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Brugeroplevelse 3: Ansøgere, der blev afvist/ ikke opnåede 

tilstrækkelige point til at blive optaget på læreruddannelsen i 2014 

 

 

Respondenter: 20 ansøgere 

Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. telefoninterviews og udsendt spørgeskema.  

 

I hvilket omfang vurderes tilbagemelding om afslag og efterfølgende vejledning at være 

tilfredsstillende? 

 

Kort resume af evalueringen: 

Et flertal af respondenterne har haft en positiv oplevelse af optagelsessamtalerne og oplevede 

endvidere, at de fik god mulighed for at vise deres forudsætninger, kompetencer og 

potentialer.  

Respondenterne vurderer generelt, at de 6 domæner er relevante og meningsfulde. 

Knap halvdelen af respondenterne oplevede tilbagemeldingen om afslag som tilfredsstillende 

og knap halvdelen var skuffede over tilbagemeldingen. Ingen af respondenterne er blevet 

tilbudt vejledning efterfølgende, hvilket enkelte respondenter efterspørger. En del af 

respondenterne vil søge læreruddannelsen igen, enkelte er i tvivl og nogle har besluttet sig for 

at søge andre uddannelser. Respondenterne har ikke umiddelbart forslag til andre områder/ 

domæner, der burde indgå i optagelsessamtalen. Enkelte respondenter anbefaler bedre 

information om optagelsessamtalerne, og at personlig motivation, erfaringer og faglighed 

vægtes højere.  

 

 

1)Respondenterne generelle oplevelse og vurdering af optagelsessamtalen?            

  

Positivt 12 

Negativt 4 

Både positiv og negativt 4 
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Positivt:  

”God oplevelse. Flinke folk. Venlig modtagelse. Hyggelig samtale. Fik meget ud af 

det. Man famlede nogle gange lidt i blinde, men jeg prøvede at slappe af og 

være ærlig. Alt i alt ok oplevelse. Var nervøs og ville gerne have haft mere viden 

om indholdet i samtalerne på forhånd. God samtale med meget taletid. God 

stemning. Fornemmede dog at kemien spillede en rolle, derfor god ide med to 

forskellige personer til at vurdere samtalerne. Synes jeg gjorde det godt. Godt at 

man sikrer sig gode studerende. Spændende tekster. Søger igen til næste år.” 

 

Negativt:  

”Jeg havde fået at vide af et familiemedlem, at det foregik på en helt anden 

måde, så jeg blev meget overrasket og bragt ud af kurs.”  

 

”Det var en misvisende samtale ift indholdet på uddannelsen, som jeg tidligere 

har gået på.” 

 

”Jeg er chokeret over de to censorers bedømmelsesevne. Jeg var 2 point fra at 

klare cuttet og hvis de havde bedømt min motivation til 5 point, var jeg kommet 

over 30 point. Jeg mener selv, jeg er den mest motiverede læreraspirant i 

universet og kan ikke forstå deres bedømmelse af min motivation kan være valid. 

Efter gymnasiet spillede jeg i band, blev prof. musiker, rejste rundt i verden, 

flaskesamler som led i sociologisk eksperiment, arbejdet som direktør i eget firma, 

er vokset op i en lærerfamilie, jeg ved hvad det går ud på, jeg ved, jeg er god til 

det.” 

 

”Synes der blev lagt vægt på de forskellige ting og at man fra starten skulle være 

uddannet lærer, men det er jo derfor man søger ind. Desuden synes jeg ikke, at 
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lav point score i 2.felt, når man har højt i alle andre er grund til ikke at blive 

optaget, når nu man brænder så meget for det”. 

 

Både positivt og negativt:  

”En god måde at gøre det på, men følte, at jeg blev bedømt ud fra forkerte 

parametre (fik at vide, at jeg var for ung).”  

”Rare mennesker, men jeg var rigtig nervøs, og opgaverne var svære”.  

”Jeg søgte ind, men har intet hørt overhovedet”.  

”Jeg fik ikke lov at komme til samtale, da jeg ikke havde hvad der kræves for at 

komme ind, og nu må jeg bare begynde at læse op på de fag jeg skal bruge.” 

 

 

 

2) Oplevede respondenterne at få mulighed for at vise deres forudsætninger, 

kompetencer, potentialer?   

Ja 13 

Nej 4 

Både ja og nej 3 

 

Ja)  ”Helt sikkert. Fik jo mulighed for at komme med mine holdninger og så kunne de 

se min fremtræden som lærer, når jeg skulle fortælle, hvad jeg mente i forhold til 

den ene artikel”.  

 

”Især i station 1. Fin mulighed for at komme omkring personligt.” 

 

”Det er også ens eget ansvar at få det vist.”  

 

Nej)  ”Samarbejdsevne kan ikke bedømmes ud fra en samtale” 
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”Der var stor forvirring fra den ene samtaleperson.” 

”Blev chokeret over tekster og form.” 

”Slet ikke. Fik ikke mulighed for at fortælle om mine erfaringer, men skulle kun 

forholde mig til teksterne.” 

Både ja og nej)  

”Både og. Troede der var mere fokus på det personlige. Meget vægt på teksterne, 

som fylder for meget.” 

 

”Ved ikke.” 

 

”Ved ikke. Meget af det er vel noget man skal lære senere. Mærkeligt.” 

 

 

3) Hvordan har respondenterne oplevet tilbagemeldingen om afslag?   

Tilfredsstillende 8 

Ikke tilfredsstillende 7 

Ved ikke 5 

 

Tilfredsstillende) 

”Rart med hurtigt svar.” 

”Fint at kunne se hvordan man er blevet bedømt.” 

”Det var min egen skyld jeg ikke kom ind, fik nemlig ikke afleveret mit 

eksamensbevis i tide, så jeg har kun mig selv at bebrejde.” 

”Der gik nogle uger inden jeg fik svar.” 

”Fint nok, men et afslag er jo aldrig rart at få. Der gik lidt tid inden jeg fik det”. 

”Tilfredsstilende. Jeg var mere interesseret i en anden uddannelse.” 
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Ikke tilfredsstillende 

”Jeg havde håbet at komme ind, så det er nok bare min skuffelse, der overskygger 

det hele.” 

”Fik ikke noget på resultatet, måtte selv ringe dem op og bede om resultatet.” 

”Fik 28 point. Dumt ikke at få lov til at komme ind. Dumt at man ikke kan klage”.  

Ved ikke:  

”Har bare set pointene.” 

 

 

 

4) Hvordan har respondenterne oplevet tilbagemeldingen om mulighed for efterfølgende 

vejledning været?  

 

Respondenterne er ikke blevet tilbudt efterfølgende vejledning. Enkelte respondenter ønsker en 

tilbagemelding og begrundelse på, hvad de ikke har gjort godt nok, og hvordan de kan 

kvalificere sig fremadrettet. 

 

 

 

 

 

Optagelsessamtalerne havde til formål at afdække dine forudsætninger og kompetencer 

ift 6 domæner:  

 Motivation, Etisk formåen, Personlig integritet og samarbejde (station 1) 

 Faglig tekstforståelse og - håndtering, Analytisk formåen, Kommunikationsevne 

(station 2) 
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5) Hvordan vurderer respondenterne relevansen af de 6 domæner i optagelsessamtalen?  

Meget relevant 11 

Relevant 5 

Ikke relevant 0 

Ikke svaret 3 

 

”Meget relevant idet jeg skulle forholde mig analytisk til en artikel samt snakke 

om min egen holdning, så de som vurderede mig kunne fornemme at jeg havde 

nogle lærertanker om mit fremtidige job” 

”Ganske fint” 

”Relevant især når man skal vise at man kan sætte sig i en lærers sted” 

”Meget relevant og egentlig kunne de godt have haft mere fokus på den faglige 

og analystiske tekstforståelse, så lærerne på stedet har en fornemmelse af om 

man vil kunne klare skærene på skolen” 

”Første del var mest relevant. Anden del er meget danskfaglig.”  

”God kombination og godt at der stilles krav bredt set.” 

”Fine områder. Bedre end at skrive en ansøgning. Godt med dialog.” 

”Meget relevant – de vurderer jo både på ens faglige kunnen og på motivation. 

Det virker til at være godt.” 

”Motivation er selvfølgelig vigtig, men den kan også godt først komme i løbet af 

uddannelsen, hvilket man skal være obs på.” 

”God ide med case.” 

”Station 1 er god, man skal vise, hvem man er. Station 2 er ikke så god. For svær 

tekst. Den var unødvendig. Vigtig at fokusere på personen og dennes motivation 

og engagement.” 
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”Indholdet i den faglige tekst handlede om noget inden for lærerverdenen, der 

var for indforstået, og der var for meget fokus på noget man skal lære senere 

hen.” 

”Relevant men ikke altafgørende. Teksterne var ikke rigtig mulige at ”analysere”, 

men gode til at skabe debat. Samtidig synes jeg ikke, man skal være uddannet 

lærer inden man overhovedet er startet, hvilket var hvad jeg følte de forventede.” 

 

 

6) Er der andre områder, der burde indgå? (Fx en samarbejdsopgave)  

Generelt har respondenterne ikke forslag til andre områder/ domæner, der burde indgå. 

Enkelte respondenter svarer at den personlige motivation burde vægtes højere. 

 

 

7) Vil respondenterne søge læreruddannelsen igen til næste år?  

  

Ja 10 

Nej 5 

Ved ikke 5 

 

Ja)  

”Håber at et års erfaringer giver noget ekstra til næste gang.” 

”Ja, det er derfor, jeg er i gang med at læse op på dansk og engelsk nu i håb om 

at komme ind næste sommer.” 

”Ja for pokker. Jeg ønsker rigtig meget at komme ind. Sidder tilbage og aner ikke, 

hvorfor jeg aldrig hørte fra dem.” 

”Vil rigtig gerne være lærer, så ja, søger igen og er forhåbentlig bedre forberedt 

næste gang.” 

”Ja, og spændende om jeg kan få nok point næste gang.” 
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”Ja, nu ved jeg hvad det handler om og er bedre klædt på næste gang.” 

”Ja, ærgerligt at falde igennem pgra alder.” 

 

Nej) 

”Jeg har søgt to gange og nu har jeg søgt ind på den fri lærerskole.” 

”Jeg har valgt en kontoruddannelse i stedet for. Står i en psykisk ustabil situation 

og skal derfor ikke arbejde med børn.” 

”Jeg har fundet mit drømmestudium og det er ikke seminariet.” 

”Har fundet noget andet.” 

Ved ikke) 

”Måske, blev anbefalet at søge igen. Overvejer det.” 

”Måske og håber så på bedre stemning ved samtalerne.” 

”Måske. Søger også ind på engelsk på universitetet for at nærme mig 

lærergerningen den vej. Jeg har mange venner, som er i gang/ færdige med 

seminariet, og de taler om det som værende noget af en rodebutik. Kaos i 

administrationen, uoplagte undervisere og et generelt uambitiøst niveau. Jeg blev 

vejet og fundet for let af selv samme uddannelsesinstituion og det har fået mig til 

at hæve mit eget ambitionsniveau. NB: det skal siges, at jeg få dage før 

optagelsessamtalen fejrede festivalafslutning med 4 dages teenagedruk. Det var 

naturligvis det rene idioti og min evne til at kommunikere under samtalen har 

givetvis været på samme stadium som en forvirret konfirmationsdreng, men jeg 

håbede censorerne havde læst min ansøgning og at de kunne se, jeg havde så 

mange værdifulde ting i bagagen, som man ikke finder hos Pernille, der gik ud af 

gym i sommer og som sikkert dropper ud det første år, fordi hun aldrig nåede at 

finde ud af, hvad det at være lærer egt går ud på.” 
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8) Respondenternes anbefalinger til udvikling af optagelsessamtalerne? 

Respondenterne har forskellige og individuelle anbefalinger på baggrund af deres erfaringer og 

holdninger, og der kan umiddelbart ikke udledes samstemmende forslag til anbefalinger.  

 

”Bedre information og især om pointsystemet, så man ved, hvilke krav der er.” 

”Jeg havde ingen anelse om, hvad der skulle ske til den samtale, så jeg kunne 

godt have brugt noget mere information. Send evt. mere info ud til folk forinden, 

så man ved, hvad man går ind til og så man ikke har grund til at være så nervøs, 

som man er.” 

”Sørg for at hver enkelt person dukker op til samtalen. Det er ikke rart, når man 

skal vente for længe, og når tingene ikke er struktureret godt nok. Få svaret folk i 

god tid, så man ikke skal gå og vente længe på svar.” 

”Vær fagligt fokuserede. Lærere skal kunne deres fag. Læg mere vægt på det 

faglige, så man rent faktisk kan klare sig gennem uddannelsen.”  

”Jeg synes bestemt ikke, man skal droppe optagelsessamtalerne.”  

”Gerne to personer ved hver station, så det ikke bliver for subjektivt.” 

”Mere fokus på personen, erfaringer og motivation.” 

”Hvis man er tæt på 30 point, bør man få en ekstra chance og måske blive 

indkaldt til en ekstra samtale.” 

”Sæt folk ind i, hvordan optagelsessamtalerne fungerer. Det kunne være dejligt at 

have set et eksempel inden man kommer til samtalen (evt. en video på nettet).” 

”Der var lidt sjusk fra kontorets side, da de pludselig ikke havde mine papirer/ filer 

og så havde de alligevel. Det må de godt have mere orden i. Det skulle gerne 

være dem som viser overskuddet.” 
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”Vær opmærksom på at få svaret alle. Jeg har ventet og ventet og skrevet mail til 

jer uden at få svar. Husk på hvert enkelt individ i hele denne proces. Ingen skal gå 

glemt gennem systemet.” 

”Vigtigere at kigge på personens engagement, motivation og erfaringer fremfor

  analyse som man skal lære i undervisningen.” 

”Danskfokus er problematisk hvis man er bedre til matematik.” 

”Mindre fokus på karakterer og tekstanalyse og mere fokus på erfaringer og 

pædagogiske kompetencer.” 

 

Sammenfattende vurderes optagelsessamtalerne positivt af respondenterne, der er blevet afvist, 

og ligeledes vurderer de, at de 6 domæner er relevante og meningsfulde. Respondenterne er 

ikke blevet tilbudt efterfølgende vejledning.  

 


