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Brugeroplevelse 1: Ansøgere, der blev optaget på læreruddannelsen i 

2013 

 

Formålet med evalueringen har været at indsamle viden om, hvordan studerende på årgang 

2013, der har gennemført første studieår, har oplevet og vurderer optagelsessamtalerne 

sammenholdt med lærerstudiets realiteter Jf. kommissorium 

 

1) Hvordan vurderes relevansen af optagelsessamtalerne sammenholdt med lærerstudiets 

realiteter (arbejdsfelt, arbejdsmetoder, mv.) på 1. studieår?  

 

Respondenter: 24 studerende 

Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. fokusgruppeinterview og telefoninterviews 

med studerende fra 4 læreruddannelsessteder (Vordingborg, Odense, Silkeborg, Aarhus). 

Der er udarbejdet skriftlige referater fra alle interviews. Som analysemetode er der 

anvendt meningskondensering. Alle interviews er analyseret for at få et samlet overblik 

over fælles og forskellige pointer i relation til spørgsmålene, og de centrale pointer og 

problemstillinger er sammenfattet og belyst gennem eksempler på udsagn fra 

respondenterne. Alle udsagn er anonymiseret.  

   

Kort resume af evalueringen: 

Respondenterne har generelt oplevet optagelsessamtalerne positivt. De har oplevet samtalerne 

meningsfulde og relevante i relation til lærerstudiets realiteter. Nogle respondenter mener, at 

kravene bør skærpes for at sortere flere fra. Respondenterne vurderer, at de seks domæner er 

relevante i forhold til deres erfaringer på første studieår, at cases og tekster havde et relevant 

indhold, og at det var meningsfuldt med en dialogisk form i optagelsessamtalen. 

Nogle er kritiske overfor domænet ”Etisk formåen” og bedømmelsen heraf på den korte tid. 

Flere respondenter forholder sig positivt til forslaget om en samarbejdsstation som delelement 

i optagelsessamtalen. Nogle anbefaler, at der skal mere fokus på, hvilke faglige krav og 

forventninger, der er til studerende i uddannelsen.    
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1)Respondenterne generelle oplevelse og vurdering af optagelsessamtalen i 2013?       

       

 

24 ud af de 24 respondenter har haft en positiv oplevelse af optagelsessamtalen i 2013.  

 

 

Alle respondenter har generelt haft gode oplevelser med optagelsessamtalerne. De oplevede i 

forskellig grad at have fået mulighed for at vise, hvem de var, og hvad de kunne. Flere 

oplevede, at de skulle præstere noget, og at det var svært at vide, hvad der blev forventet til 

optagelsessamtalen. Andre mener, at kravene skulle skærpes, så alle ikke kommer igennem. 

Respondenterne synes, teksterne var relevante i forhold til lærerarbejdet. De oplevede i mindre 

grad, at optagelsessamtalen gav dem en afklaring af, hvad studiet handler om. Enkelte var 

meget kritiske i forhold til interviewernes subjektive bedømmelser. 

”Det var godt at kunne fortælle, hvad man ellers kunne, når karaktererne ikke var 

gode nok” 

”Der var en god stemning og god mulighed for dialog, og måden det foregik på 

var ok og relevant” 

 ”Det fungerede ganske fint det hele, det var ret hyggeligt med de samtaler” 

  

”Det var fint nok, det handlede om folkeskolen og ikke så meget om studiet” 

 

”Vi fik en chance for at fortælle, hvorfor vi ville være lærere, men det var svært at 

vide, om man skulle have et bestemt svar i forhold til teksterne”. 

 

”Station 2 var også særdeles vigtig, for her skulle man vise, at man kunne læse og 

forstå en faglig tekst” 

”Det var relevant, at man blev vurderet, og der var noget at blive vurderet ud fra, 

så man kan vise, at tankegangen er ok, og at man ikke bare går efter at få SU” 
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 ”Det var godt, man fik hurtig feedback” 

”Det gik meget hurtigt, og det var træls, man ikke fik mulighed for at fremlægge 

dokumentation for erfaringer, og jeg havde klaget, hvis jeg ikke var kommet ind, 

for det var en meget subjektiv vurdering af de to interviewere. 4 interviewere ville 

give et bredere syn. ” 

”Positiviteten over for optagelsessamtalen faldt dog lidt, da vi begyndte på 

uddannelsen og hørte, at nærmest alle havde klaret samtalen, det var lidt 

underligt” 

Måske var det lidt for let. Kriterierne må gerne være lidt sværere, vi er næsten 

blevet halveret i vores klasse, så mange er allerede faldet fra.” 

  

2) Hvad er respondenterne blevet overrasket over det første år?  

Det er forskelligt, hvad respondenterne er blevet overrasket over, og der kan ikke 

umiddelbart genereres entydige og fælles svar på spørgsmålet. De følgende udsagn kan 

derfor alene give et fingerpeg om opmærksomhedsfelter, der er værd at reflektere over i et 

fremadrettet uddannelses- og undervisningsperspektiv. 

”Starten på uddannelsen var super, jeg er så glad for det, der er styr på det hele.” 

 

”Overrasket, neej… men det er en helt ny uddannelse, og det er åbenbart min 

aldersgruppe, der altid vil være udsat for det, underviserne støtter sig op af den 

gamle uddannelse, og man mærker deres forvirring. Der har manglet lidt klarere 

retningslinjer for, hvad der kræves af underviserne og de studerende.” 

”Jeg havde forventet, at det ville blive hårdt, men nu har vi lært at lære, og 

hvordan man skal søge og hvor man skal søge.” 
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”Det største gab har været mangel på praksis og praktik det første år, vi troede, vi 

kom meget mere ud på skolerne og tættere på rigtige børn.” 

 

 ”LG har været meget langt fra folkeskolen.” 

 

”Vi er overraskede over arbejdsmængden, som har været større end forventet, 

men absolut tålelig. I perioder er det presset, men alt i alt ok og fint der stilles 

krav.” 

 

”Der har været en dårlig struktur og usikkerhed om LU13. Dygtige lærere, men alt 

for meget usikkerhed.” 

 

”Jeg er blevet overrasket over, at studieplanerne ikke er blevet koordineret, så ville 

de (underviserne) ikke lægge 5 afleveringer og 3 fremlæggelser i samme uge. Der 

lægges op til et højt fagligt niveau, men der bliver ikke rettet og givet feedback, 

det savner jeg, hvis man skal forbedre sig, har man brug for feedback, det er en 

skam, der er blevet skåret så meget ned.” 

”Rygterne siger, at 1. år er helvedes året, og når du har overstået det, har du let 

ved at gøre uddannelsen færdig, det er på 1.år, man lærer at lære” 

 

”Uddannelsen er blevet en universitetsuddannelse med forelæsninger, måske 

tænker de næste, at det bare er forelæsninger, og at man ikke behøver at 

samarbejde.” 

  

”Det er næsten umuligt at dumpe, alle skal nok komme igennem modulerne,  

ærgerligt man ikke bliver stillet mere til regnskab for det, man laver og får mere 

respons, og ærgerligt man ikke skal i praktik på 3 årgang”. 
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3)Hvordan vurderer respondenterne overordnet relevansen af optagelsessamtalerne 

sammenholdt med realiteterne det første studieår? 

  

Sammenfattende vurderer respondenterne, at der er en god sammenhæng mellem 

optagelsessamtalerne og indhold og arbejdsmetoder i studiet.  På spørgsmålet om konkrete 

eksempler på sammenhæng mellem optagelsessamtalen og arbejdet på første studieår giver 

respondenterne forskellige eksempler, der relaterer sig til uddannelsen generelt og specifikt til 

undervisningsfag, LG og praktik. Nogle af respondenterne kunne ikke huske teksterne og 

havde svært ved at udtale sig om indholdet, men de synes, at formen ved optagelsessamtalen 

var ok, og at dialog og samtale er vigtig i både studiet og uddannelsen. Enkelte respondenter 

synes, der er langt fra optagelsessamtalernes cases og tekster til undervisningens i fagene på 

1.årgang. Det betød dog ikke, at de synes, at cases og tekster havde et forkert indhold.  

 

”Optagelsessamtalen var en dialog, og dialog fylder meget i uddannelsen, så det 

hænger fint sammen” 

 

”Det var fine emner at blive vurderet ud fra i forhold til det, vi nu arbejder med i 

LG”  

 

 ”Det var helt relevante tekster, og jeg tænkte, at så er vi squ i gang…” 

 

 ”Det var helt perfekt og lagde op til det, vi arbejder med” 

 

”Helt relevant med tekstanalyse, men man fik sådan en lidt HF-agtig måde at gå 

ind i det på til optagelsessamtalen, det handler mere om analyse og forståelse, og 

det skal man kunne på uddannelsen, ellers er man lost.” 

 

”Kommunikation er ikke et fag i uddannelsen, det kunne det godt være, for det er 

vildt vigtigt område, og det fylder meget i uddannelsen, og det er vigtigt, at man 

kan kommunikere som lærer, så andre kan forstå, hvad man siger, og det blev 

man jo også bedømt på, så vidt jeg husker.”  
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”Vi har arbejdet med konfliktløsertrappen i år, og det var det, casen indirekte 

handlede om.” 

 

”Jeg kan huske, jeg havde en tekst om studerende i praktik og hvad man skulle 

gøre, når en elev vendte sig væk fra tavlen, og det var meget realistisk”  

 

”Casen kunne fint være taget fra pædagogik, for det er her, man lærer de 

værktøjer, man kan bruge, men hvad er etisk og ikke-etisk? Kan det bedømmes? 

Det er nemmere at vurdere faglig tekstforståelse og analyse, og det er super 

relevant.” 

 

Ja, der er lighed til en del fag, hvor man skal analysere en tekst ud fra teori og 

praksis og samtalen var menneskelig”  

 

”Den faglige tekst var lidt underlig, det havde været bedre med en 

matematiktekst, når man vil have matematik eller en tekst i forhold til det fag man 

nu har.” 

 

”Jeg husker det sådan, at det var sådan nogle generelle problemstillinger fra 

skolen, der var i teksterne og set i bakspejlet var de ok i forhold til noget af det vi 

har arbejdet med på 1. årgang og i praktik.” 

 

”Der er langt fra optagelsessamtalers tekster til undervisningen på 1.årgang , og 

sjældent vi støder på dem (domænerne) i hverdagen,  men teksterne havde et ok 

indhold”  
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Optagelsessamtalerne havde til formål at afdække ansøgerens forudsætninger, potentialer 

og kompetence i forhold til 6 domæner:  

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

 Faglig tekstforståelse og - håndtering, Analytisk formåen, 

Kommunikationsevne (station 2) 

 

3)Hvordan vurderer respondenterne relevansen af de 6 domæner i optagelsessamtalen i 

forhold til erfaringer det første år i uddannelsen? 

 

De fleste respondenter vurderer, at de 6 domæner er meget relevante i forhold til studiet og 

lærerprofessionen. Enkelte respondenter synes, at nogle af domænerne er irrelevante (etisk 

formåen og personlig integritet). På spørgsmålet om, hvorvidt en samarbejdsstation kunne 

være relevant, synes mange af respondenterne, at det kunne være en rigtig god ide, hvis man 

ikke udelukkende vurderes på sine samarbejdskompetencer. De mener, det er noget man kan 

og skal lære undervejs i studiet. Enkelte respondenter synes, det ville være relevant med en 

undervisningsfaglig station og enkelte forslår, at der skal mere fokus på, hvad der kræves og 

forlanges i forhold til studiemiljøet og arbejdet i studiegrupper.  

 

”De er meget relevante alle sammen, især var casen rigtig god, det var meget 

relevant at kunne sætte sig ind i casen og hvordan man selv ville reagere, det gav 

god mening” 

 

”Det er fine kriterier, godt som forudsætning for at blive en god lærer” 

” 

”De 6 områder er relevante nok, men svært at vide, hvad der blev forventet. 

Hvordan bliver man vurderet”  
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”Domænerne var fine nok, undtagen personlig integritet og etisk formåen, det er 

uvidenskabeligt og vanvittigt, hvordan kan man vurdere det på så kort tid?” 

”Jeg er noget kritisk overfor, hvordan man måler motivation” 

 

”Det ville være godt med en tredje station i forhold til undervisningsfag, for her er 

vores forudsætninger godt nok vidt forskellige, fx i musik. Hvad har du af evner, 

og hvad er niveaet, hvad forlanges der. Kan man screene folk? Så var der nogen, 

der ikke kunne blive optaget og nogen der i hvert fald ikke skulle optages. ” 

 

”Der lægges meget vægt på studiegruppearbejde, og det er svært når vores 

faglige niveauer er så forskellige, svært at finde et middelniveau. Man skal vide, 

hvad der forventes i studiemiljøet, det faglige niveau, mv”   

 

”En samarbejdsstation kunne være en god ide, for man skal jo samarbejde med 

elever, forældre og lærere i skolen – og dog, man er jo meget afhængige af, 

hvem man kommer i gruppe med og så kan det blive for tilfældigt. Hvad skulle 

kriterierne for bedømmelse være” 

 

”God ide med en samarbejdsstation, for man skal kunne være sammen med 

mange også selvom du ikke gider, det er en almen kompetence, som alle skal 

kunne, men det vil nok være grænseoverskridende for nogen og sortere nogen 

fra.”  

 

”Hvis man laver en gruppeopgave, skal man selv skrive, hvad man har bidraget 

med. På den måde kunne man gøre det og det vil være ok at vurdere ansøgere 

på, om de kan samarbejde” 

 

9) Respondenternes anbefalinger til videreudvikling af optagelsessamtalerne?  

Ansøgerne anbefaler: 
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”Man skal arbejde meget i studiegrupper, så måske skal der mere fokus på det 

ved optagelsessamtalerne” 

”Der kunne godt være en trejde station med fokus på undervisningsfagene og på 

hvilket niveau man skal have. Vi kommer ind med så vidt forskellige 

forudsætninger, og det er virkelig svært, når vi arbejder i studiegrupper, fx i 

natur/teknik, nogen kommer med geografi som indgang og har overhovedet ikke 

haft biologi fx . På vores hold er 1/3 faldet fra. Mange af dem havde været til en 

optagelsessamtale, men var ikke engagerede nok. Kan man skærpe samtalerne, så 

der ikke er så mange, der falder fra” 

 

”Gerne mere studievejledning, det er svært når man lige kommer fra en 

ungdomsuddannelse, hvad er optagelseskravene? Hvad forventes der? 

”Kunne man score point for sine tidligere erfaringer, så det indgår på lige fod 

med karakterer?” 

 


