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Indledende bemærkninger 

Denne dimittendundersøgelse, Rapport nr. 3, bygger på data indsamlet via en spørgeskemaundersø-

gelse foretaget blandt nye lærere dimitteret fra læreruddannelsen i Århus 2008. Spørgeskemaunder-

søgelsen blev foretaget i foråret 2010, altså knap to år efter at de nye lærere dimitterede. I rapporten 

sammenholdes disse data løbende, hvor det er relevant og muligt, med data indsamlet via spørge-

skemaundersøgelse og interview blandt denne kohorte i perioden november 2008 til april 2009 samt 

data ligeledes indsamlet via spørgeskemaundersøgelse og interview blandt nye lærere dimitteret i 

2009. Disse to andre dimittendundersøgelser og undersøgelsesdesignet er beskrevet i henholdsvis 

dimittendrapport nr. 1 og 2 (Frederiksen, Lund og Steensen 2010 og Frederiksen og Lund 2011). 

For første gang i forbindelse med dette dimittendundersøgelsesarbejde er det altså nu med disse data 

muligt at forsøge at indfange udviklinger i de nye læreres oplevelser med lærerarbejdet inden for de 

første år i arbejde samt udviklinger i deres syn på læreruddannelsen i takt med deres øgede er-

hvervserfaring. Vi får dermed også mulighed for i én eller anden udstrækning at belysebåde lærer-

uddannelsens betydning for de nye lærere ved det første umiddelbare møde med lærerarbejdet og 

læreruddannelsens betydning og ’holdbarhed’ på lidt længere sigt for de nye lærere.Som i de øvrige 

dimittendundersøgelser er det altså de nye læreres syn på læreruddannelsen fra deres position i ar-

bejde /efter endt uddannelse, der er grundlaget i disse undersøgelser. 

 

For en uddybning af dimittendundersøgelsernes design og teoretiske grundlag se dimittendrapport 

nr. 1 (Frederiksen, Lund og Steensen 2010). 

 

Svarprocent og kohorteprofil 

Svarprocenten er noget lavere i denne tredje dimittendundersøgelse end i de øvrige to. Én af forkla-

ringerne herpå er de logistiske udfordringer, der er forbundet med at fastholde kontakten til de nye 

lærere på trods af deres adresseskift og udskiftning af mailadresser etc. I alt blev der udsendt 273 

spørgeskemaer. 120 lærere – alle fra den ordinære læreruddannelse - har besvaret skemaet.  Det 

giver en samlet svarprocent på knap 45 %. Den reelle svarprocent ligger dog nok lidt højere, idet vi 

må formode at ikke alle skemaer – trods massive anstrengelser for at nå informanterne - er nået 

frem til informanterne på grund af de skiftende adresser. 

 

Næsten alle informanter besvarede også det første spørgeskema, der blev udsendt til denne kohorte. 

110 af de 120 besvarede også det første skema. Ca. 2/3 af informantgruppen er kvinder, 1/3 mænd. 

Denne kønsfordeling svarer ganske fint til den generelle kønsfordeling på læreruddannelsen i År-

hus. Ca. 80 % af informanterne var i alderen 24-28 år da de dimitterede, resten ældre. Ligeledes et 

profilelement, der stemmer meget godt overens med det generelle billede af lærerstuderende på 

LIÅ.41 % havde påbegyndt en uddannelse, inden de startede på læreruddannelsen, og 10 % (N 12) 

havde færdiggjort anden uddannelse, inden de startede på læreruddannelsen. Tal der også svarer til 

de generelle tal for lærerstuderende på LIÅ. 
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Om rapportens struktur 

Rapporten rummer fem hovedafsnit. Først tegnes der i afsnit 1 et billede af de nye læreres situation 

’derude’ i jobbet. Dernæst trækker vi data frem i afsnit 2, som belyser informanternes oplevelse af 

relationen mellem lærerarbejdet og læreruddannelsen. I afsnit 3 fokuserer vi på informanternes op-

levelser af og vurdering af læreruddannelsen og i afsnit 4 foretager vi en tematisk opsamling på de 

tre dimittendrapporter, som hidtil er udarbejdet. De kommende dimittendundersøgelser vil nemlig 

blive foretaget blandt nye lærere, som er uddannet efter 2007-bekendtgørelsen, hvilket gør det rele-

vant med denne opsamling af data indsamlet blandt nye lærere, som har gennemgået en lærerud-

dannelse efter2003-bekendtgørelsen.Vi afslutter med et afsnit 5, hvor vi angiver vores bud på en 

række overordnede anbefalinger set i lyset af disse foreløbige dimittendundersøgelser. 

1.  De nye lærere i skolen 

I dette afsnit gør vi rede for en række forskellige forhold, der tilsammen kan tegne et billede af de 

nye læreres situation og deres arbejdsmæssige oplevelser her knap to år efter dimittering.Vi har 

valgt følgende områder: Beskæftigelse, tilfredshed med arbejdet, undervisnings- og linjefag, geo-

grafisk ansættelsessted, indslusningsordninger, forbrug af tid og energi samt fremtidsorientering. 

1.1 Beskæftigelsessituation 

Et år efter uddannelsen er 84,8 % af dimittendårgang 2008 i en form for lærerarbejde. 78 % (mod 

80 % 1. år) af disse er ansat i en folkeskole, 15 % (mod 16 % 1. år) er ansat på privatskole/friskole/ 

lilleskole eller efterskole. 61 % er stadig i samme job som siden dimitteringen, 13,6 % har skiftet 

job fra ét lærerarbejde til et andet lærerarbejde, 10,2 % har været i andet job/arbejdsløs/på orlov 

eller lignende, men er nu ansat som lærer, og 15,3 % er ikke ansat som lærer. Dimittendernes skift 

begrundes hovedsageligt i barsel, utilfredshed med job og påbegyndte studier. 

Af informanterne underviser 19,4 % hovedsageligt i indskolingen, 27, 8 % på mellemtrinet og 52, 8 

% i udskolingen. 

1.2 Tilfredshed med arbejdet 

Samlet set er lærerne tilfredse med deres nuværende arbejde som lærer. 0 % svarer, at de er utilfred-

se,4,2 % at de er delvis utilfredse, mens 95,8 % svarer, at de er meget eller delvis tilfredse med de-

res arbejde som lærer.De nyuddannede lærere er i overvejende grad sikre på, at lærerjobbet er det 

rigtige. 85 % svarer, at de er helt enige og i nogen grad enige i, at lærerjobbet er det rigtige for dem. 

Der er dog her tale om et fald på godt 10 %, idet 96 % af denne kohorte i 2008 svarede, at de var 

helt enige og i nogen grad enige om, at lærerjobbet var det rigtige for dem. 

 

Det er endvidere bemærkelsesværdig, at 26,3 % svarer, at de har overvejet at skifte job til andet end 

lærer. Denne procentdel er uændret fra den første spørgeskemaundersøgelse blandt denne kohorte. 

Der kan med disse tal således spores en tendens til orientering væk fra lærerarbejdet blandt en gan-

ske stor gruppe af de nye lærere. På spørgsmålet om, hvad der er informantens mest fremtrædende 

ønske med hensyn til arbejdsmæssig fremtid de næste fem år, svarer 45,1 %, at de vil blive på deres 

nuværende skole, 12,7 % at de vil skifte til en anden skole, og 7,0 % at de vil finde en anden type 

arbejde, 25,4 % at de vil begynde at videreuddanne sig sideløbende med lærerjobbet, og 9, 9 % at 

Kommentar [S1]: Det er nok mig, der 
ikke ved det. Men er der en bekendtgørelse 
fra 2003? 
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de ikke ved, hvad deres ønsker er.Her er det bemærkelsesværdigt, at ønsket om at begynde på vide-

reuddannelse er fordoblet i forhold til den første spørgeskemaundersøgelse blandt denne kohorte. 

 

I uddybende kommentarer til, hvordan man forholder sig til lærerjobbet på nuværende tidspunkt, er 

kommentarerneovervejende positive og handler om glæden ved at være lærer, trods det er 

hårdt.F.eks. står der i en kommentar: 

 

Jeg kan mærke, at jeg har fået erfaring, som jeg kan drage nytte af i det daglige. 

Jeg har hurtigt forvandlet mig fra studerende til lærer. Jeg er glad for mit job og 

ser mange faglige udfordringer deri. Jeg finder det stadig vigtigt at tilegne mig 

ny faglige viden og er meget interesseret i at udvikle og udvide min faglige viden.  

Elevkontakten og undervisningen er fantastisk. Dokumentationen kan være an-

strengende, til en vis grad kan forældrekontakten også være hård.Jeg har det fint 

i jobbet, men frustreres ofte pga. manglende udrustning fra seminariets side. 

  

Men der er også nogle udtalelser, hvor hovedpointen er, at lærerne arbejder med meget, som de ikke 

har beskæftiget sig med på læreruddannelsen, meget der ikke handler om undervisning.Fx står der i 

kommentarerne: 

 

Jeg mangler mere sparring i hverdagen, og at den viden fra seminariet mere ak-

tivt bliver brugt i forberedelsen af undervisningen. Men meget tid går med lav-

praktiske gøremål og især den sociale del i klasserne fylder (for) meget. Ikke at 

det ikke er vigtigt, men savner der er plads til mere kvalificeret undervisning. 

Derudover skal klasserne rumme mange flere forskelligartede børn, hvilket sæt-

ter ekstra pres på forberedelsen. 

Jeg synes, der er rigtig meget at se til og forholde sig til. Man skal have rigtig 

mange kompetencer i spil hele tiden. Meget af det, vi foretager os, har jeg slet 

ikke arbejdet med på seminariet.  

 

Derudover er der blandt kommentarerne også nogle alarmerende som f.eks.: 

 

Er pt. deltidssygemeldt pga. stress og arbejdspres især i forbindelse med foræl-

dresamarbejde 

 

Jeg er på barsel, og det er et dejligt afbræk, idet jeg har svært ved at se mig selv 

arbejde som lærer uafbrudt de næste mange år.  

Jeg synes, det [lærerarbejdet] er spændende, og det udfordrer mig hver dag. Jeg 

er glad for kolleger, ledelse og børn, men selve jobbet er pt. for hårdt. Jeg har 

gjort op med mig selv, at hvis arbejdsmængden ikke mindskes for mig, så skal jeg 

ikke være lærer.  
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Samlet set tegner informanternes kommentarer på dette område dog et billede af en stor glæde ved 

lærerarbejdet, hvor kilderne til denne glæde kommer fra oplevelser med undervisningen og relatio-

nen til eleverne samt oplevelsen af at danne erfaringer og løbende udvikle sig som lærer. Generelt 

viser kommentarerne endvidere, at de nye lærere knokler og oplever de første år som særdeles kræ-

vende. Endelig er der i kommentarerne en ganske stærk orientering mod videreuddannelsen inden 

for det pædagogiske felt (se uddybende herom i afsnit 1.7). 

 

1.3 Undervisningsfagog linjefag? 

En krydskøring, der viser, hvorvidt de nye lærere i deres andet arbejdsår underviser i deres linjefag, 

giver et meget entydigt resultat: Stort set alle underviser i alle deres linjefag. Eneste undtagelse er 

linjefagsuddannede i kristendom. Her underviser ca. ¾ af de nye lærere, der har linjefag i kristen-

dom, i faget i skolen. 

 

De nye lærere underviser også i skolefag, som de ikke er linjefagsuddannede i. 34,75 % af infor-

manterne underviser i kristendom uden at have linjefag heri,25 % i historie, 18,1 % i dansk og 18,1 

i geografi, 16,7 % i henholdsvis natur/teknik og engelsk samt 13,9 % i idræt. For de resterende sko-

lefag ligger procentsatsen under 10.  

 

 

1.4 Geografisk placering 

55 % af informanterne er ansat i Århus Kommune. De øvrige fordeler sig jævnt i randkommunerne. 

4 % i Favrskov, 5 % i Horsens, 4 % i Odder, 5 % i Randers, 3 % i Skanderborg 5 % i Syddjurs, 5 % 

i Viborg og resten jævnt fordelt i kommuner, der ligger lidt længere væk. Den geografiske placering 

af de nye læreres ansættelsessteder har således nogenlunde samme fordeling som ved første spørge-

runde (jf. spørgerunde nr. 1). 

 

1.5 Indslusningsordninger? 

Med hensyn til mulighed for formaliseret støtte af lærerne på 2. år tegner der sig et billede af meget 

lidt støtte. 81, 9 % af respondenterne svarer, at de ikke har nogen mulighed for formaliseret støtte.  

Dette billede svarer således til den tendens, Niels Grønbæk (2002, 2008) tidligere har beskrevet.  

Grønbæk pointerer, at der synes at være en tendens til, at erfarne kolleger og skoleorganisationerne 

som sådan har tabt opmærksomheden på de nyuddannede kolleger, fordi det ser ud til, at lærerne 

klarer sig selv. Men lige netop på dette tidspunkt, dvs. ca. et år efter jobdebuten (jf. Chicagofaserne, 

beskrevet i dimittendrapportnr. 1 og Lunde Frederiksen (2011)) er det, at de nyuddannede lærere 

har behov for og er parate til sparring. Det vil sige parate til at diskutere og forstå undervisningens 

kompleksitet både på det personlige,det relationelle og det didaktiske plan og til at efterbearbejde 

gennemført undervisning. Alt dét, der kan facilitere videre professionel handling. Efter det første år 

begynder lærerne nu at have overskud til at forstå, håndtere og udvikle egen læreridentitet samt ud-

vikle og udfolde egen lærerrolle. Men også til at udvikle tanker, idéer og tolkninger med henblik på 
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udvikling af pædagogisk praksis, altså til fortsat professionel udvikling. Men tendensen er altså at 

netop på dette tidspunkt holder en formaliseret støtte til lærerne op. 

 

Der synes således at være behov for at formidle og udvikle indslusningsordninger, der ikke blot 

orienterer sig mod de nye læreres ’indvikling’ og indkulturering i jobbet, men også mod de nye læ-

reres fortsatte udvikling som professionelle lærere (se endvidere Lunde Frederiksen 2011). 

 

1.6 Tid og energi 

Når man ser på lærernes vurdering af henholdsvis tids- og energiforbrug i deres arbejde, tegner der 

sig stort set det samme billede hos disse 2.-årgangslærere, som hos de helt nyuddannede lærere,der 

dimitterede i 2009 (Frederiksen og Lund 2011). For det første tegner der sig et billede af, at der er 

forskel på, hvad man bruger mest tid på, og hvad man bruger mest energi på. Når det gælder tid, så 

kommer ”forberedelse” ind på en klar førsteplads, mens det er helt andre faktorer, der er på spil, når 

det gælder energi. Her handler det først og fremmest om det relationelle, elever med faglige og so-

ciale problemer og det sociale miljø i klassen herunder konfliktløsning, klasseledelse og forældre-

kontakt.  

 

At lærerne udtaler, at de bruger megen tid på forberedelse, kunne hænge sammen med, at mange af 

dem underviser i fag, de ikke er linjeuddannet i jf. afsnit 1.3. 

 

1.7 Fremtidsorientering - uddannelsesorientering 

Ovenstående hovedafsnit 1om de nye læreres situation knap to år efter dimittering afslutter vi 

medher at skitsere deres orientering mod fremtiden. Vi vil fremhæve to forhold. Det ene drejer sig 

om de nye læreres orientering mod uddannelse/videreuddannelse, og det andet drejer sig om orien-

teringen væk fra lærerarbejdet. 

 

Som nævnt fastholdes det forhold, at en ganske stor del af de nye lærere (over 26 %) i perioder 

overvejer, om de vil blive i lærerarbejdet. Med til dette problematiske forhold til lærerarbejdet hø-

rer, at der er et fald i andelen af nye lærere, som er sikre på, at lærerarbejdet er det rigtige for dem. 

Efter knap ét år i lærerarbejdet var 96 % forholdsvis sikre på, de ville blive i lærerarbejdet. Dette tal 

falder som nævnt til 85 % efter knap to år i lærerarbejdet.  

 

Men sammen med denne orientering væk fra lærerarbejdet er der også en orientering yderligere ind 

i lærerarbejdet forstået som et ønsker og planer om videreuddannelse. I undersøgelsen svarer 25,4 

% af respondenterne, at deres mest fremtrædende ønske i deres arbejdsmæssige fremtid inden for de 

næste fem 5 år er at begynde at videreuddanne sig sideløbende med lærerjobbet (heraf 66,7 % kvin-

der, 33,3 % mænd). Derudover er tre respondenter gået lige fra læreruddannelsen til en videregåen-

de uddannelse.  

 

Der synes således hos en større gruppe af lærerne at udvikle sig et ønske om yderligere fordybelse i 

lærerarbejdet ad teoretisk vej, og denne gruppe af de nye lærere tager så at sige tråden op fra lærer-

Kommentar [S2]: Denne sætning er 
meget snørklet. Kan den omformuleres, så 
pointen står mere klart: at støtten stopper, 
lige når den ville være mest frugtbar? 
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uddannelsens orientering mod ikke blot lærerarbejdet, men også videreuddannelse inden for lærer-

arbejde i bred forstand.Disse lærere er altsååbne for teori og det at udvikle ny viden, nogle så åbne, 

at de ønsker videreuddannelse.  

 

Ifølge Rønnestad(2008) er nogle af de faktorer, der er vigtige ved fortsat professionel udvikling, at 

man er fagligt nysgerrig, har videbegær og en vedvarende kundskabssøgende holdning. Dette synes 

at være tilfældet ved flere af disse respondenter. En imødekommelse af lærernes ønsker kunne såle-

des være med til fortsat professionel udvikling af skole og undervisning, ligesom læreruddannelsens 

orientering mod videreuddannelse måske også kan ekspliciteres tydeligere i grunduddannelsens 

praksis (Johansen, M. B., 2011:62). 

 

2. Relationen: Læreruddannelsen og lærerarbejdet 

Temaet: relationen mellem læreruddannelsen og lærerarbejdet har vi valgt at belyse ved at spørge til 

dimittendernes oplevelse af, hvorvidt erhvervet videnfra læreruddannelsens forskellige fagområder 

(pædagogik,psykologi, didaktik, linjefag, praktik og bachelorprojektet) kommer i spil i deres arbej-

de. Resultaterne gennemgås og kommenteres nedenfor, men først nogle bemærkninger af metodisk 

art. 

 

At belyse eventuelle relationer eller som i dette tilfælde oplevelser af relationer mellem grundud-

dannelsen og lærerarbejdet er statistisk en ganske kompliceret sag. Endvidere bør en belysning af 

dette tema understøttes og suppleres af mere kvalitative undersøgelser (jf. overordnet design for 

dimittendundersøgelsesarbejde, rapport nr.1Frederiksen, Lund og Steensen, 2010). Denne kombina-

tion af kvantitative og kvalitative metodiske tilgange til belysning af dette tema blev gennemført i 

undersøgelsen af dem, der dimitterede i 2009. Vi havde desværre ikke temaet med i den første spør-

gerunde, der blev gennemført blandt dem, der dimitterede i 2008, og der har kun været ressourcer i 

dimittendundersøgelsesarbejdet til at gennemføre den kvantitative del af undersøgelsen af dette te-

ma i denne anden runde af undersøgelsen blandt dem, der dimitterede i 2008. 

 

I undersøgelsen blev lærerne som nævnt bedt om at tilkendegive, hvorledes de oplever, at erhvervet 

viden fra læreruddannelsens forskellige fagområder kommer i spil i deres arbejde som lærere. Lige-

som i dimittendundersøgelsen af dimittendårgang 2009 tegner der sig overordnet setet positivt møn-

ster, hvad angår oplevelsen af relevans. Besvarelserne er angivet i procent nedenfor. 

 

Tabel 1. I hvor høj grad kommer erhvervet viden fra læreruddannelsen inden for følgende videns-

områder i spil i dit arbejde som lærer? 

 I høj grad eller i meget 

høj grad 

I mindre grad  Slet ikke  

Pædagogik 58,3 % 84,5 % (-09) 40,3 % 1,4 % 

Psykologi 51,4 % 79,7 % (-09) 47,2 % 1,4 % 

Didaktik 73,6 % 88,4 % (-09) 26,4 % 0 % 

Linjefag 83,3 % 83,5 % (-09) 12,5 % 4,2 % 

Kommentar [S3]: Imødegå betyder 
nærmest ”sætte sig op imod” 
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Praktik 56,9 % 58,8 % (-09) 37,5 % 5,6 % 

Bachelor 22,2 % 13,6 % (-09) 47,2 % 30,6 % 

 

Dette generelle mønster synes dog ikke at være lige så positivt som i dimittendundersøgelsen for 

dimitterede i 2009 første dimittendår (Frederiksen og Lund 2011:10). Hos dem, der dimitterede i 

2009, ligger procentsatserne for de pædagogiske fag markant højere, mens tendenserne for linjefag 

og praktik er mere overensstemmende i de to undersøgelser. Bachelorområdet bliver vurderet mar-

kant lavere hosdem, der dimitterede i 2009, men altså også, som det ses, generelt lavt. For praktik-

ken og linjefagenes vedkommende tegner der sig et ensartet billede blandt de to kohorter.  

 

I det følgende kommenterer vi i første omgang de udprægede forskelle mellem de to kohorter på 

spørgsmålet om oplevet relevans og anvendelighed af læreruddannelsen. 

 

2.1 Forskelle mellem 1.års og 2. års dimitterede 

Der kan peges på en række forskellige årsager til de nævnte forskelle mellem de to kohorter. For det 

første kan de skyldes, at der jo ikke er tale om de samme informanter. Det er to forskellige årgange, 

og de er ydermere adspurgt på forskellige tidspunkter i deres forløb efter dimittering. Som allerede 

nævnt i dimittendrapport nr. 1(Frederiksen, Lund og Steensen 2010) synes billedet af nyuddannede 

lærere ifølge Chicago-modellen efter det første år at være præget af desillusionog afoverlevelse. 

Dette kan betyde, at de dimitterede fra 2008 måske ikke har haft overskud til at bevare en åbenhed 

for teori samt en tolerance for arbejdets kompleksitet og flertydighed det første år.  I stedet for at 

bevare nysgerrigheden og åbenheden for teori til at belyse og forstå noget mere af praksis kan man 

formode, at nogle af lærerne i en vis forstand på grund af manglende energi og manglende spar-

ringspartnere har lukket af for teori, som netop åbner op for at kunne forholde sig til sammensatte 

og komplekse problemstillinger. Lærerne har ikke haft brug for kompleksitet, men derimod enkel-

hed. I forundersøgelsen ”At være ny lærer” (Lunde Frederiksen 2009) beskrives nyuddannede lære-

res udtalte ønske om støtte fra erfarne lærere til at reflektere over praksis. De vil umådelig gerne 

have en sparringspartner til refleksionover undervisningen det første år. Men hvis lærerne ikke får 

sådanne sparringspartnere, hvilket meget tyder på, de ikke får (Frederiksen, Lund og Steensen 

2010:17ff.og Frederiksen og Lund 2011:8), og hvis deres praksis det første år er præget af dag til 

dag-forberedelse og overlevelse, så kan man formode, at teori og refleksioner på baggrund af teori 

bliver skubbet til side med manglende fortsat professionel udvikling til følge. 

 

Teori og praksis må ses som to dele i et spændingsfelt, som gerne skulle befrugte hinanden (Johan-

sen, M. B., 2011). Teorien skulle gerne give anledning til kvalificerede refleksioner over praksis. 

Refleksionerne skulle gerne føre til udvikling og/eller konsolidering af praksis i en konkret kon-

tekst. Men hvis dette ikke sker det første år, kan man frygte, at det bliver sværere at optage den 

spinkle øvelse, lærerne har opnået i uddannelsen, når der er gået et år, hvis de ikke bliver ansporet 

til og støttet i refleksiv praksis løbende de første år i arbejdet. Den ’nødvendige lukning’, som de 

fleste nye lærere foretager i det første år med henblik på at komme på plads i det nye job, praktisk, 

Kommentar [S4]: Jf. ”forskellene” 
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relationelt og opgavemæssigt, risikerer med andre ord at blive så fastlåst, at den mere langsigtede 

’åbning’ mod teoretisk og refleksivt baseret videreudvikling af egen praksis aldrig kommer i spil. 

Tallene er måske også et udtryk for denne mekanisme? 

 

Der kan dog også være tale om, at lærerne enten har internaliseret den viden, de har tilegnet sig på 

læreruddannelsen, således at de ikke umiddelbart oplever, at de bruger teori, Nogle af informanter-

nes udsagn kunne tyde på, at dette forhold også kan være i spil(se afsnit 2.4).Teorien er ud fra en 

sådan optik blevet en del af deres professionelle viden, den er blevet en form for tavs viden. En vi-

den der i den polanyiske tradition, kan forstås som en efterhånden personlig udformet viden (se fx 

Egedius, 2000:132 ff.), man kommer til at forholde sig intuitivt helhedsorienteret til.  

 

 

2.2 Praktikken 

De to informantgruppers oplevelse af praktikkens relevans og anvendelse i lærerarbejdet vurderes 

samstemmende forholdsvist lavt – i hvert fald set i lyset af de formelle og uformelle forventninger 

til praktikfagets kobling til praksis, som gør sig gældende i læreruddannelsen. I rapport nr. 2 har vi 

foretaget en mere dybdegående analyse af disse tal for praktikken, og vi henviser derfor her til disse 

overvejelser og analyser (Frederiksen og Lund 2011:10-16). 

 

 

2.3 Bachelorprojektet 

Bachelorprojektet scorer markant lavest i de nye læreres oplevelse af relevans og anvendelse. For 

en uddybning af dette forhold henvises til de analyser, der fremgår af dimittendrapport nr. 

2(Frederiksen og Lund 2011:17-19). Når dimitterede 2009 (1. års dimitterede) og dimitterede 2008 

(2. års dimitterede) sammenlignes, markerer dimitterede 2008 noget mere positivt end dimitterede 

2009. Vi har desværre ikke tal på dette område fra den første undersøgelse af dimitterede 2008, der 

blev foretaget ca. et halvt år efter dimittering. Så vi kan altså ikke svare på, om der inden for denne 

kohorte er tale om en udvikling hen over de første to år efter dimittering. Vi kan kun sammenligne 

mellem de to kohorter, og derfor er det meget begrænset, hvor håndfaste konklusionerne kan være 

på dette område. Den overordnede konklusion må indtil videre være, at de nye lærere både ét og to 

år efter dimittering oplever meget lav relevans og anvendelse af bachelorprojektets kompetenceud-

vikling. 

 

 

2.4 I hvilke sammenhænge i lærerarbejdet kommer erhvervet viden fra læreruddannelsen i 

 spil?  

Ud over at spørge til, hvorvidt de faglige hovedområder i læreruddannelsen kommer i spil i lærerar-

bejdet, har vi også spurgt, hvorvidt erhvervet viden fra læreruddannelsen opleves at komme i spil i 

forhold til en række mere afgrænsede dele af lærerarbejdet. Disse er: Planlægning af undervisning, 

gennemførelse af undervisning, skole-hjemsamarbejde, samarbejde med kolleger og samarbejde 

Kommentar [S5]: Der kommer aldrig 
noget ”eller”, så skal vi ikke slette ”enten”? 
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med ledelse. I nedenstående tabel2 har vi samlet besvarelserne af disse spørgsmål fra alle tre spør-

geskemaundersøgelser, som er foretaget indtil nu.  

 

Tabellen viser for det første, at uanset om man som ny lærer bliver adspurgt ca. et halvt år efter di-

mittering eller knap to år efter dimittering, ja så er det primært i forbindelse med planlægning og 

gennemførelse af undervisningen, at erhvervet viden fra læreruddannelsen opleves at komme i spil. 

Disse to anvendelsesområder i lærerarbejdet adskiller sig endvidere markant fra områderneskole-

hjemsamarbejde, teamsamarbejde og samarbejde med ledelsen. Disse områder scorer ganske lavt i 

de nye læreres oplevelse af anvendelsesgrad. 

 

Tabellen viser ydermere, at oplevelsen af anvendelsesgrad falder ganske betydeligt i løbet af de to 

første år i arbejde, uanset hvilket af de fem anvendelsesområder, der spørges til. Dette fald kan man 

iagttage i tabellen, hvis man sammenholder, hvad de, der dimitterede i 2008, svarede henholdsvis et 

halvt og knap to år efter dimittering. 

 

19 af de adspurgte har valgte at uddybe deres afkrydsning med nogle kommentarer. To forhold i 

disse kommentarer går igen: For det første efterlyser en stor del temaet skole-hjemsamarbejde i læ-

reruddannelsen. Dette gøres både med henvisning til, at netop dette arbejdsområde fylder ganske 

meget tids- og energimæssigt i det nye arbejde, og med henvisning til at dette arbejdsområde ofte er 

vanskeligt; ikke mindst fordi de nye lærere oplever, at de står på bar bund teoretisk og praktisk i 

forhold til denne arbejdsopgave. Det andet forhold, der står forholdsvist tydeligt i kommentarerne, 

drejer sig om informanternes syn på grunduddannelsen som en forberedelse til lærerarbejdet – altså 

blikket for, at der er tale om en grunduddannelse. Her er der en udpræget forståelse af, at det dels 

ofte kan være svært at afgøre, hvorfra den anvendte viden og kompetence kommer. En af informan-

terne udtrykker sig således: 

 

 Oftest vil det være en kombination af ens egen personlighed, egne erfaringer, intuition 

 og uddannelsen. 

 

Dels formulerer informanterne et uddannelsessyn, der viser et syn på læreruddannelsen som væren-

de orienteret mod ikke blot udvikling af en metodisk basis men også en refleksiv basis. Lærerud-

dannelsen er i denne optik altså primært at forstå som en ’ufærdig’ forudsætning for videre kompe-

tenceudvikling i praksis. Men som en anden af informanterne udtrykker det, kan det være så som så, 

hvorvidt rammerne for arbejdet som ny lærer tilbyder og understøtter denne videre kompetenceud-

vikling: 

 

Jeg synes, der er meget lidt tid til refleksioner over noget som helst. Det handler om at 

kunne handle hurtigt, og det giver ikke tid til at indtænke, hvad man lærte på semina-

riet. Hvis det sker, er det ubevidst. 

 

Andre informanter deler dog ikke dette uddannelsessyn. De efterlyser såkaldt ”konkret brugbar fag-

lighed”, der kan ”bruges” i folkeskolen. Én efterlyser således: 

Kommentar [S6]: Her er der smuttet 
noget i layoutet. Jeg kan ikke lige gennem-
skue hvad. 
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 … en god rygstøtte af materialer og forløb ”klar til brug” 

 

 

Tabel 2. I hvor høj grad bruger du erhvervet viden fra læreruddannelsen i dit job i følgende sam-

menhænge? (procenttal) 

 2. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

I høj 

grad 

eller i 

meget 

høj 

grad 

1. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

I høj 

grad 

eller i 

meget 

høj 

grad 

1. års 

dimit-

terede 

(09) 

 

I høj 

grad 

eller i 

meget 

høj 

grad 

2. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

 

I min-

dre 

grad 

1. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

 

I min-

dre 

grad 

 

1. års 

dimit-

terede 

(09) 

 

 

I min-

dre 

grad 

2. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

 

 

Slet 

ikke 

1. års 

dimit-

terede 

(08) 

 

 

 

Slet 

ikke 

1. års 

dimit-

terede 

(09) 

 

 

 

Slet 

ikke 

Planlæg-

ning af 

undervis-

ning 

65,3 86,1 79,6 31,9 12,5 17,5 2,8 0,8 2,0 

Gennem-

førelse af 

undervis-

ning 

58,3 81,2 77,7 41,7 18,0 22,3 0  0,8 0 

Team-

samarbej-

de og øv-

rigt kolle-

gialt sam-

arbejde 

16,7 35,2 32 63,9 50,8 53,4 2,8 14,1 14,6 

Skole-

hjemsam-

arbejde 

8,3 21,9 23,3 48,6 47,7 50,5 43,1 30,5 26,2 

Samarbej-

de med 

ledelsen 

5,6 22,6 10,7 47,2 50 61,2 47,2 27,3 28,2 

 

3. Vurdering af uddannelsen 

Samlet set er lærernes vurdering af læreruddannelsen i Århus lige som første runde af undersøgel-

sen positiv. 88 % (hvor det dog var 93,6 % på første år) vurderer stadig, at studiet har været meget 

godt eller godt. Vurderingen af henholdsvis det faglige og det sociale niveauer ligeledes nogenlunde 

det samme. 83 %(mod 79,4 %) vurderer nu, at det faglige miljø har været meget godt eller godt, 
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91,4 % vurderer, at det sociale miljø i uddannelsen var meget godt eller godt og 90, 5 % mener, at 

der var enten god eller meget god mulighed for personlig udvikling.  

En respondent skriver:  

 

Jeg synes, at uddannelsen har givet mig en modenhed i forhold til mange opga-

ver og en refleksion over, hvordan jeg ønsker at være som lærer. Men mange 

problemstillinger må nødvendigvis læres i praksis, hvorfor jeg synes en mentor-

ordning/et pædagogikum á la på gymnasierne kunne være en nyttig overbygning 

til læreruddannelsen. 

 

I undersøgelsen er der denne gang givet plads til en kvalitativ skriftlig uddybelse af vurderingen af 

læreruddannelsen, og her tegner der sig et billede malet med alle farverne på paletten og med såvel 

brede som meget fine penselstrøg. 

 

Vurderingerne svarer nogenlunde til de forskellige uddannelsesforståelser, som er skitseret i dimit-

tendundersøgelsen 2009 (Frederiksen og Lund 2011). Det er således svært at tegne et generelt bille-

de.  Der bliver beskrevet meget forskellige oplevelser med hensyn til faglighed, engagement og 

kompetencer blandt underviserne.Nogle vurderer de pædagogiske fag andre linjefagene som væren-

de dér, hvor kvaliteten lå. Diversiteten i vurderingen ses både i samme udsagn, men også mellem 

informanterne. 

 

I nedenstående citater tegnes et billede af denne diversitet: 

 

Der er mange utrolig dygtige lærere på seminariet, som laver spændende og me-

get lærerig undervisning. Desværre har jeg også haft dårlige og uengagerede 

lærere.  

 

Læreruddannelsen i Århus var et fantastisk sted at uddanne sig, samt personlig 

udvikling kom i højsæde for mit vedkommende. Jeg bruger det, jeg har lært på 

lærersem., hver dag. Langt de fleste undervisere var meget kompetente, hvilket 

løfter niveauet betydeligt i forhold til vores naboseminarier. Højt niveau, som, 

jeg håber, forbliver højt indholds- og timemæssigt. 

 

Jeg synes, jeg har haft nogle yderst kompetente lærere, som har sikret en høj 

faglig standard. 

 

Jeg oplevede, at nogle undervisere var meget professionelle og fagligt dygtige. 

Desværre oplevede jeg også lærere, som ikke kunne leve op til mine krav til en 

god og udbytterig undervisning. Jeg mener, der i uddannelsen bør være mere fo-

kus på evaluering af undervisere/undervisningen - også på ledelsesplan. Den 

undervisning, lærere modtager på seminariet, er trods alt til en vis grænse ek-

semplarisk for det, vi senere selv skal ud og arbejde med. Noget af den undervis-
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ning,jeg modtog, kunne ikke finde sted ret mange steder i folkeskolen uden reak-

tioner fra forældre og/ledere. Det er vigtigt, for uddannelsen og dens ry, at un-

dervisningen er kvalificerende og professionel. 

 

Adskillige af respondenterne peger dog på urimeligheden i,at studerendemed en ’useriøs og sløset’ 

studietilgang får lov til at slippe igennem uddannelsen, og flere peger ligeledes på, at der på hold 

bliver undervist efter mindste fællesnævner. F.eks. skrives der: 

 

Det faglige niveau er ALT for lavt. Der stilles ingen krav til de studerende om at 

have forberedt sig til timerne, da materialet bliver gennemgået på timen. Det 

pensum, som man bliver bedømt på til eksaminerne, er overvejende selvvalgt, 

hvilket heller ikke tvinger de studerende til at læse til de enkelte fag. Dette giver 

den daglige faglighed et manglende niveau. Men socialt er det et godt studie, og 

jeg har udviklet mig meget gennem tiden på studiet. 

 

Der kan sagtens være mere faglighed og mere krav til ex. mødekulturen på ud-

dannelsen. 

 

Problemet med læreruddannelsen er, at det er alt for nemt at komme igennem! 

Det er desværre for ofte den laveste fællesnævner, der kommer til at bestemme 

niveauet, hvilket kan virke demotiverende for dem, som virkelig gerne vil støtte 

og motiveres af et højt fagligt niveau.  For mange af lærerne forventer og for-

langer alt for lidt, og det er muligt at bestå alle eksamener ved KUN at læse op i 

læseferien (og ikke åbne en bog, eller komme til nogen timer hele året - ret be-

set!). Det er dog stadig muligt at udnytte de store muligheder, seminariet tilby-

der, hvis man selv er opsøgende, videbegærlig og har et godt stamhold!! - Men 

det er ærgerligt, at tilfældige faktorer, som hvilket stamhold man placeres på, er 

så udslagsgivende som det i mine øjne er tilfældet... 

 

Jeg synes, der skulle laves flere opgaver, og eksamen skal opgraderes, så det 

bliver sværere at komme igennem. Der er for mange, der lusker sig videre. 

 

De forskellige udsagn svarer godt til lærernes påpegning i første del af undersøgelsen af, at en god 

undervisning på en læreruddannelse netop set i et professionsperspektiv må være aktiverende og 

ansvarliggørende (Dimittendundersøgelse 2008a, 2010:10 og Dimittendundersøgelse 2009 a, 

2011:27 ff.)). Kommentarerne giver ligeledes et praj om, at indstillingen til studiet er meget forskel-

lig hos de studerende. Både 2008- og 2009-kohorten er blevet spurgt om deres indsats i studietiden, 

og her viser der sig følgende tendens jf. tabel 3: 

 

Tabel 3. Egen vurdering af indsats i studiet 

 Indsatsen meget stor/stor Indsatsen lille/meget lille 

2008-kohorte 80% 20% 
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2009-kohorte 87 % 13% 

 

Hen imod hver 5. studerende mener ikke selv, at de yder særlig meget i forhold til studiet. På det 

foreliggende grundlag kan vi desværre ikke sige noget yderligere om, hvorfor så mange mener, at 

de yder forholdsvis lidt i studiet og med hvilke konsekvenser. Og vi kan heller ikke sige noget om, 

hvorvidt denne grad af indsats udvikler eller forandrer sig i løbet af studiet. 

 

3.1 Teori-praksisforholdet i uddannelsen 

 

Det var svært at bruge teorien, når jeg kom ud i praktik. Kunne være godt med 

en tydeligere sammenhæng og samarbejde mellem seminarium og praktikskole.   

 

I uddybningen af informanternes oplevelse af studiet kommer nogle af informanterne ind på teori–

praksisforholdet i læreruddannelsen. Ligesom hos 2009-dimittenderne (Frederiksen og Lund 

2011:19 ff.) kan der spores forskellige uddannelsesforståelser i disse kommentarer, bl.a. en uddan-

nelsestænkning,hvor teori skal være foreskrivende for praksis. Forskellige uddannelsesforståelser 

kan ses som mulige årsager til de studerendes oplevelse af dårlig sammenhæng mellem teori og 

praksis. En informant skriver følgende: 

 

skellet mellem praktik og undervisning syntes ofte stort. Flere seminarielærere 

manglede basal praksisviden om folkeskolens hverdag.  

 

Udtalelsen kunne tolkes i retning af, at praksis er for lidt koblet til teori og måske i særdeleshed 

omvendt: teori er for lidt koblet til praksis. 

 

Andersen og Weber (2009) kommer i ind på dette aspekt. De skriver, at begrundelsen for teoritileg-

nelse må være, at den skal ske med henblik på analyse og refleksion rettet mod praksis, den skal 

bruges til at udvikle analytisk tankegang i forhold til professionen, til at forstå og udvikle professi-

onsgerningen, eller som Weber skriver: Den skal være et ”refleksionsredskab, der forandrer blikket 

på verden”(Weber 2010). Ovenstående informants kommentarer kan muligvis tolkes i retning af, at 

vedkommende ikke har haft oplevelsen af dette.  

 

En tredje informant skriver:  

 

[ jeg savner]… fokus på sammenhængen mellem uddannelse og arbejde. At der 

arbejdes mere realistisk med emner i stedet for udelukkende idealbilleder 

Udtalelsen kan eventuelt ses i relation til Regeringsrejseholdets rapport af 2010(Rasmussen, Bayer 

og Brodersen 2010) vedrørende læreruddannelsen, hvor man igennem komparative studier af lærer-

uddannelsernes litteraturlister i henholdsvis Canada, Danmark, Finland og Singapore er kommet 

frem til, at en omfattende del af den professionsviden, der bruges i læreruddannelsen i Danmark i 

modsætning til de øvrige lande, er det, man vil kalde filosofisk professionsviden. Filosofisk profes-
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sionsviden er kendetegnet ved normativt begrundede anvisninger for praksis i modsætning til evi-

densbaseret professionsviden, der er empirisk begrundet. 

 

Men udtalelsen må også vurderes i lyset af begrebet ”professionelt skøn”. Selvom en professionel 

lærers skønsudøvelse bliver udført på den mest muligt informerede, bevidste og samvittighedsfulde 

måde, så vil udfaldet af skønsudøvelsen være forskellig. Dette skyldes ifølge Grimen og Molander 

(2008) bl.a., at fornuften er underlagt betingelser som dybtgående værdispørgsmål eller spørgsmål 

om grundlæggende verdensopfattelser. Set i denne sammenhæng er den værdimæssige orientering i 

læreruddannelsen vigtig med henblik på indsigt og bevidstgørelse og præcisering af disse bagved-

liggende styrende værdier og opfattelser. Det berettiger eller nødvendiggør måske endda, at en væ-

sentlig del af den professionsviden, der arbejdes med i læreruddannelsen, kendetegnet ved norma-

tivt begrundede anvisninger for praksis i modsætning til evidensbaseret professionsviden, er af filo-

sofisk karakter. Men ovennævnte informants udtalelse tyder dog endnu engang på, at læreruddan-

nelsen ikke formår at få ekspliciteret og begrundet den aktuelle uddannelsesforståelse herunder 

sammenhængen af uddannelsesforståelse og indholdsvalg(Frederiksen, Lund2011:19 ff.).  

 

 

3.2 Teori-praksisforhold i de pædagogiske fag 

I informanternes uddybende kommentarer er der også flere kommentarer, der forholder sig særligt 

kritisk til de pædagogiske fags abstraktionsniveau. Der skrives fx: 

 

Ærlig talt synes jeg, at læreruddannelsen bruger uforholdsmæssigt meget tid på 

en akademisk tilgang til pædagogiske/psykologiske/didaktiske emner. Alt går op 

en højere enhed i en tænkning, og jeg synes ikke udbyttet er meget i forhold til 

jobbet senere.  Jeg plejede at sige at "selvom man ikke bliver lærer, er lærerud-

dannelsen en god uddannelse" - nu siger jeg "jeg tror at lærerjobbet kan være et 

af de bedste jobs, der findes - men uddannelsen er nu ikke særligt god" 

.  

Savnede virkelig praksisrelationer og ikke høje flotte teorier. Savnede mere vi-

den om børn med særlige behov - ikke teorier, men hvordan man rent praktisk 

håndterer dem, når de stejler. 

 

… Hertil kommer de pædagogiske fag, der ikke bare tager tid fra linjefagene, 

men også befinder sig på et temmelig højt akademisk niveau, hvor alt går op i 

”tænkningen”, men man får ikke megen træning i at prøve sig selv som lærer.  

 

Vi havde en teoretisk super dygtig lærer på seminariet, men det var helt tydeligt, 

at når man udelukkende holder sig til teorierne, bliver det billede af folkeskolen, 

som seminariet viser, et helt andet end det billede, man oplever uden for semina-

riet. 
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Undervisningen i de pædagogiske fag har ikke haft meget sammenhæng med det 

at være lærer. 

 

Udtalelserne kunne pege i retning af, at de pædagogiske fag ikke har formået at få de studerende til 

at se meningsfulde samspil mellem de mere teoretiske og praktiske aspekter ved det professionelle 

kundskabsgrundlag. Udtalelserne kunne også pege i retning af, at de pædagogiske fag ikke har ev-

net at forklare nogle studerende, hvorledes teori ikke bør ses som handlingsdirektiv, men som re-

fleksive handlingsgrundlag, og at teori, også den filosofiske pædagogiske teori, i den sammenhæng 

kan være vigtig i det professionelle kundskabsgrundlag, fordi professionelle skøn er en vigtig del af 

professionsudøvelsen.  

 

Hvis man ser de studerendes udsagn ud fra det perspektiv, at de studerendes vurdering af indholdets 

relevans i et fag eller på en uddannelse har en klar betydning for de studerendes tilegnelser af 

kundskabog til- og fravalg af undervisning(Lindhart 2007), synes de pædagogiske fag at have en 

udfordring med ovenstående udtalelser.  
 

3.3 Undervisnings-, studie- og arbejdsformer i uddannelsen 

 

Tabel 4Udbytte af undervisningsformer 

 
 

Hvis man ser på respondenternes vurdering af udbyttet af undervisnings-, studie- og arbejdsformer i 

uddannelsen, tegner der sig et billede, der er nogenlunde det samme som hos dimittenderne i 

2009(Frederiksen og Lund 2011:29). 87 % af respondenterne vurderer, at de har et højt eller meget 

højt udbytte af eksamensforløb,81,9 % af gruppearbejde,79,1 % ved holddialoger,78,3 % ved skrift-

lige produkter,76,5 % ved opgaveløsning,74,7 % ved projektarbejde, og 73,1 % mener, at de får 

højt eller meget højt udbytte ved vejledning.Dette svarer endnu engang til respondenternes udmel-

ding om, at læreruddannelsen i et professionsperspektiv må være aktiverende og ansvarliggørende i 

forhold til et fællesskab. Hvis man skal medtænke respondenternes udtalelser vedrørende sammen-
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kobling mellem teori og praksis samt udtalelserne om de pædagogiske fags høje abstraktionsniveau, 

kunne der måske være perspektiv i bl.a. at arbejde noget mere med projektorienteret, problembase-

ret og case-baseret undervisning. 

Perspektiver 

På baggrund af ovenstående vurdering af læreruddannelsentyder det,som før 

nævnt(Dimittendundersøgelse rapport 2, 2011:33) på, at man i langt højere grad må få ekspliciteret 

den uddannelsesforståelse, der ligger bag uddannelsen, for de studerende. Derudover kan der være 

perspektiv i, i højere grad at eksperimentere med case-baseret og problembaseret undervisning på 

uddannelsens teoretiske arena, således at det analytiske og refleksionsorienterede formål med teori-

tilegnelsen generelt står meget klarere for samtlige af læreruddannelsens studerende. Måske kunne 

der også ligge muligheder i, at undervisere og studerende sammen opholdt sig mere og mere ekspli-

cit ved spørgsmålet om, hvad en teori ér, og dermed ved udvikling af de studerendes teoriforståel-

se.Derudover synes kravet om større fokus på at tilbyde arbejds- og organisationsformer, der tilby-

der de studerende mulighed for ansvarstagning og fordybelse i større eller mindre fællesskaber, li-

geledes endnu engang at være presserende. 

4. Generelle tendenser på baggrund afde tre dimittendundersøgelser 

Det følgende er en sammenskrivning af de generelle tendenser, der kan spores i de tre dimittendun-

dersøgelser, som er foretaget i perioden 2008-2010. I denne sammenskrivning kommenteres derfor 

ikke forskelle mellem de enkelte kohorter eller mellem de tre undersøgelser. Der tegnes med andre 

ord et overordnet billede af de nye læreres oplevelser med det nye arbejde, deres syn på relationen 

mellem læreruddannelsen og jobbets udfordringer samt deres vurdering af læreruddannelsen.Det 

bør bemærkes, at disse dimittender alle er uddannet under 2003bekendtgørelsen.  

 

4.1 De nye lærere i jobbet 

Lærerne er tilfredse, men synes, at lærerarbejdet er hårdt 

Den generelle tendens hos de nyuddannede lærere er, at de er tilfredse med glade for lærerarbejdet, 

om end de oplever det som hårdt (2010:8, 2011 b:4). Kilderne til glæden kommer fra oplevelser 

med undervisning og relationerne til eleverne samt oplevelsen af at danne erfaringer og løbende 

udvikle sig som lærer (2011b:5).  På den ene side brænder de nyuddannede lærere for det at væ-

re/blive lærer, men på den anden side har flere også været udsat for situationer, der har rystet dem 

grundlæggende i dette engagement (2010:8ff).  

 

Lærerne bruger mest energi på det relationelle, elever med faglige og sociale problemer, det sociale 

miljø i klassen, herunder konfliktløsning, klasseledelse og forældrekontakt(2011 a: 6, 2011 

b:6).Lærerne synes yderligere generelt at have udfordringer i forhold til samarbejdet med foræl-

dre(2011a:12)og kollegialt samarbejde (2011 a: 13). Samtidig bruger lærerne mest tid på planlæg-

ning og forberedelse af undervisning. Nyuddannede lærere forbereder sig meget, og nyuddannede 

lærere, der underviser i et fag, de ikke har haft på linje, forbereder sig endnu mere (2011 a: 6). 

Kommentar [S7]: Se min tidligere 
kommentar vedr. en bekendtgørelse fra 2003 
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Yderligere oplever lærerne, at de arbejder med meget, som de ikke oplever, de har beskæftiget sig 

med i læreruddannelsen (2011b:4). 

 

Lærerne underviser i deres linjefag, men også i fag, de ikke har linjeuddannelse i 

Stort set alle de nyuddannede lærere underviser i deres linjefag, men udover det underviser mange i 

et fag, de ikke har linjefagsuddannelse i. De fag, der i denne sammenhæng tegner den største pro-

centdel, er: kristendom, historie, natur og teknik, matematik, dansk og geografi (2011 a: 6, 

2011b:5). 

 

Indslusningsordninger findes, men der er tale om for lidt formalisering 

En del af lærerne har stiftet bekendtskab med særlige indslusningsordninger i ordets bogstaveligste 

betydning. Det generelle billede, der tegner sig af disse ordninger (hvis de overhovedet er der), er, 

at de er meget forskellige med hensyn til kvalitet og formalisering, og der er stort set kun tale om 

indslusning og ”ambulancehjælp”. Et billede som kan være uheldigt, hvis man på skolerne har øn-

sker om at støtte op om lærernes fortsatte professionelle udvikling (2010: 18, 2011a:8). 

 

En orientering væk fra lærerarbejdet 

På trods af en generel tilfredshed med lærerjobbet kan man spore en tendens til en orientering væk 

fra lærerarbejdet. En del af lærerne, 26, 3 % i kohorten dimittend 2008, har overvejet at skifte job til 

andet end lærer (2011 b:3), og 14,4 % af kohorten dimittend 2009 overvejer seriøst at skifte job 

(2011a: 7). Derudover har en stor del lærere tanker om videreuddannelse: 22,8 % af kohorten 2009 

og 25,4 % (2011 b: 6) af kohorten 2008 ønsker at videreuddanne sig sideløbende med lærerjobbet. 

Om dette så betyder en orientering væk eller ind i lærerarbejdet, må stå åbent i forhold til denne 

undersøgelse.  

 

4.2 Relationen læreruddannelsen – lærerarbejdet 

 

Læreruddannelsens fag kommer i spil 

De nye lærere oplever generelt, at de pædagogiske fag og linjefagene kommer i spil i lærerarbejdet, 

og det gør de primært i forbindelse med opgaveløsning, som knytter sig til undervisningens plan-

lægning og gennemførelse.  

 

Praktikken og bachelorprojektet kommer kun til dels i spil 

Det er til gengæld temmelig begrænset, i hvilket omfang de nye lærere oplever, at de kan trække på 

viden og færdigheder erhvervet i praktikfaget og i bachelorprojektet (2011a, 2011b).  

 

Skole-hjemsamarbejde, teamsamarbejde og øvrigt kollegialt samarbejde 

De nye lærere oplever kun i meget begrænset omfang, at læreruddannelsen (2003-bekendtgørelsen) 

understøtter deres opgaver i forhold til skole-hjemsamarbejde, teamsamarbejde og lign. Især i rela-
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tion til skole-hjemsamarbejdet er det værd at hæfte sig ved den fylde, som netop skole-

hjemsamarbejdet har i de nye læreres oplevelser med det nye job. Ikke mindst energimæssigt fylder 

denne del af lærerarbejdet rigtig meget hos de nye lærere. Kommende dimittendundersøgelser vil 

vise, i hvilket omfang 2007-bekendtgørelsens tematisering af dette emneområde i de pædagogiske 

fag imødekommer denne udfordring. 

 

4.3 Vurdering af læreruddannelsen 

 

Den samlede vurdering er positiv 

Både hvad angår læreruddannelsens faglige, sociale og personlighedsudviklende bidrag vurderes 

læreruddannelsen meget positivt.  

 

Faglig kritik 

Den overordnede positive vurdering dækker dog over især en faglig kritik, som de nye lærere retter 

mod uddannelsen. Kritikken, som blandt andet bliver formuleret som en række anbefalinger, retter 

sig mod: 

a) undervisningens indhold  

b) undervisnings-og arbejdsformerne  

c) praktikfaget  

 

a) Undervisningens indhold 

De nye lærere mener, at undervisningens indhold i højere grad bør være professionsrettet, hvilket 

vil sige, at undervisningen indebærer en tydeliggørelse af, hvorledes indholdet retter sig mod sko-

lens praksis. Det bør dog her bemærkes, at dimittendundersøgelserne afslører, at denne del af de nye 

læreres kritik baserer sig på ganske forskellige forståelser af fænomenet professionsrettethed. Dette 

forhold er primært uddybet i dimittendrapport nr. 2, hvor vi redegør for forskellige uddannelsesfor-

ståelser og disse forståelsers indbyggede forskellige opfattelser af læreruddannelsens mulige profes-

sionsrettethed (2011a). 

 

b) Undervisnings- og arbejdsformer 

Informanterne peger på, at de har haft det største udbytte af holddialoger, gruppearbejde, projektar-

bejde samt skriftlige opgaver, og de efterlyser generelt, at undervisnings- og arbejdsformerne orien-

terer sig mod at være aktiverende og gensidigt forpligtende for de studerende i et læringsfællesskab. 

Et væsentligt argument for disse anbefalinger fra de nye lærere er disse undervisnings- og arbejds-

formers høje grad af professionsrettethed (2011a, 2011b). 

 

c) Praktikfaget 

Især de kvalitative undersøgelser får frem, at de nye læreres oplevelse af praktikfagets forholdsvis 

lave bidrag til lærerarbejdet knytter sig til et behov for fordybelse. De nye lærere anbefaler, at prak-

tikken i lagt højere grad giver mulighed for egentlig erfaringsdannelse via et samarbejde med den 

samme gruppe elever over flere år (2011a).  
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De studerendes indsats i studiet 

15-20 % af de studerende vurderer deres indsats i studiet som lav. 

 

 

 

 

5. Samlede overordnede anbefalinger 

På baggrund af ovenstående og det samlede dimittendundersøgelsesarbejde i perioden 2008-2011 

har vi følgende anbefalinger til Læreruddannelsen i Århus: 

 

 Mentorordninger bør formaliseres, og hvor det er muligt i læreruddannelsens samarbejde 

med skolerne, bør det tematiseres, i hvilket omfang og med hvilken kvalitet de nye lærere 

tilbydes indslusnings- og mentorordninger. 

 

 Mentorordningerne for de nye lærere bør strække sig over mindst to år, hvis hensigten er 

støtte til fortsat professionel udvikling. 

 

 Læreruddannelsen kan med fordel løbende forholde sig til og kommunikere eksplicit og ty-

deligt til de studerende, hvilken uddannelsesforståelse uddannelsens organisering, indhold 

og form baserer sig på. Herunder forståelsen af begrebet professionsrettethed og teori-

praksisforholdet samt uddannelsens muligheder og begrænsninger i relation til de nye lære-

res varetagelse af lærerarbejdet. 

 

 Læreruddannelsen kan med fordel arbejde med en organisering af praktikken, der fremmer 

fordybelses- og erfaringsdannelseselementet, med henblik på at de studerende gennem prak-

tikken ikke blot danner lærerarbejdserfaringer, men også at de i uddannelsen udvikler kom-

petencer til at danne disse erfaringer efter endt uddannelse. 

 

 Hvor det er muligt i læreruddannelsens samarbejde med skolerne, bør det tematiseres, hvilke 

ressourcer og potentialer de nye læreres bachelorprojekt rummer i relation til skolernes ud-

vikling af praksis. Læreruddannelsen kan herunder med fordel både indadtil og udadtil eks-

plicitere bachelorprojektets brede kompetenceorientering: Udvikling af refleksions-, under-

søgelses, udviklings- og formidlingskompetencer. 

 

 Læreruddannelsen kan med fordel have fokus på udvikling afog eksperimenteren med un-

dervisnings- og arbejdsformer, der fremmer de studerendes involvering og gensidige for-

pligtethed i et læringsfællesskab og herunder tematisere studerendes forforståelser af lærer-

arbejdet samt forventninger til roller og opgavefordelinger i studiet set i en professionsrettet 

sammenhæng. 



Dimittendundersøgelse, Læreruddannelsen i Århus 

Rapport nr. 3 

Kohorte: Dimitterede 2008, 2. spørgerunde 

22 
 

 

 

 Læreruddannelsen bør betone en tematisering af læreropgaver i tilknytning til skole-

hjemsamarbejde, klasseledelse og teamsamarbejde. 
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