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Muligheder for læring i læreruddannelsespraktikken ved UCL
Erhvervsakademi og Professionshøjskole
1. Introduktion til undersøgelsen
En udforskning af hvilke muligheder for læring lærerstuderende oplever at de har i
læreruddannelsens praktik1, kan tage mange former og have flere metodiske tilgange. I denne
første lille undersøgelse vil vi se nærmere på lærerstuderendes muligheder for læring i de
forskellige praktikker ved hjælp af et nyt spørgeskema-instrument, som indeholder 3 skalaer,
der hver især måler hvor mange muligheder for læring lærerstuderende i praktik oplever at de
har i form af muligheder for at observere andre lærere praktisere en række forskellige
undervisningsaktiviteter, selv at praktisere disse aktiviteter, samt at modtage feedback på
deres egen praksis af aktiviteterne 2. Instrumentet er oversat fra engelsk3 til dansk, norsk og
islandsk og tilpasset fra at være målrettet kommende matematiklærere til at være målrettet
lærerstuderende uanset undervisningsfag. Oversættelserne blev afstemt med henblik på at
kunne gennemføre et Nordisk komparativt studie af sammenhæng mellem
uddannelseselementer på uddannelsescampus hhv. praksiselementer i læreruddannelse med et
særligt fokus på lærerstuderendes muligheder for læring i praktikforløbet. Det skal derfor
også bemærkes, at instrumentet ikke er udviklet særligt med henblik på brug i den danske
læreruddannelseskontekst, men med internationale komparative studier for øje. Der er således
tale om muligheder for læring i praktik defineret som ofte forekommende aktiviteter i praktik,
der er opfattet som udtryk for kvalitet i læreruddannelse i amerikansk
læreruddannelsessammenhæng, suppleret af en enkelt aktivitet yderligere.
Forud for et større komparativt studie gennemføres der pilotprojekter i hvert land med det
formål at undersøge instrumentet validitet og psykometriske egenskaber, og om det fungerer i
den specifikke lande-kontekst. I Danmark er der således gennemført et pilot valideringsstudie hvor skalaerne er analyseret ved hjælp af Rasch modeller (Nielsen, indgivet). Her blev
det fundet at de 3 skalaer hver især passede til en Rasch målings-model, og at der ikke var
problemer med differential item funktion ift. praktikniveau, type af læreruddannelse, campus,
køn og alder – dvs. at scores ikke skævvrides for nogle undergrupper af studerende ift. andre
undergrupper. Pilotstudiet afdækkede desuden at, uagtet at skalaerne havde høj reliabilitet for
de fleste studerende, så var targeting af skalaerne til studiepopulationen ikke specielt god,
idet der manglede undervisningsaktiviteter, som forekom sjældnere i læreruddannelsespraktik
end de som er med i instrumentet, som blev navngivet the Field Practice Experiences
Questionnaire for teacher students – Danish version (FPE-DK).
FPE-DK-instrumentet omfatter tre praktikerfaringsskalaer. Hver af disse skalaer består af 12
muligheder for læring som er formulere som undervisningsaktiviteter i praktikken. Den første
skala måler læringsmuligheder gennem observation af andres læreres undervisningsaktiviteter
(Observeret skala), den anden skala gennem de studerendes egen praksis med disse
undervisningsaktiviteter (Praktiseret skala) og den tredje skala gennem deres modtagelse af
feedback på egen praksis af disse aktiviteter (Modtaget feedback skala). Samlet set
indeholder FPE-DK altså 36 muligheder for læring under praktik.
Muligheder for læring er den danske term vi har valgt at bruge for det engelske ”opportunities to learn; OPL”..
Begrebet ”undervisningsaktiviteter” anvendes i den bredest mulige fortolkning, og dækker således også
forberedende og evaluerende aktiviteter der knytter sig til undervisning.
3 Sektion C6 i “the elementary teaching candidate survey” fra “the Development of Ambitious Instruction (DAI)
project” - www.daiproject.weebly.com – De norske forskere i samarbejdet har tilføjet undervisningsaktivitet 11
ud fra den begrundelse, at 11 ikke er indeholdt i undervisningsaktivitet 10 om klasseledelse.
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I nærværende undersøgelse anvender vi ikke FPE-DK-instrumentet på skala-niveau. I stedet
undersøger vi hvilke af de 12 undervisningsaktiviteter de studerende angiver som specifikke
muligheder for læring gennem observation, egen praksis og modtaget feedback på egen
praksis - altså samlet set de 36 muligheder for læring, som instrumentet dækker. Dette gør vi
ved at undersøge hvor store andele af de studerende, der angiver at de har haft hver enkelt
mulighed for læring, både for alle de studerende og stratificeret med hensyn til praktikniveau.
Desuden tester vi om der er signifikante forskelle mellem hvor mange af de studerende, der
observerer hhv. selv praktiserer undervisningsaktiviteterne, når der tages hensyn til at det er
de samme studerende som besvarer begge dele.
1.1. Nordisk læreruddannelse og praktik i overblik
Den danske læreruddannelse er som i de fire andre Nordiske lande en såkaldt integreret
uddannelse, hvor der tilstræbes sammenhæng mellem undervisningsfag, det pædagogiske
fagområde og praktikperioder i et samlet uddannelsesforløb. Andre læreruddannelser bygger
typisk den pædagogiske og didaktiske uddannelse ovenpå den fagfaglige, ofte universitære
uddannelse. (Icelandic Ministry of Education, Science and Culture, 2008; Weisdorf, 2020).
De skandinaviske læreruddannelser varierer i længde fra 4 år (Danmark og Sverige) til 5 år
(Norge, Finland og Island), og i nogle lande er der forskellige muligheder for at tage både
bachelor- og kandidatgrader 4 (Icelandic Ministry of Education, Science and Culture, 2008,
2019; Weisdorf, 2020). Også læreruddannelsens praktik er i den Nordiske kontekst forskellig
i omfang og karakter. I Danmark og Sverige udgør praktikken 30 ECTS, i Finland 20 ECTS
og i Norge mindst 115 dage (Weisdorf, 2020). I Island er der ingen bekendtgørelses- eller
lovmæssige rammer for praktikken i læreruddannelsen, men samtidig er der ingen
læreruddannelser uden praktik5.
Praktikken i den danske læreruddannelse er siden 1990’erne i tiltagende grad blevet opfattet
som selvstændigt fag og fik først tilført egne kundskabs- og færdighedsmål, sidenhen vidensog færdighedsmål. Denne uddifferentiering af uddannelsens praksiselementer som et
selvstændigt fag, revitaliserede forsøg på at sammentænke og integrere praktikken med de
andre uddannelseselementer, men rejser samtidigt nye problemstillinger om teori-praksissammenhænge. Er der med indførelsen af praktikken som fag tale om en fordobling af
uddannelsesmål eller en klar arbejdsfordeling mellem skolefagenes didaktik, de pædagogiske
fag og praktikken. Eftersom praktikken opfattes som fag, er det legitimt at se bort fra de
andre uddannelseselementer og alene fokusere på praktikken.
Den aktuelle danske læreruddannelse er delvist defineret og beskrevet på nationalt niveau,
mens der også er en institutionsspecifik del, som udmøntes forskelligt på de danske
professionshøjskoler (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015; 2020).Således er antallet
af praktikker, kompetenceområderne for praktikker, og de specifikke færdigheds- og
vidensmål for hvert praktikniveau, defineret nationalt, mens den tidsmæssige placering af
praktikkerne defineres af institutionerne selv (i appendiks 1 er inkluderet links til
studieordninger for den nationale og den institutionsmæssige del fra UCL som eksempel).
Praktikken i læreruddannelsen ”har, ligesom fagene og professionsbachelorprojektet, til
formål at skabe kobling mellem teori og praksis med henblik på, at den studerende erhverver
I Danmark er det tillige muligt at tage meritlæreruddannelse på 2,5 år, og i Sverige kan uddannelsen udvides til
4,5 år. I Island tages en 2-årig læreruddannelsen ovenpå anden relevant faguddannelse.
5 Kilde: e-mail-korrespondance med Icelandic Ministry of Education, Science and Culture. For eksempel udgør
praktikken for læreruddannelsen ved Islands Universitet 38 ECTS.
4
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teoretisk funderede praktiske færdigheder i at forberede, gennemføre og evaluere
undervisningsforløb.” (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015, §11), og der skal være
praktik i de lærerstuderende valgte undervisningsfag. Praktikken skal tilrettelægges som
moduler på mellem 5 og 15 ECTS, hvor der er en uddannelsesmæssig progression svarende
til kompetencemålene (færdigheds- og vidensmål) for de tre praktikniveauer (jf. Appendiks 2
for disse). Endelig skal praktikken “forberedes, gennemføres og efterbehandles i samarbejde
med undervisningsfagene og lærerens grundfaglighed”, hvoraf det sidste forstås som det
pædagogiske fagområde (Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2015, §12). Dette samspil
afspejles tydeligt i tilrettelæggelsen af læreruddannelsesforløb, hvor der for eksempel ved
UCL er en vekslen mellem de tre overordnede uddannelseselementer, således at der både før
og efter praktik er både undervisnings- og pædagogisk/didaktiske fag (jf. appendiks 1, hvor
der er links til skematiske beskrivelser af forløbene ved UCL samt en oversigt over
progressionen i praktikkerne).
2. Metoder
2.1. Deltagere og dataindsamling
Deltagerne i undersøgelsen var danske lærerstuderende, som hver især havde gennemført
mindst en praktikperiode som en del af læreruddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole. Data har været anvendt i det komplementære valideringsstudie, der
havde til formål at validere og undersøge de psykometriske egenskaber af de tre skalaer i
FPE-DK instrumentet (Nielsen, indgivet). Da formålet med nærværende artikel er at
undersøge de 36 muligheder for at lære under praktik for at opnå detaljeret viden om disse og
i hvilken grad de forekommer i praktikker på forskellige niveauer, er denne sekundære brug
af data berettiget.
Data vedrørende de studerendes praktikerfaringer med muligheder for at lære hhv. via
observation, egen praksis og feedback på egen praksis blev indsamlet vha. FPE-DK
instrument som en del af en større online survey i December 2020, umiddelbart i forlængelse
af en praktikperiode. Survey’en var målrettet lærerstuderende, som med stor sandsynlighed
havde gennemført mindst et praktikforløb, og blev således udsendt til 979 lærerstuderende.
Respons-raten i survey’en var 41,2%.
Data anvendt i nærværende studie bestod af 345 lærerstuderende som besvarede FPE-DKdelen af survey’en. Størstedelen af de studerende identificerede sig som kvinder (70.7%),
hvilket var lidt flere end i den samlede studiepopulation (61.4%). Gennemsnitsalderen i dette
studie var 26.6 år, hvilket matchede studiepopulationen (26.8 år). De studerende var
indskrevet ved to campi, og fordelingen på disse modsvarede den i studiepopulationen. I
survey’en blev de studerende bedt om at angive niveauet for deres senest gennemførte
praktik. Den største gruppe havde senest gennemført niveau 3 praktik (40%), 33.6% niveau 2
praktik og de resterende niveau 1 praktik.
2.2. Analyser
Datamaterialet blev analyseret på to forskellige måder mhp. at afdække hvilke af de samlet
set 36 muligheder for læring de studerende rapporterer at have haft i deres seneste praktik.
Først gennemførte vi en deskriptiv analyse af andelen af studerende på hvert praktikniveau
der havde angivet at de havde haft mulighed for at lære gennem ”observation af andre
lærere”, ”egen praksis med eleverne” hhv. ”havde modtaget feedback på egen praksis” for
hver enkelt af de 12 undervisningsaktiviteter. Dernæst testede vi om der var signifikante
forskelle mellem de andele af studerende der havde haft mulighed for at lære gennem
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observation af andre lærere hhv. gennem egen praksis med hver af de 12
undervisningsaktiviteter 6. Til dette formål blev der anvendt statistiske test-størrelser, som
tager hensyn til at det er de samme studerende, der har besvaret både omkring observation og
egen praksis (såkaldte marginale homogenitetstest7 (MH)). Ud over de overordnede tests for
forskelle blandt alle studerende i to-vejs tabeller, blev der også gennemført stratificerede
analyser i tre-vejs tabeller (betinget marginal homogenitet), hvor der blev testet for forskel i
hvert af de tre praktikniveau strata. Analyserne blev gennemført vha. DIGRAM softwarepakken (Kreiner, 2003).
3. Resultater og diskussion
3.1. Muligheder for læring gennem observation opdelt på praktikniveauer
Når vi ser på andelene af studerende som har angivet at de under deres seneste praktik har
haft mulighed for at lære gennem observation af andre læreres udførelse af de 12
undervisningsaktiviteter, så er denne andel faldende når praktikniveauet stiger (Tabel 1).
Dvs., jo mere avancerede kompetencemål ved højere praktikniveau, desto mindre andel bliver
andelen af de studerende der har observeret andre lærere. For størstedelen af
undervisningsaktiviteterne er andelen af studerende, der har observeret disse, omkring 50%
på praktikniveau 3, mens det for de fleste undervisningsaktiviteter ligger omkring 70% og
højere i første praktikniveau. Det faldende mønster går igen henover alle 12
undervisningsaktiviteter/muligheder for at lære, med den enkelte undtagelse at andelen af
studerende der har observeret andre lærere “8. identificere og respondere på elevernes ideer
og tænkning” er ens på praktikniveau 1 og 2. Den mest markante forskel mellem studerende
på første og tredje praktikniveau er ift. om de har observeret andre lærere “7. Facilitere
elevernes brug af teknologi”, hvor andelen falder med mere end 1/3. De mindste forskelle
findes ift. om de studerende har observeret andre lærere “5. Forbinde fagspecifikt indhold til
elevernes personlige og kulturelle erfaring” samt “11. Facilitere et godt socioemotionelt
læringsmiljø”, hvor andelen falder med mindre end 1/5.
Der er umiddelbart to forhold i resultaterne omkring mulighederne for at lære gennem
observation af andre underviseres udøvelse af de 12 undervisningsaktiviteter, som vi finder
bemærkelsesværdige. For det første, at der på de enkelte undervisningsaktiviteter er mellem
20% og 45% af de lærerstuderende som angiver at de ikke har observeret den specifikke
aktivitet (Tabel 4 i afsnit 3.4). Det er således en betragtelig andel, som ikke har haft mulighed
for læring af disse færdigheder gennem observation, hvad enten dette forstås som
vikarierende eller stedfortrædende betingning (vicarious reinforcement; Bandura, Ross &
Ross, 1963) eller som andre mere refleksive positioner, eksempelvis Fox (2003) som
inddrager både refleksion og forestillingsevne i vikarierende læring. For det andet, ses der et
tydeligt mønster, hvor andelen af studerende der har haft muligheder for læring gennem
observation er størst for studerende som har svaret ift. praktik på niveau 1 og mindst for de
studerende som har svaret ift. praktikniveau 3 (tabel 1) – og dette er uanset hvilken af de 12
undervisningsaktiviteter, der er tale om. Dette kunne tolkes som udtryk for en form for
6 Vi testede kun om der var forskel i “observation” henholdsvis “egen praksis” for hver af
undervisningsaktiviteterne, da det at have “modtaget feedback” afhang af om den enkelte studerende selv havde
praktiseret den enkelte undervisningsaktivitet eller ej.
7 Marginale homogenitetstest (MH)) kan anvendes til afhængige data (de lærerstuderende havde alle besvaret
både mht. observation og egen praksis ), da MH-analysen tager hensyn til dette (Dunnigan, 2013). MH-analyser
kan sammenlignes med parrede t-test, blot for kategoriske data i stedet for kontinuerte. I MH-analysen estimeres
log-lineære interaktions-parametre for to-vejs tabeller, hvorefter den observerede marginale fordeling i tabellen
sammenlignes med den forventede marginale fordeling under den antagelse at parametrene er de samme.
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naturlig eller naiv læringsmæssig progression, hvor de studerende starter med at observere
meget i første praktik og at dette så bliver mindre og mindre henover praktikkerne.
Bekræftelsen af en sådan hypotese vil dog kræve at de samme studerende følges over tid,
hvilket ikke er tilfældet her. Ses der på dette resultat med en refleksiv forståelse af læring
gennem observation, er det ikke indlysende, hvorfor læring gennem observation på et højere
praktikniveau skulle være mindre vigtig. Nyere initiativer som ”learning to notice” bruger
præcise iagttagelser af undervisning ikke kun som nøglen til fortsat udvikling af
undervisningskvalitet, men anser observationer som væsentlige i både lærernes grund- og
efteruddannelse (Hill & Grossman, 2013). Det er klart at de lærerstuderende skal blive mere
selvkørende og mestrende ift. professionsaktiviteter henover de tre praktikker, men de bliver
også bedre til at observere og til at reflektere over observationerne gennem uddannelsens
tidsmæssige forløb.

5

Tabel 1. Andel af lærerstuderende, der haft muligheder for at lære gennem at observere andre læreres praksis med undervisningsaktivitetera,
opdelt på niveau af seneste praktik (N = 345)
Undervisningsaktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne
Undervise eleverne i strategier til at lære fagspecifikt indhold
Differentiere undervisning
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes forhåndsviden
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes personlige og kulturelle erfaring
Anvende repræsentationsformer/modeller/eksempler til at udvikle elevernes forståelse
Facilitere elevernes brug af teknologi
Identificere og respondere på elevernes ideer og tænkning
Facilitere klassesamtale
Udøve klasseledelse (dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers adfærd)
Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø
Give eleverne fagspecifik feedback

Noter.
a.Jeg observerede andre lærere praktisere dette med eleverne
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Praktikniveau 1
(n = 91)
%
71.4
69.2
76.9
80.2
58.2
73.6
78.0
79.1
90.1
93.4
79.1
76.9

Praktikniveau 2
(n = 116)
%
65.5
64.7
68.1
72.4
60.3
63.8
65.5
80.2
74.1
83.6
73.3
69.8

Praktikniveau 3
(n = 138)
%
47.1
42.8
52.9
50.7
47.8
52.2
44.2
54.3
65.2
66.7
62.3
52.2

3.2. Muligheder for læring gennem egen praksis opdelt på praktikniveauer
Andelene af studerende som har angivet at de under deres seneste praktik har haft mulighed
for at lære gennem selv at praktisere de forskellige undervisningsaktiviteter varierer ikke
særligt meget henover de forskellige praktikniveauer (Tabel 2). For alle 12
undervisningsaktiviteter gælder det desuden at andelene af studerende som angiver at have
praktiseret disse er meget høje (fra 74% til 99%) For de fleste undervisningsaktiviteter er der
ingen reelle forskelle at spore. Kun for tre undervisningsaktiviteter er der således større
forskelle, og det er i alle tre tilfælde forskelle mellem praktikniveau 1 og de to andre
praktikniveauer, således at andelen af studerende, der selv har praktiseret disse
undervisningsaktiviteter, er højere, når seneste praktik er på niveau 2 eller 3. Det drejer sig
om følgende undervisningsaktiviteter “5. Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes
personlige og kulturelle erfaring”, “11. Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø”
samt “12. Give eleverne fagspecifik feedback”.
Vi finder det bemærkelsesværdigt at andelen af studerende, der angiver at de har haft
mulighed for læring gennem egen praksis, er over 90% for syv af undervisningsaktiviteterne
og aldrig kommer under 80% (tabel 4 i afsnit 3.4.), men mønstret er lidt mere varieret, når der
opdeles på praktikniveau (tabel 2) og der ikke er nogen reelle forskelle mellem
praktikniveauerne. Uanset om læring gennem egen afprøvende praksis forstås som en form
for situeret mesterlære med indbygget progression (Lave & Wenger, 1991), som den
signifikante og transformerende læring, der kan opnås gennem “gøren” (Rogers, 1969), eller
det foretrækkes beskrevet med udgangspunkt i andre teoretiske standpunkter, så kan det ses
som et positivt resultat for læreruddannelsespraktikken at så mange har afprøvende praksis af
forskelligartet karakter. På den anden side, så er der ingen af undervisningsaktiviteterne, som
alle de lærerstuderende i undersøgelsen angiver at have haft mulighed for at praktisere selv i
deres seneste praktik, hvilket kan synes at være modsatrettet praktikkens grundlæggende
formål; at praktisere/øve/træne professionens væsentlige aktiviteter.
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Tabel 2. Andel af lærerstuderende, der haft muligheder for at lære gennem selv at praktisere undervisningsaktiviteterb, opdelt på niveau af
seneste praktik (N = 345)
Undervisningsaktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne
Undervise eleverne i strategier til at lære fagspecifikt indhold
Differentiere undervisning
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes forhåndsviden
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes personlige og kulturelle erfaring
Anvende repræsentationsformer/modeller/eksempler til at udvikle elevernes forståelse
Facilitere elevernes brug af teknologi
Identificere og respondere på elevernes ideer og tænkning
Facilitere klassesamtale
Udøve klasseledelse (dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers adfærd)
Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø
Give eleverne fagspecifik feedback

Noter.
b.Jeg praktiserede selv dette med eleverne

8

Praktikniveau 1
(n = 91)
%
87.9
79.1
93.4
93.4
68.1
85.7
76.9
89.0
93.4
90.1
79.1
73.6

Praktikniveau 2
(n = 116)
%
89.7
82.8
94.8
95.7
83.6
91.4
82.8
97.4
89.7
97.4
82.8
89.7

Praktikniveau 3
(n = 138)
%
89.9
84.1
98.6
91.3
85.5
92.0
81.2
96.4
96.4
96.4
92.8
89.9

3.3. Muligheder for læring gennem feedback på egen praksis opdelt på praktikniveauer
Andelene af studerende som har angivet at de under deres seneste praktik har haft mulighed
for at lære gennem modtagelse af feedback på deres egen praktiseren af de 12
undervisningsaktiviteter varierer ikke meget henover praktikniveauer (tabel 3) - bemærk at
andelen er beregnet med udgangspunkt i de studerende som i tabel 2 har angivet at de har
praktiseret disse undervisningsaktiviteter selv (dvs. forskelligt n for hver
undervisningsaktivitet). Der er dog enkelte undtagelser: Af de studerende, der har angivet
selv at have praktiseret ”7. Facilitere elevernes brug af teknologi” er der 30% af de som
senest var i niveau 1 praktik som ikke har modtaget feedback på denne praksis, men hhv. 7
og 13 % flere modtog feedback på dette i niveau 2 og niveau 3 praktik. Af de studerende som
har angivet selv at have praktiseret ”1. Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne”
er andelen der har modtaget feedback på denne praksis studerende i niveau 1 praktik (91%),
mens andelen er lidt lavere blandt studerende der har været i praktik på niveau 2 og 3.
Endelig angiver næste 95% af de studerende som har praktiseret ”10. Udøve klasseledelse
(dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers adfærd)” på praktikniveau 3, at de har modtaget
feedback på denne praksis, mens godt 8% færre angiver dette på praktikniveau 1 og 2.
Det at modtage feedback på egen (afprøvende) praksis kan forstås som resultatet af en
klassisk supervisionsproces (Goodyear, 2014), som en feedback-feedforward sløjfe der er en
del af en “omlærings”-proces (Hermansen, 2003), eller som noget helt tredje. Uanset den
forståelsesramme, der lægges på ”læring gennem feedback”, så er det fælles dog at der gives
feedback i en eller anden form, og det er denne feedback som danner rammen for
læringsmuligheden. Vi finder det derfor bemærkelsesværdigt, at for 11 af de 12 praktiserede
undervisningsaktiviteter i praktikkerne (undtagelse aktivitet ”10 Udøve klasseledelse” på
praktikniveau 3), angiver mellem 9% og 30% af de studerende ikke at have modtaget
feedback på deres egen praksis af disse. . Formålet med praktik i læreruddannelsen er ikke
blot at praktisere, men at lære af denne praksis, hvorfor feedback synes at være central.
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Tabel 3. Andel af lærerstuderende, der haft muligheder for at lære gennem at modtage feedback på egne undervisningsaktiviteterc, opdelt på
niveau af seneste praktik (N = 345)
Undervisningsaktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne
Undervise eleverne i strategier til at lære fagspecifikt indhold
Differentiere undervisning
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes forhåndsviden
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes personlige og kulturelle erfaring
Anvende repræsentationsformer/modeller/eksempler til at udvikle elevernes forståelse
Facilitere elevernes brug af teknologi
Identificere og respondere på elevernes ideer og tænkning
Facilitere klassesamtale
Udøve klasseledelse (dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers adfærd)
Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø
Give eleverne fagspecifik feedback

Praktikniveau 1
% (n)
91.2 (80)
81.9 (72)
89.4 (85)
82.4 (85)
79.0 (62)
78.2 (78)
70.0 (70)
80.2 (81)
78.8 (85)
87.8 (82)
83.3 (72)
80.6 (67)

Praktikniveau 2
% (n)
88.5 (104)
85.4 (96)
87.3 (110)
83.8 (111)
76.3 (97)
79.2 (106)
77.1 (96)
78.8 (113)
83.7 (104)
88.5 (113)
84.4 (96)
80.8 (104)

Praktikniveau 3
% (n)
86.3 (124)
85.3 (116)
89.0 (136)
91.3 (126)
80.5 (118)
85.0 (127)
83.0 (112)
85.7 (133)
88.0 (133)
94.7 (133)
85.2 (128)
80.6 (124)

Noter. % i denne tabel er procent-delen af studerende som havde angivet selv at have praktiseret den pågældende undervisningsaktivitet (jf. tabel 2). Det antal studerende som
procentdelen er beregnet ud fra er således angivet som n i hver celle.
c.Jeg modtog feedback på mine afprøvninger af denne praksis med eleverne
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3.4. Forskelle i læringsmuligheder gennem observation og egen praktiseren
Ses der på om der er forskel på hvor mange af de lærerstuderende, der har haft mulighed for
at lære gennem observation hhv. egen praksis af undervisningsaktiviteterne, er der
højsignifikant forskel for alle undervisningsaktiviteter (tabel 4). Der er i alle tilfælde tale om
at flere af de studerende har haft mulighed for at lære gennem selv at praktisere end for at
lære gennem observation.
Opdeles de studerende ud fra niveauet af deres seneste praktik, ses samme mønster for
studerende i praktikniveau 2 og 3 som for den samlede studenterpopulation (tabel 5). For
studerende i praktikniveau 1 er der til gengæld ikke forskel på hvor mange af de studerende,
der har haft mulighed for at lære gennem observation hhv. egen praksis når det drejer sig om
undervisningsaktiviteterne: ”7. Facilitere elevernes brug af teknologi”, ”9. Facilitere
klassesamtale”, ”10. Udøve klasseledelse”, ”11. Facilitere et godt socioemotionelt
læringsmiljø” og ”12. Give eleverne fagspecifik feedback”.
Resultaterne her taler langt hen ad vejen for sig selv. De ”manglende” forskelle i hvor mange
studerende, der har haft mulighed for at lære netop ovenstående aktiviteter gennem
observation hhv. egen praktiseren på praktikniveau 1, skal, i hvert fald delvist, forklares af at
næsten alle både observerer og praktiserer ”9. Facilitere klassesamtale” og ”10. Udøve
klasseledelse”. Mht. ”7. Facilitere elevernes brug af teknologi”, ”11. Facilitere et godt
socioemotionelt læringsmiljø” og ”12. Give eleverne fagspecifik feedback”, er der snarere
tale om at netop disse aktiviteter praktiseres af færre på praktikniveau 1, mens andelen der
observerer er højere å praktikniveau 1. Her er således nok tale om reel mangel på forskel.
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Tabel 4. Forskelle i muligheder for at lære gennem observation af andre lærere henholdsvis selv at praktisere undervisningsaktiviteter (N = 345
i hver kolonne)
Undervisningsaktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne
Undervise eleverne i strategier til at lære fagspecifikt indhold
Differentiere undervisning
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes forhåndsviden
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes personlige og kulturelle erfaring
Anvende repræsentationsformer/modeller/eksempler til at udvikle elevernes forståelse
Facilitere elevernes brug af teknologi
Identificere og respondere på elevernes ideer og tænkning
Facilitere klassesamtale
Udøve klasseledelse (dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers adfærd)
Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø
Give eleverne fagspecifik feedback

Observereta
%
59.7
57.1
64.3
65.8
54.8
61.7
60.3
69.6
74.8
79.4
70.4
64.6

Praktiseretb
%
89.3
82.3
95.9
93.3
80.3
90.1
80.6
94.8
93.3
95.1
85.8
85.5

Noter. p < 0.001 for alle marginale homogenitetstest af forskelle mellem at have observeret henholdsvis selv praktiseret undervisningsaktiviteter efter korrektion for multipel
testning vha Benjamini-Hochberg proceduren (Benjamini & Hochberg, 1995).
a.Jeg observerede andre lærere praktisere dette med eleverne
b.Jeg praktiserede selv dette med eleverne
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Tabel 5. Forskelle i muligheder for at lære gennem observation af andre lærere henholdsvis selv at praktisere undervisningsaktiviteter, opdelt
på niveau af seneste praktik (N = 345)
Undervisningsaktiviteter
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Planlægge kognitivt krævende opgaver til eleverne
Undervise eleverne i strategier til at lære fagspecifikt indhold
Differentiere undervisning
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes forhåndsviden
Forbinde fagspecifikt indhold til elevernes personlige og
kulturelle erfaring
Anvende repræsentationsformer/modeller/eksempler til at
udvikle elevernes forståelse
Facilitere elevernes brug af teknologi
Identificere og respondere på elevernes ideer og tænkning
Facilitere klassesamtale
Udøve klasseledelse (dvs. med fokus på tidsforbrug og elevers
adfærd)
Facilitere et godt socioemotionelt læringsmiljø
Give eleverne fagspecifik feedback

Praktikniveau 1 (n = 91)
Observereta Praktiseretb
%
%
71.4
87.9***
69.2
79.1**
76.9
93.4***
80.2
93.4***
58.2
68.1**

Praktikniveau 2 (n = 116)
Observereta Praktiseretb
%
%
65.5
89.7***
64.7
82.8***
68.1
94.8***
72.4
95.7***
60.3
83.6***

Praktikniveau 3 (n = 138)
Observereta Praktiseretb
%
%
47.1
89.9***
42.8
84.1***
52.9
98.6***
50.7
91.3***
47.8
85.5***

73.6

85.7***

63.8

91.4***

52.2

92.0***

78.0
79.1
90.1
93.4

76.9
89.0**
93.4
90.1

65.5
80.2
74.1
83.6

82.8***
97.4***
89.7***
97.4***

44.2
54.3
65.2
66.7

81.2***
96.4***
96.4***
96.4***

79.1
76.9

79.1
73.6

73.3
69.8

82.8**
89.7***

62.3
52.2

92.8***
89.9***

Noter. ** p < 0.01, *** p < 0.001 marginale homogenitetstest af forskelle mellem at have observeret henholdsvis selv praktiseret undervisningsaktiviteter efter korrektion for
multipel testning vha Benjamini-Hochberg proceduren (Benjamini & Hochberg, 1995).
a.Jeg observerede andre lærere praktisere dette med eleverne
b.Jeg praktiserede selv dette med eleverne
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4. Perspektiver
Diskussionen af resultaterne kunne fokuseres i mange retninger, som genfindes i
forskningslitteraturen om læreruddannelsen, eksempelvis teori-praksis-koblingen,
professionslæring og design af læreruddannelser. Vores studie er imidlertid blot et første studie
af lærerstuderendes muligheder for at lære i praktik gennem observation, egen praksis og
feedback på egen praksis, som dette kan undersøges vha. FPE-DK-instrumentet, og et studie
som kun er gennemført ved én professionshøjskole. Vi undlader derfor at konkludere alt for
vidtrækkende på resultaterne, men fremhæver blot hvad vi fandt bemærkelsesværdigt ifm.
resultaterne. I stedet inviterer vi læserne og brugerne af rapporten til at tolke på og diskutere
resultaterne ind i deres egen praksiskontekst og ift. de didaktiske og pædagogiske
problemstillinger som er aktuelle der. For at opnå mere omfattende og sikre resultater om
lærerstuderendes læringsmuligheder i forbindelse med praktik fordrer det en videreudvikling af
survey-instrumentet og studier med større populationer. I lyset af hyppige reformer eller
justeringer af læreruddannelsen i Danmark, er det behov for mere forskning især hvad angår
læringsmuligheder i forbindelse med praktik på skoler og praksiserfaringer integreret i campusuddannelsen.
4.1. Fremtidige studier
Valideringsstudiet af FPE-OPL (Nielsen, indgivet), viste blandt andet at der manglede
spørgsmål i de tre skalaer som reflekterede undervisningsaktiviteter som forekom sjældnere
under praktikken end de aktiviteter der er inkluderet i instrumentet, og at dette var mest udtalt
ift. egen praksis og feedback på egen praksis og i mindre grad for observation i mindre grad.
Nielsen (indgivet) foreslog desuden at disse kunne bestå i aktiviteter rettet mod skole-hjemsamarbejdet, som er en fremtrædende del af kompetenceområde 3 (relationsarbejde) idet der er
færdighedsmål omkring skole-hjem-samarbejde på alle tre praktikniveauer: Praktikniveau 1
kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave, praktikniveau 2
kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål, praktikniveau 3 indhold i
planlagte undervisningsforløb samt kommunikere med forældre om elevernes skolegang (se
appendiks 2 for praktikkernes kompetencemål). Disse kompetencemål afspejles ikke i
instrumentets aktiviteter. Det synes rimeligt at antage, at et så følsomt arbejdsområde som
skole-hjem-samarbejde, måske sjældent er det som ”øves” i praktikkerne, og således at
inklusionen af sådanne aktiviteter både ville forbedre instrumentets måleegenskaber, når det
anvendes som skalaer og samtidigt ville gøre instrumentet mere passende til praktikkonteksten
i den danske læreruddannelse, som denne ser ud for nuværende.
Det andet område som Nielsen (indgivet) foreslog som en mulighed udvidelse af instrumentets
aktiviteter var det didaktiske færdighedsmål for praktikniveau 3: udvikle egen og andres
praksis på et empirisk grundlag, idet dette ej heller indfanges af aktiviteterne og mulighederne
for læring i FPE-DK. Det er desuden rimeligt at antage, at det kan være svært at inddrage
afprøvning af egen og andre udvikling i et 6-ugers praktikforløb, og at dette således også vil
forekomme ganske sjældent, og at inddragelse af dette i også vil kunne forbedre instruments
måleegenskaber, når det anvendes i skala-øjemed. Fremtidige undersøgelser af
lærerstuderendes muligheder for læring i praktik bør således gennemføres med en revideret
udgave af FPE-DK-instrumentet, som indeholder flere undervisningsaktiviteter og således kan
afdække bredere og mere fyldestgørende ift. samtlige færdighedsmål for praktikkerne.
Det ville desuden være ønskværdigt, hvis en udvidet udgave af instrument tillige indeholdt en
sektion af spørgsmål, som kunne afdække den ”didaktiske progression”, der er indlejret i
praktikkerne som en udvikling fra undervisningssekvenser, til undervisningsforløb til mere
længerevarende undervisningsopgaver, altså en forestilling om det mere enkle i begyndelsen
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og de mere komplekse situationer hen mod slutningen af det samlede praktikforløb. Med
sådanne udvidelser af instrumentet vil det være muligt at mere præcist undersøge om de
lærerstuderende får de muligheder for læring, som er hensigten qua færdighedsmålene samt
med længdesnitsundersøgelser om den intenderede progression finder sted.
Fremtidige studier bør desuden gennemføres med større studiepopulationer, for eksempel ved
at inddrage læreruddannelser ved andre danske professionshøjskoler eller
læreruddannelsesinstitutioner i de andre skandinaviske lande. Komparative undersøgelser på
tværs af lande vil dog formentlig kun kunne omfatte en del af instrumentet, da nogle dele vil
være specifikt bundet op på den danske læreruddannelsespraktik. For at kunne udtale sig om
progression og praktik eller praksiserfaringer under forskellige designs for læreruddannelse
over tid, er der ikke kun behov for tværsnitstudier, men også for forskellige typer af
undersøgelser over tid. Sidst men ikke mindst, betyder indførelsen af mulige nye former for
praktik og praksiserfaringer, som for eksempel integrerede praksisdele i uddannelsens øvrige
fag eller langstrakte og sideløbende praktikforløb, også nye udfordringer for fremtidige studier.
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Appendiks 1 – UCL læreruddannelse og praktikplacering
Tabel A-1. Placering af de 3 praktikker på læreruddannelsen ved UCL Erhvervsakademi og
Professionshøjskole
Campus
Jelling
Odense
Jelling
Odense
Jelling
Odense

Optag
sommer/vinter
sommer/vinter
sommer/vinter
sommer/vinter
sommer/vinter
sommer/vinter

Studieår
(semester)
1 (2/3)
1 (2)
3 (4/5)
3 (4/5)
4 (6/7)
4 (6/7)

praktikniveau
1
1
2
2
3
3

For skematiske fremstillinger af organisering af det samlede læreruddannelsesforløb ved de
to UCL campi afhængigt af studiestart, se nedenstående links:
Struktur
Struktur
Struktur
Struktur

for Læreruddannelsen
for Læreruddannelsen
for Læreruddannelsen
for Læreruddannelsen

på Fyn, sommerstart
på Fyn, vinterstart
i Jelling, vinterstart
i Jelling, sommerstart

For UCL studieordning, der beskriver den nationale del af læreruddannelsen, se:
Studieordning 2020/2021 - National del
For UCL studieordning, der beskriver den institutionsspecifikke del af læreruddannelsen, se:
Studieordning 2020/2021 - Institutionsdel
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Appendiks 2. Kompetencemål for praktik i læreruddannelsen8
omhandler den (1) praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod lærerens arbejde med
elever og (2) den analytiske dimension, der retter sig mod at kunne undersøge egen og andres
praksis. Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på
praktikskolen.
Kompetenceområder:
Kompetenceområde 1: Didaktik
Kompetenceområde 2: Klasseledelse
Kompetenceområde 3: Relationsarbejde
Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse,
evaluering og udvikling af undervisning.
Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte,
planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.
Færdighedsmål: Den studerende kan
1. praktikniveau
målsætte, planlægge, gennemføre og
evaluere undervisningssekvenser i
samarbejde med medstuderende og
kolleger,

evaluere elevernes udbytte af
undervisningen i forhold til formulerede
mål og
analysere undervisningssekvenser med
henblik på udvikling af undervisningen,
2. praktikniveau
planlægge, gennemføre og evaluere et
differentieret undervisningsforløb i
samarbejde med medstuderende med
anvendelse af en variation af metoder,
herunder anvendelsesorienterede
undervisningsformer og bevægelse i
undervisningen,
evaluere undervisningsforløb og elevers
læringsudbytte,
observere egen praksis og den enkelte
elevs læring med henblik på udvikling af
undervisningen,
3. praktikniveau
planlægge, gennemføre og evaluere
længerevarende undervisningsforløb under
hensyntagen til elev- og årsplaner i
samarbejde med medstuderende og
skolens øvrige ressourcepersoner,
evaluere elevers læringsudbytte og
undervisningens effekt og

Vidensmål: Den studerende har viden om

folkeskolens formål og læreplaner, principper
for undervisningsplanlægning,
undervisningsmetoder og organisering af
elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes
forudsætninger,
evalueringsformer til vurdering af elevers
målopnåelse på praktikskolen,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder,
undervisningsmetoder, principper for
undervisningsdifferentiering, læremidler og it,

formative og summative evalueringsmetoder
samt test,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.
organisations-, undervisnings-, og
samarbejdsformer,

metoder til formativ og summativ evaluering og

8 Beskrivelsen inklusiv færdigheds- og vidensmål er hentet ordret fra
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1068#Bil3.
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udvikle egen og andres praksis på et
empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes
faglige og sociale læringsmiljø.
Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og
positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.
Færdighedsmål: Den studerende kan
1. praktikniveau
lede elevernes deltagelse i undervisningen,
2. praktikniveau
udvikle tydelige rammer for læring og for
klassens sociale liv i samarbejde med
eleverne og
3. praktikniveau
lede inklusionsprocesser i samarbejde med
eleverne.

Vidensmål: Den studerende har viden om
klasseledelse,

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale
relationer og
læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og
mobning.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever,
kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.
Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever,
forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i
forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.
Færdighedsmål: Den studerende kan
1. praktikniveau
kommunikere lærings- og
trivselsfremmende med elever,
kommunikere med forældre om
undervisningen og skolens formål og
opgave,
2. praktikniveau
samarbejde dialogisk med elever og
kolleger om justering af undervisningen og
elevernes aktive deltagelse,
kommunikere skriftligt og mundtligt med
forældre om formål og indhold i planlagte
undervisningsforløb,
3. praktikniveau
støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i
undervisningen og i klassens sociale liv,
samarbejde med forskellige parter på
skolen, og
kommunikere med forældre om elevernes
skolegang.

Vidensmål: Den studerende har viden om

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring
og elevrelationer,
skole-hjemsamarbejde,

kommunikation, involverende læringsmiljøer,
motivation og trivsel,
professionel kommunikation - mundtligt og
digitalt,
anerkendende kommunikation, og ligeværdigt
samarbejde, inklusionsprocesser og
processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved
forældremøder og forældresamtaler og
kontaktgrupper.
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