigvis behøves at være en forhindring for praktikophold. Det skal dog understreges, at fem 

praktikanter nævner, at afslutningen af et parforhold var den udløsende faktor, der muliggjorde opholdet. 

Således kan kæresteforhold kan i nogle sammenhænge være en hæmmende eller fremmende faktor i 

forhold til mobilitet. 

Primært tyder undersøgelsen på, at alle var motiveret for udlandspraktik med et ønske om at udvikle sig 

selv, udvide deres horisont og få nye særlige oplevelser. Således nævner flere, at de ønskede at bryde deres 

egne grænser; ”at turde noget”, og på den led frigøre sig fra familie og opnå større grad af selvstændighed.  

De ønskede at få et mere nuanceret blik på kultur og kulturelle forskelle. Her ud over ønskede man ”at ville  

gøre en forskel”, som flere udtrykker det. Fire studerende understreger specifikt dette ønske. Desuden 

nævner en enkelt, at hun ønskede at udforske eget kulturelt ophav. (B1.6). 

Deres udsagn blev generelt understøttet af interview med praktikundervisere og internationale vejledere. 

Det anføres således af en praktikunderviser, at søgningen efter social og kulturel identitet fremstår som 

den primære begrundelse, når udlandspraktik vælges. Således bliver dannelse, personlig identitet, 

personlig udvikling, nysgerrighed og eventyrlyst nævnt som de væsentligste parametre. (B.3.24,25). 

Valg af destination var motiveret af en række faktorer, som både havde rod i faglige, personlige, kulturelle 

og økonomiske forhold. Studerende, der valgte Afrika og Asien, var interesseret i at opleve en helt ny kultur 

og udfordre sig selv personligt. Desuden var flere af disse studerende særligt optaget af frivilligt 

hjælpearbejde. Studerende, som valgte Europa som destination, begrunder bl.a. valget med, at de ikke ville 

udsætte sig selv for en alt for stor personlig belastning, specielt i forhold til at skulle konfronteres med 

fattigdom og børn i mistrivsel. Desuden spillede den relativt korte afstand til Danmark en væsentlig rolle for 

dem. Snævre pædagog-faglige begrundelser er ikke fremherskende. En enkelt studerende svarer, at hun 

valgte Kina fra, fordi hun havde hørt, at kinesisk pædagogik var udpræget skolastisk. Generelt bliver 

økonomi også fremhævet som en væsentlig faktor. Dette bliver eksplicit understreget af 8 studerende. 

(B3.4-7). 

Generelt beskriver de studerende sig selv som udadvendte, kommunikerende og socialt kompetente. 

Hovedparten giver udtryk for, at de var motiveret for læring igennem ’learning by doing’ og i mindre grad 

optaget af akademiske og boglige tilgange til læring. Således nævnes oplevelse og handling af flere 

studerende som væsentlige motivationsfaktorer og kilder til læring. Fire studerende understreger dog, at 

de er meget optaget af teoretiske perspektiver og i øvrigt trives med skolastiske studiemetodikker, såsom 

læsning, skrivning, osv. (B5.1, 3, 7, 12) Stort set alle beskriver sig selv som nysgerrige, vedholdende og 

resiliente. En enkelt studerende beskriver sig selv som introvert og en anden beskriver sig selv med ordene 

”psykisk skrøbelig”. (B5.14) 
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Ad.2. ”Hvad lærer de studerende under udlandspraktik i forhold til faglige kompetencemål, personligt og 

kulturelt?”  

Kompetencemål samt videns- og færdighedsmål udgør den formelle ramme for de studerendes læring i 

udlandspraktik. Således skal de udfærdige læringsmål og navigere efter dem på samme måde som 

studerende i dansk praktik. Desuden indgår en række ekstra opgaver. I VIA stilles der krav om, at de 

studerende skriver en interkulturel opgave samt løbende udfærdiger rejsebreve med fokus på personlige 

og kulturelle forhold. I foråret 2016 er til VIA´s studienet side tilskrevet ideer til rejsebreve, som for mange 

studerende anvendes som model for hvad og hvordan man skriver om sine oplevelser (se evt. følgende link: 

(https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/paedagog/randers/international/Sider/Udlandspraktik.aspx). 

I UCSJ opfordres de studerende til at oprette en blog, hvor de løbende kan reflektere over kulturelle, 

institutionelle og pædagogfaglige spørgsmål. De fleste studerende opretter en blog, men det er for 

nuværende ikke et formelt krav.    

Undersøgelsen peger på, at kulturelle forhold, der opleves i institutionssammenhæng, udgør et særligt 

væsentligt fokuspunkt. Med modifikationer kan ses, at forskellen til dansk praksis forøges jo længere væk 

man kommer fra DK. Dette medfører tilsyneladende, at studerende længst væk oplever en praksis og en 

tilgang til brugergrupper med flere konfliktfyldte dilemmaer og etiske problemstillinger. Således er 

studerende tæt på DK fokuseret mere på formaliserede pædagogiske tilgange og metoder, hvor man uden 

for EU og angelsaksiske områder konfronteres med etiske udfordringer, der i mere accentueret grad 

påkræver den studerendes dømmekraft, stillingtagen og nogle gange civile ulydighed. Det være sig i forhold 

til organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, tilgangen til brugergruppen, den faglige og daglige 

strukturering af praksis samt samarbejde mellem kolleger. (B1.1,3,4,5). Fx beskriver en studerende, 

hvordan hun forsøgte at overtale de lokale medarbejdere til at nedtone den fysiske afstraffelse. (B5.2).  

I forlængelse af ovenstående, viser undersøgelsen, at en væsentlig kilde til læring udgøres af den markante 

kulturelle forskel mellem Danmark og de lande, hvori de studerende er i udlandspraktik. Denne forskel 

afføder dog et læringsmæssigt dilemma. Primært handler dette om, at de studerende ofte forventes at 

forsøge at forstå den kultur de møder ud fra almene kulturrelativistiske tilgange. Af vejlederen opmuntres 

de således til at forholde sig åbent og ikke blot vurdere kulturen ud fra danske standarter. Yderligere 

udtrykker de studerende i de indledende interview, et personligt og fagligt ønske om at lære at forstå den 

fremmede kultur, og dermed få større indsigt i eget kulturgrundlag. På den anden side forventes de 

studerende at fastholde etiske og faglige retningslinjer fra den danske uddannelse og den danske kultur. 

Derfor fungerer de også i nogen grad som pædagogiske inspiratorer og opdragere på praktikstederne. 

Denne kendsgerning understøttes deslige af interview med de lokale medarbejdere og ledere.  

På denne måde må de studerende balancere mellem at være opdragere og samtidig forholde sig åbent og 

nysgerrigt. Det gør sig i udpræget grad gældende i situationer, hvor de lokale medarbejdere slår, driller 

eller blot irettesætter børn på en stærk autoritativ måde. Her skal de danske praktikanter på den ene side 

prøve at forstå bevæggrundene for en sådan adfærd og ikke være ensidigt (for-)dømmende, og på den 

anden side forsøge at argumentere for egne principper og eventuel påvirke de lokale medarbejdere i en 

retning af dansk praksis.  

https://studienet.via.dk/sites/uddannelse/paedagog/randers/international/Sider/Udlandspraktik.aspx
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Interviewene med de studerende tyder dog på, at de generelt formår at balancere mellem disse positioner. 

Således beretter de danske studerende på den ene side om, hvordan mødet med den fremmede kultur har 

givet dem ny indsigt og nye perspektiver i forhold til at se dansk pædagogik i et mere kritisk lys. På den 

anden side beskriver mange studerende, hvordan de netop har fået bekræftet dansk pædagogiks værdier 

ved at se den positive effekt af danske metodikker inden for rammerne af den fremmede kultur. Endvidere 

beretter de studerende om, hvordan de i nogen grad er lykkes med at foreslå de lokale medarbejdere et 

pædagogisk alternativ til fysisk afstraffelse. Tillige har nogle studerende tilsyneladende haft succes med at 

inspirere de lokale til mere legende og kreative læringsmetoder som alternativ til behavioristiske 

indlæringsmetoder.   

Ved gennemgang af logbøger ses et tiltagende fokus på spørgsmål vedr. magt, medbestemmelse og 

samfundsmæssige forhold. Især er det tydeligt, at studerende, som er i praktik uden for Europa, ofte 

refererer til den danske velfærdsstat i diskussionen af de demokratiske eller mindre demokratiske 

strukturer, som de oplever. De bliver således meget opmærksomme på begreber som medbestemmelse, 

demokratiske og dialogiske samarbejdsformer, autoritetsstrukturer og magtudøvelse. I forlængelse af 

dette, har de studerende fokus på forskellige menneskesyn og pædagogiske paradigmer. Alle, der er 

interviewet, på nær 2 studerende fra henholdsvis England og Litauen, taler meget om disse forhold.  

Den primære læring er tilsyneladende professionspersonlig, således at praksis, der oplevedes i en refleksiv 

proces, danner paradigmer for handling og tilgange til brugergrupper. Alle der er interviewet virker styrket i 

deres pædagogiske syn, dømmekraft og stillingtagen til pædagogiske situationer og praksis. (B1.1,3,4,5). En 

studerende skriver: ”Min professionsetik og mine pædagogiske værdier bliver dagligt udfordret i forbindelse 

med arbejdet ved hjemmebesøgene, hvor den motiverende positive tilgang til familierne/børnene til tider 

ses værende meget mangelfuld.” (B1.4 – uge 01). 

Særligt problematisk kan fremhæves (præ-)målstyringen i praktikken på to måder. Mange af de 

studerende, der indgår i denne undersøgelse er mere praktisk anlagt i deres læring. Denne tilgang 

harmonerer ikke nødvendigvis med målstyring, som påkræver en stor grad af abstraktion og i mindre grad 

er funderet i en fænomenologi og induktiv tilgang.  

En problematik omhandler de forudbestemte mål i bekendtgørelsen, som tilsyneladende er rettet mod 

dansk praksis fx. Mål 3.3/DT: ” kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og 

kolleger. Eller mål 3.6/DT: ”Tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og 

forebyggelse.”  En studerende skriver: ”Jeg synes min praktikvejleder kan være meget svær at forstå, hun 

snakker meget ”Kinesisk engelsk – så man skal lytte meget godt efter”, og ”jeg kunne have lært så meget 

mere, hvis jeg havde nogle arbejdskolleger, som jeg kunne gå til og snakke med diverse 

problematikker.”(B1.3 – uge 49; B1.3 – uge12). En studerende skriver: ”Jeg har fået lov til at lave aktivitet 

over én uges forløb.” Vejlederne og den studerende kan ikke umiddelbart afstemme og operationalisere 

disse mål, hvorfor de ofte bruges retrospektivt, således at man prøver at få virkelighed til at stemme på mål 

og ikke omvendt. Dvs., at ideen bag målstyringen ændres til en pragmatisk øvelse, fordi man skal fokusere 

på prædefinerede mål, hvortil man skal til en afsluttende prøve. Alle, også praktikundervisere påpeger 

dette paradoks. (B3.24,25). Hertil kommer, at visse mål ikke tager højde for, hvorvidt det overhovedet er 

muligt eller giver mening at arbejde med sådanne mål i udlandspraktik. I forhold til mål for SSP kan 

henvises til mål 3.4, 3.5 og 4.1, 4.6.  
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Man kunne konkludere, at international praktik stiller den studerende i et etisk dilemma, da de skal arbejde 

efter bestemte mål i praktikinstitutioner, som er godkendt af det danske udbudssted, men hvor det 

udenlandske praktiksted i mindre grad giver den studerende mulighed for at arbejde med de 

prædefinerede mål. Hertil kommer prøven, hvor den studerende vurderes på disse mål frem for kulturelle, 

personlige eller andre faglige læringselementer. (B1.1 – uge nummer 11). 

På den baggrund lader det til, at man så at sige ”bøjer” fortolkningen af mål i BEK. 2014. (B3.24,25). I lyset 

af denne problematik mener en praktikunderviser således, at man bør formalisere kulturelle, personlige og 

non-specifikke mål formelt i studieordningen for at begribe hele læringen, der pågår, og ligeledes inkludere 

disse lærings- og dannelseselementer i udprøvningen. (B3.24,25). (jf. logbogens parametre).  

Der kan dog også anlægges et alternativt perspektiv på sammenhængen mellem kompetencemål og 

praksis. For selvom studerende ofte nævner, at kompetencemålene kan være svære at navigere efter og 

imødekomme i udlandspraktik, synes dette problem dog i flere tilfælde at bunde i en forestilling om, at 

kompetencemålet primært må forstås i en snæver Dansk sammenhæng.  

Som eksempel kan nævnes kompetencemål og videns- og færdighedsmål for tredje praktik, som for flere 

studerende var problematisk at håndtere. I kompetencemålet er der fokus på ”samarbejde med relevante 

aktører” og i videns- og færdighedsmål 3 er der fokus på ”det tværprofessionelle arbejde”. Denne 

formulering tolkes ofte snævert af de studerende i den forstand, at de alene tænker, at der henvises til 

etablerede professioner såsom lærere, sygeplejersker i Danmark, osv. I mange udlandspraktikker er de 

studerende ikke i kontakt med sådanne professioner, hvorfor de naturligvis opfatter dette mål som 

vanskeligt at adressere.  

Interview og logbøger tyder dog på, at de i høj grad gør sig erfaringer med samarbejde i forhold til 

forskellige grupper og interessenter. Først og fremmest er de danske studerende repræsentanter for en 

særlig pædagogisk tradition som de bringer med sig ind i samarbejdet med lokale medarbejdere, der har en 

hel anden faglig og kulturel baggrund. Dette kalder på deres samarbejdskompetencer, i forhold til at forstå 

andres intentioner og samtidig forsøge at tydeliggøre egne intentioner, bevæggrunde og fagligheder. De 

beskriver det fx på denne måde: ”Man kan jo ikke bare sige ’Freud’ og så ved alle hvem man taler om – man 

bliver nødt til at finde en anden måde at kommunikere på”. (B5.16). For det andet er mange af 

praktikstederne finansieret af private fonde. Dette betyder, at de skal forholde sig til lokale interessenter 

såvel som non-governmental organisationer. Desuden er de ofte selv involveret i at skabe funding og 

organisere projekter med forskellige interessenter. Derfor synes det oplagt, at de rent faktisk 

imødekommer kompetencemålet, selvom de ikke er involveret i tværprofessionelt samarbejde i en snæver 

Dansk forståelse. Men i forhold til operationaliseringen af kompetencemålet, er den gældende diskurs 

utydelig, hvilket især er udtalt ved udprøvningen. Ved deltagelse i praktikprøver blev set, at portfolio 

arbejdet afspejlede den studerendes proces og optagethed af egne og umiddelbart relevante mål, men ikke 

mål specifikt rettet mod studieordningens bestemmelser (B1.5; B3.24,25). 

 

Ad.3. ”Hvilke forhold fremmer/hæmmer læring under praktikken?” 

Undersøgelsen peger på, at der er mangel på lokal kvalificeret og systematisk vejledning. Stort set alle 

studerende fremhæver dette forhold som den mest hæmmende faktor i forhold til læring. Det gælder for 
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samtlige opholdssteder og institutionstyper. Vejledning, hvad enten den er kvalificeret eller ej, kan til dels 

imødekommes, især i den vestlige del af verden, hvis den studerende selv tager initiativ til at dette sker. 

Særligt gælder det for vejledning i forhold til de i studieordningen opstillede mål, at de studerende på eget 

initiativ må sætte disse mål ind i en operationel plan. (B1.1-6; B3.1-29).  

Undersøgelsen peger på, at de studerende har forskellige betingelser og vilkår hvad angår deres 

læreprocesser. Nogle steder, uden for Europa, blev de passiviseret, forstået på den måde, at de blev sat til 

at observere og ikke måtte deltage i daglige aktiviteter eller bidrage med faglige input. Modsat blev andre 

overladt til sig selv, og måtte på egen hånd, sætte diskurs på forløbet. 

Der er også eksempler på relevant og kvalificeret vejledning. Det ses fx hos en enkelt studerende, at hun via 

en kollega, der havde været på kursus i autisme spektrum forstyrrelser, kunne give læringen progression og 

dybde. Ved denne tilfældighed kunne hun fagliggøre forløbet i specialpædagogisk retning. (B1.6; B3.4-7). 

Tilsvarende beskriver en studerende fra Litauen, hvordan hun lærte meget af et samarbejde med en 

ekstern samarbejdspartner med speciale i kunstterapi. (B5.15) 

Kontakten til hjemlandets praktikunderviser og/eller internationale vejleder, har på nogle studerende en 

fremmende virkning på læreprocessen særligt i forhold til praktikprøven. Flere studerende nævner, at 

samtaler med vejleder fra deres hjemland var helt afgørende i forhold til at få styr på forløb og plads til 

refleksion. Andre giver dog udtryk for, at vejledningen ofte ikke havde bekendtgørelsens mål i fokus. I 

forlængelse af dette bør det bemærkes, at Ny Uddannelse ikke synes at være fuldt implementeret alle 

steder. Generelt gives udtryk for, at man savnede mere kontakt til de danske vejledere. Endvidere undrer 

flere sig over, at statussamtalen ligger så sent som 2/3 inde i forløbet. (B3.1-2; B3.14-19).  

Undersøgelsen peger på, at forløbet ofte implicerer særligt kritiske faser. Især den første måned og midt i 

forløbet beskrives af mange som en tid, hvor man overvejede sin praktik og havde problemer med at føle 

sig til rette og overskue resten af perioden. (B1.2,5,6). Mange studerende fandt ikke nok støtte i deres 

danske vejleder, men henvendte sig til familie, medstuderende og venner. Andre fremhæver samtaler med 

dansk vejleder, som yderst betydningsfuld, men kunne godt have ønsket sig endnu mere af denne type 

opbakning. (B1.5,6).  

Fire studerende nævner, at udarbejdelsen af logbog, har motiveret dem til at fordybe sig i forløbet, for 

derigennem at kunne forholde sig mere refleksivt. Udformningen af undersøgelsen har således for flere 

udgjort en ramme for læring, der har virket fremmende. (B3.1,2; B3.14-19).   

 

Ad.4. ”Er der særlige læringsformer som en udlandspraktik understøtter?” 

Undersøgelsen peger på, at der er særlige læringsformer som udlandspraktikken understøtter. Sådanne 

læringsformer er dog i mindre grad rettet mod de specifikke kompetencemål. Derimod er det generelt non-

specifikke kompetencer, der understøttes, og ofte igennem et dialektisk perspektiv og en induktiv form. 

Hertil er det personlige udviklingselement meget fremtrædende, således at den studerende udvikler større 

engagement, åbenhed, rummelighed, dømmekraft, kommunikation, overblik, tålmodighed, evne til 

refleksive processer, mod, selvstændighed og større selvsikkerhed. (B1.4; B3. 20-23).  
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De studerende oplever tilsyneladende en forstærkning af de udfordringer, som man normalt også møder i 

danske praktikker. Eksempelvis må en studerende i en dansk praktik lære at forstå og i nogen grad også 

lære at indrette sig efter de fremmede normer og traditioner, som de møder i den danske praktikinsti-

tution. Men i udlandspraktikken er den kultur de møder langt mere fremmed og udfordringen i at forstå 

kulturen dermed også større. Udlandspraktikanter uddannes således i særlig grad til at forstå et andet 

perspektiv, mind-set og opfattelse af virkeligheden, for at kunne orientere sig og handle. (B1.1, uge 14). 

Lignende er gældende på en lang række andre væsentlige læringsområder. Fx skal de danske studerende i 

udlandet lære at kommunikere trods omfattende kulturelle og sproglige hindringer. (B5.17). Ligeledes skal 

de følelsesmæssigt lære at mestre balancer mellem det private og det professionelle i miljøer, hvor de 

møder voksne og børn i stor fattigdom og nød. (B5.4). Generelt er der altså tale om, at de studerende 

udfordres i særlig grad på almene pædagogiske kompetencer.   

De studerende oplever ofte, at de lykkes med at gøre en positiv forskel. Flere beretter om situationer, hvor 

de har spottet børn på praktikinstitutionen, der mistrivedes på grund af mangel på mad, lægehjælp, og 

omsorg. I sådanne situationer er de ofte lykkedes med at skaffe støtte til lægehjælp, eller lignende. 

Sammenlignet med danske forhold synes der her at være en kortere vej fra problemidentifikation til hand-

ling. (B5.4). I danske institutioner er der et omfattende offentligt system, som skal involveres, hvis 

væsentlig mistrivsel hos børn identificeres. I en række lande uden for Europa er et sådant system ikke 

etableret. Derfor kan de danske studerende ikke uden videre handle. Det giver dem tilsyneladende en 

styrket tro på egne muligheder for at øve indflydelse og tage ansvar.  

De studerende har mulighed for at se betydningen af danske pædagogiske tilgange i et nyt lys. En 

praktikant fortæller fx om, hvordan han aldrig rigtigt har forstået det pædagogiske begreb ’anerkendelse’. 

(B5.9). Men ved at blive konfronteret i udlandspraktikken med en meget anderledes pædagogik forstod han 

pludseligt begrebet på en tydeligere måde. Endvidere kunne han pludselig se effekten af den danske tilgang 

i hans eget pædagogiske virke under udlandsopholdet. Med andre ord, danske pædagogiske værdier, 

metodikker og tilgange kan øjensynligt træde tydeligere frem for den studerende som et resultat af mødet 

med den fremmede kultur.  

Der er mange studerende under udlandsophold, der har interesse i og engagerer sig i frivilligt hjælpearbej-

de. Dette gælder i høj grad for personer, der tager til Afrika og Asien, men også i nogen grad for dem, som 

tager til lande i Europa, eksempelvis Litauen. Denne tilgang giver de studerende erfaringer med at 

samarbejde med den tredje sektor i form af non-governmental organisationer, private fonde og lign. (B5.4, 

B5.9) Dette er tilsyneladende en samarbejdskompetence, som i stigende grad er efterspurgt inden for det 

pædagogiske område, hvilket fx fremgår af det markante fokus i bekendtgørelsen på 

samarbejdskompetence med forskellige interessenter.    

En bestemt personlighedstræk hos de studerende synes at være afgørende for, hvorvidt forløbet orienteres 

efter og resulterer i opnåelse af formelle kompetencemål. Således har studerende med evne til at definere 

egne mål i højere grad succes med dette forehavende. Ny Uddannelse forudsætter således i nogen grad 

studerende med evner til at opsætte og fokusere på eksplicitte mål. Denne evne er ikke kendetegnende for 

cirka halvdelen af de studerende i undersøgelsen. Fra et læringsmæssigt perspektiv, såvel som et 

uddannelsesperspektiv, forekommer det således at være en udfordring at omfavne fænomenologisk 

refleksive tilgange til læring og samtidigt imødekomme prædefinerede læringsmål og rationel læringslogik. 

(B1.1,2,3,4). 
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Forpligtet-heden over for andre, synes at anspore mere retning i forløbet og gøre det mere fagligt. 

Encounter groups, studenter netværk, mere kontakt med praktikunderviser, før, under og efter forløbet, 

veldefinerede og operationaliserede mål, logbøger, og skrive-/formidlingsprocesser, fastholder og fremmer 

læringen. Desuden nævner praktikundervisere efterbearbejdningen som vigtig, da de studerende ofte 

oplever forskudt indsigt. Således bør overvejes, hvorvidt man i højere grad kan bringe erfaring fra 

praktikken videre i uddannelsens øvrige studieelementer.  (B3.1,2, 24,25). 

 

Konklusioner: 
 

 Ad.1. ”Hvad motiverer pædagogstuderende til praktik i udlandet?”  

 Langt de fleste adspurgte havde en klar ide om at ville i udlandspraktik, før de blev optaget på 

studiet. Dog var udbudsstedet ofte med til at fastholde studerende i valget og endvidere være 

retningsvisere for destination og institutionstype. 

 Ansporingen til valg af udlandspraktik skete ved samtaler med venner, medstuderende eller familie. 

Ansporingen blev ofte forstærket ved dialog med undervisere og internationale vejledere. 

 Økonomi havde i visse tilfælde betydning for valget af praktik og destinationen, der blev valgt. 

Endvidere var parforhold i nogle tilfælde en demotiverende faktor i forhold til at vælge 

udlandspraktik.  

 Identitetsudvikling er et vigtigt motiv. Dette være søgning efter kulturel identitet og/eller et 

dannelsesprojekt. Endvidere spiller ønsket om at hjælpe mennesker en rolle. 

 Hovedparten af studerende var primært motiveret af læringsmiljøer med mulighed for en praktisk 

og fænomenologisk tilgang. Nogle studerende var optaget af akademiske perspektiver og 

metodikker.  

 Valget af praktik var i mindre grad fagligt begrundet. Således spillede det pædagogisk faglige en 

sekundær rolle sammenlignet med forhold som geografi, økonomi, relation til en 

ven/rejsekammerat og identitetsudvikling.  

Ad.2.  ”Hvad lærer de studerende under udlandspraktik i forhold til faglige kompetencemål, personligt og 

              kulturelt?”  

 Læringen er primært orienteret mod ikke-fagspecifikke kompetencer, herunder overblik, 

kommunikation, øget selvtillid, rummelighed, problemløsningsevne, resiliens, engagement, 

samarbejdskompetence, handlekompetence, entreprenørskab og kulturel indsigt. 

 I enkelte tilfælde var de fagspecifikke kompetencer, jævnfør bekendtgørelsen, i centrum, men 

generelt var disse mål i mindre omfang genstand for læring. Dog er dette i nogen grad afhængig af, 

hvor snævert, eller hvor bredt, man vælger at tolke kompetencemålene.   

 Især professionspersonligheden var central. Etiske problemstillinger, der påkrævede den 

studerendes refleksion og dømmekraft i forhold til menneske- og brugersyn, var afgørende 

læringselementer. Dette var mest udpræget for studerende uden for Europa.  

 Professionskulturen, samarbejdet med kollegaer samt ledelsesforhold udgjorde væsentlige 

problemstillinger. Desuden var fundraising og samarbejde med non-governmental organisationer 

et centralt læringsområde.    
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Ad.3.  ”Hvilke forhold fremmer/hæmmer læring under praktikken?” 

 Målstyring er meget vanskeligt at indarbejde i denne type af praktikker, hvor disse specifikke 

kompetencer synes svære at afstemme og operationalisere. Dette forhold er især gældende i 

lande, der geografisk og kulturelt er langt fra Danmark. 

 Mulighed for systematisk vejledning synes at fremme den studerendes fokus på pædagog-faglige 

problemstillinger. Der er tilsyneladende både mangel på vejledning fra lokale medarbejdere i 

praktikinstitutionen og fra danske vejledere hjemmefra.   

 Læringsmål og opfølgning på mål og proces fastholder det faglige fokus og engagement.  

 Klare opgaver i form af rejsebreve, blog, logbøger, osv. fungerer fremmende for læring, især hvis 

materialet gøres til genstand for dialog. 

 Det er en udfordring for de studerende, at de både skal prøve at forstå fremmede kulturer og 

samtidigt tage afstand til etiske og pædagogiske elementer i kulturen. Her har de studerende brug 

for vejledning og assistance.  

Ad.4.  ”Er der særlige læringsformer som en udlandspraktik understøtter?” 

 Udvikling af professionspersonlighed med vægt på ikke-fagspecifikke kompetencer og 

professionsidentitet understøttes i særlig grad.  

 Kontekst læring og dialektisk refleksive processer er accentueret. 

 Fænomenologisk og induktiv læring, som fremmer etisk stillingtagen, løsningsorientering og 

dømmekraft, er fremherskende. 

 Evne til at anskue problemstillinger fra flere vinkler styrkes grundet et dobbelt kulturelt og 

pædagogisk blik. 

 Udvikling af evne til at sætte en dagsorden og fastsætte rammer for mål og proces.  

 Udvikling af engagement og dybere forståelse af egen institutionskultur og danske pædagogiske 

værdier, herunder vigtighed af demokratisering, medbestemmelse og kompetencemennesket. 

 Evne styrkes i forhold til at kommunikere på tværs af sproglige og kulturelle barrierer.    

 Evne styrkes i forhold til fundraising og samarbejde med ’den tredje sektor’.    

 

Anbefalinger: 

Ad.1.   ”Hvad motiverer pædagogstuderende til praktik i udlandet?”  

 Fastholde og udvikle promovering af tilbud til udlandet, og gerne tidligt i uddannelsen. 

 Skabe yderligere tydelighed i promoveringsmateriale som fx hjemmeside og studienet. 

 At tilbud og fokus på international praktik indgår som en del af studie-vejledning, undervisning og 

information før og under uddannelsesforløb.  

 At information om praktiksteder indeholder større informationsgrad om det enkelte sted. Hertil at 

internationale vejledere kan kvalificere læsningen af tilbud. 

 At en større del af undervisergruppen er bekendt med betydningen og strategien i forhold til 

udlandspraktik. 

 At de studerende, især på de første semestre, i højere grad præsenteres for studerende, der har 

været i udlandspraktik. 
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 At der eksperimenteres med kortere praktikker, som imødekommer studerende, som pga. 

økonomi, familie eller private relationer, ønsker en kortere praktik. 

 At man kan søge resurser til sit ophold. 

Ad.2. ”Hvad lærer de studerende under udlandspraktik i forhold til faglige kompetencemål, personligt og 

              kulturelt?” 

 I højere grad tillade at kulturelle og professionspersonlige læringsområder kan blive en del af 

måldannelsen, læringen og udprøvningen. 

 En større grad af fleksibilitet med hensyn til udvælgelse af fagspecifikke mål. 

 At den studerende får hjælp til at se kompetencemål i et bredere perspektiv, hvorved de i højere 

grad kan blive inspireret af kompetencemålet frem for hæmmet.  

 At kvalitetssikringen af den enkelte institution gennemføres på baggrund af muligheden for at 

arbejde med prædefinerede mål. Hertil at man i højere grad anvender den studerendes 

rapportering om institutionen i vurderingen af institutionens faglige relevans og kvalitet. 

 Det anbefales ikke at kvalitetssikre institutioner med baggrund i danske standarter i forhold til 

kvalitet og omfang af den lokale vejledning. Dette ville diskvalificere mange spændende 

institutioner og dermed muligheden for vigtig læring. På den baggrund bør vejledning fra de 

studerendes danske uddannelse i stedet udbygges.   

Ad.3.  ”Hvilke forhold fremmer/hæmmer læring under praktikken?” 

 Status samtale flyttes til først i praktikken, således at man med samtalen kan fastholde og udvikle 

læringsmål. 

 Større fokus på mål- og procesbeskrivelse for opholdet samt bedre kontakt undervejs mellem 

praktikunderviser og studerende. 

 Et større vejledningsfokus både i DK og udlandet. En bedre forberedelse af mål og opsamling af mål 

i forløbet. 

 Højere grad af systematik i vejledningen i udlandet og/eller mere vejledning fra danske 

praktikundervisers side. 

 Større grad af samarbejde mellem den danske praktikunderviser og vejleder på den udenlandske 

institution. 

 Fokus på at skabe læringsfremmende studiefællesskaber for de studerende, fx i form af samarbejde 

mellem danske studerende i udlandspraktik og lokale/internationale studerende, og/eller danske 

studerende i dansk praktik. 

 Indarbejdelse af udlandserfaringer i andre studieelementer. Herunder bør der arbejdes ud fra 

begrebet om ”forskudt indsigt”. 

 Vejledning til den studerende i forhold til at skabe større grad af selvkritik, både i forhold til hvad, 

hvordan og hvorfor man skal fokusere på mål og kritik og i forhold til hvordan man handler som 

man gør. Dette i sær med henvisning til udarbejdelse af præsentationsportfolio. 

Ad.4.  ”Er der særlige læringsformer som en udlandspraktik understøtter?” 

 En større fleksibilitet med hensyn til måldannelse og dermed tilretning i udprøvningen af den 

studerende. 

 Fokus på induktive processer og udvikling af professionspersonlighed, dømmekraft og 

institutionskultur. 
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 Større fokus på evne til at udviklingsrette egen fagperson. At evne at opstille relevante mål og 

rammer for processer, modsat en deduktiv tilgang, hvor mål er prædefineret. 

 Større støtte til at operationalisere og tilpasse de prædefinerede mål i forhold til de muligheder 

institutionen tilbyder.  

Bilag: 

1. Ansøgning om projekt – Læring under praktik i udlandet. 

2. bevillingsbrev fra Ministeriet. 

3. Design. 

4. Interviewguide og logbog. 

5. Bilagsliste og dokumentation. (B1.1-6; B2.1-6; B1.1-29). 

 

 


