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Brugeroplevelse 2: Ansøgere, der blev optaget på læreruddannelsen i 

2014 

 

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

2014 har oplevet og vurderer optagelsessamtalernes mening og relevans Jf. kommissorium 

 

2) I hvilket omfang vurderes interviewkonceptet af de interviewede som meningsfuldt i 

forhold til at afdække hvert af de 6 indholdsdomæner? 

 

3) I hvilket omfang vurderes interviewkonceptet samlet set og hvert af de enkelte 

indholdsdomæner som relevant for studiet? 

 

Respondenter: 48 studerende 

Evalueringsmetode: Der er gennemført hhv. fokusgruppeinterview og telefoninterviews 

med studerende (ordinært optag og efteroptag) fra 8 læreruddannelsessteder (Odense, 

Aarhus, Silkeborg, Skive, Ålborg, Vordingborg, Zahle, Metropol, der repræsenterer 

store/små uddannelsessteder, by/land, geografisk spredning). 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 meget positivt. De har oplevet 

samtalerne meningsfulde og relevante, og det praktiske har generelt fungeret godt og 

professionelt. De fleste ansøgere har været naturligt nervøse før optagelsessamtalen, men 

nervøsiteten forsvandt i løbet af samtalen grundet den venlige atmosfære.  

Respondenterne vurderer samlet set, at interviewkonceptet afdækker de 6 indholdsdomæner, 

og at de enkelte domæner er relevante i forhold til studiet og lærerarbejdet. Domænet ”Etisk 

formåen” og domænet ”Analytisk formåen” giver anledning til flere refleksioner om forståelser, 
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forventninger, teksternes indhold, mv. Flere respondenter er positive overfor ideen om en 

samarbejdsopgave i praksis som delelement i optagelsessamtalen.. 

Optagelsessamtalerne har i forskelligt omfang bidraget til afklaring af, hvad der forventes af 

studerende i læreruddannelsen. Ansøgerne har i forskelligt omfang oplevet at have fået 

tilstrækkelige informationer via mails og hjemmesider, bl.a. afhængig af, hvorvidt de har været 

på den fælles hjemmeside eller den lokale hjemmeside. Flere respondenter anbefaler, at alle 

ansøgere burde til en optagelsessamtale, og at man fastholder optagelsessamtaler til 

læreruddannelsen fremover. 

 

 

1)Respondenternes generelle oplevelse og vurdering af optagelsessamtalen?       

       

44 ud af de 48 respondenter har haft en meget positiv oplevelse af optagelsessamtalerne.  

4 ud af de 48 respondenter havde en lidt blandet oplevelse, hvilke primært skyldes ventetid 

og oplevelsen af en eksamensagtig form. 

 

Respondenterne har generelt haft rigtig gode oplevelser med optagelsessamtalerne. De har 

haft positive forventninger til optagelsessamtalen, og de er meget tilfredse med at få mulighed 

for at fortælle om deres motivation og begrundelser for at ville være lærere og vise deres 

kompetencer til at forholde sig til en lærerfaglig case og tekst. De har oplevet god info på den 

fælles hjemmeside samt hjælpsomhed og beroligende venlighed på uddannelsesstedet i 

forhold til de praktiske forhold og venlige og understøttende interviewere og hjælpsomme 

studerende. 

”Det er fedt, at der er optagelsessamtaler” 

 

”Det var en rigtig god oplevelse og meget relevant i forhold til lærerstudiet, alle   

              burde komme til en samtale, for man skal brænde for at ville være lærer og 

              kunne formidle” 
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”Det var en meget positiv oplevelse, godt det var en samtale og godt at blive bekræftet 

i, at de tanker, man havde, var i den rigtige retning. Gode spørgsmål til samtalen.” 

 

”Der var en god stemning, god modtagelse, det var stille og roligt og forberedte 

lærere” 

 

”God info på hjemmesiden” 

                     

”Det var en behagelig oplevelse, jeg havde hørt, at det var lidt skrapt, så oplevelsen var 

bedre end forventet. Det var ikke bare en hverdagssamtale, det krævede noget af mig, 

og jeg blev lidt klogere på mig selv undervejs”. 

 

”Det var godt, at der var ”gamle” studerende i ventetiden. Det var enormt fedt at være 

sammen med studerende, der allerede var i gang med læreruddannelsen.”  

 

”Det er en god måde at møde uddannelsen på, man skal sætte noget personligt på spil, 

og det virker seriøst” 

 

”Optagelsessamtalen har givet mig et lille indblik i nogle lærerfaglige problemstillinger, 

som jeg ikke tidligere har tænkt over, det har været godt”.  

Selv om respondenterne helt overvejende har haft positive oplevelser, gav enkelte også udtryk 

for, at de oplevede hhv. kortere og længere ventetid før optagelsessamtalen, hvilket var 

belastende for dem. Nogle var skuffede over, at der ikke blev taget udgangspunkt i deres 

ansøgninger, incl. bilag og deres erfaringer. Enkelte var overraskede over, at der var individuel 

forberedelsestid, og enkelte har oplevet en stiv og eksamensagtig form til samtalen 

 

2) Hvordan har respondenterne haft det med at skulle til optagelsessamtale?  

De fleste respondenter har været nervøse før og for optagelsessamtalen i forskellig grad. 

Nervøsiteten forklares bl.a. med, at optagelsessamtalen jo er afgørende for, om man kommer 
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ind på sit drømmestudium, og sekundært med, at man var usikker på, hvad samtalen gik ud 

på. 

Samtidig fortæller mange respondenter, at nervøsiteten forsvandt, da de kom til samtalen, bl.a. 

fordi de fik en venlig og afslappet modtagelse.  Enkelte blev mere nervøse i ventetiden. 

 

”Fint at skulle til samtale, var spændt og nervøs på den gode måde, hvad lægger de 

vægt på? Hvordan klikker man med dem? Hvordan er kemien?” 

 

”Jeg var mega nervøs før samtalen, jeg havde læst om det, men uha, det var som at 

skulle til eksamen, men jeg blev så positivt overrasket, det var rigtig godt, de var 

venlige.”   

 

”Det var nervepirrende at skulle til samtale. Jeg var SÅ nervøs for det, men jeg synes i 

bund og grund, at det var en god måde at gøre det på- altså at man skal til samtale. 

Jeg er meget imod, at man kun bliver bedømt ud fra tal (karakterer). Til samtalen kigger 

de på dig som person.” 

 

”Nervøsiteten forsvandt, inden jeg gik ind til første forberedelse.”  

 

”Man kan nok ikke gøre noget for at mindske nervøsiteten, man har en time til at gøre 

sit bedste for at komme ind på den uddannelse man brænder for. Der er noget på spil. 

Det gælder det, man skal lave resten af sit liv, så selvom jeg havde læst hjemmesiden, 

var jeg nervøs.” 

 

   

  

3)Hvordan har respondenterne oplevet optagelsessamtalerne som afklarende og 

motiverende faktor i forhold til studiet og lærerarbejdet 

 

28 ud af 48 respondenter oplevede optagelsessamtalerne som afklarende og motiverende ift. 

studiet og lærerarbejdet 
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20 ud af 48 respondenter oplevede ikke optagelsessamtalen som specielt afklarende ift 

studiet. Mange fortæller, at de er motiveret før samtalen, men de oplevede 

optagelsessamtalen som motiverende i forhold til lærerarbejdet.  

 

Mange af respondenterne har været meget afklarede på, at de ønskede at blive optaget på 

læreruddannelsen før optagelsessamtalen.  De vurderer, at optagelsessamtalerne har haft fokus 

på spørgsmål og dilemmaer i forhold til lærerarbejdet, og at samtalernes indhold har bekræftet 

dem i deres motivation for at blive lærere.  I forhold til studiet har samtalerne givet indblik i 

eksempler på dilemmaer og faglige tekster, som man skal kunne forholde sig til. 

”Man får indblik i de problemstillinger, man kommer til at arbejde med, og det 

var motiverende for mig” 

”Jeg vidste godt, hvad studiet handler om, men samtalen har gjort det mere 

specifikt, hvad man kan forvente af studiet og niveauet i starten af studiet” 

”Det er motiverende at fremstille sig selv så positivt som muligt” 

”Jeg følte, jeg fik meget mere motivation efter optagelsessamtalen. Jeg fik nemlig 

6 ud af 7 point, og det er da motiverende at vide. Så føler man ligesom, at man 

har klaret sig skide flot. 

”Ja, jeg fik i høj grad snust til, hvad det vil sige at gå på studiet, casen handlede 

om en pige, der ikke var aktiv, og hvad man kunne stille op som lærer. Der var 

forskellige lærersyn i casen, som vi talte om. Det var motiverende, men jeg var nu 

motiveret i forvejen” 

”Ud fra begge artikler fik jeg ligesom en fornemmelse af, hvad jeg som lærer skal 

tage stilling til og tænke over. Det er meget sundt” 

”Jeg ved ikke, om jeg er blevet mere afklaret ift selve studiet, men samtalerne var 

motiverende ift at skulle i gang med studiet, og vores snak var relevant.” 
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”Den første del gav mig indblik i dilemmaer i lærerarbejdet, og den anden del 

handlede om en faglig tekst, som man skal kunne læse og forstå som kommende 

lærerstuderende, men jeg fik ikke en bredere indsigt i, hvad der kræves af mig i 

studiet som helhed” 

Mange respondenter udtrykker, at de ikke er blevet mere afklarede på, hvad studiet omfatter, 

men det havde de egentlig heller ikke forventet, da det er en optagelsessamtale, der er rettet 

mod, hvor vidt de kan optages på uddannelsen.  

”Det gav ikke så meget om, hvad man skal kunne som studerende” 

”Jeg synes ikke, optagelsessamtalen var afklarende i forhold til uddannelsen, det 

var jeg i forvejen, og man kan læse om uddannelsen mange steder, samtalerne 

handlede mere om, hvad jeg ville gøre som lærer i en eller anden situation” 

”Jeg fik ikke noget at vide om uddannelsen, men det havde jeg heller ikke 

forventet, det kan man se på nettet” 

”Nej på ingen måde, jeg følte bare jeg var til optagelsesprøve og jeg har ingen 

ide om, hvad de forventer af mig senere hen på seminariet. Det var bare en case i 

nuet, og der blev ikke talt om, at det er sådan nogle tekster, jeg kan møde på 

uddannelsen, men optagelsesprøven har styrket min motivation for at komme i 

gang. Jeg følte, jeg kan stå på egne ben, og det var fedt at blive bedømt sådan 

frem for på en karakter.”  

”Nej, men jeg var senere til åbent hus, og det var her jeg fik information om 

studiet, og det var godt jeg var til det. Samtalen var ikke motiverende, men noget 

der skulle overstås. Optagelsessamtalen påvirkede ikke mit valg, jeg vil være lærer, 

og derfor var jeg nødt til at klare samtalerne så godt som muligt.” 

”Man er afklaret ift uddannelsen og lærerarbejdet, inden man søger ind og 

kommer til samtalen” 
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Optagelsessamtalerne havde til formål at afdække ansøgerens forudsætninger, potentialer 

og kompetencer i forhold til 6 domæner:  

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

 Faglig tekstforståelse og -håndtering, Analytisk formåen, 

Kommunikationsevne (station 2) 

 

4)Gav teksterne anledning til, at respondenterne kunne vise deres motivation, 

studieegnethed og faglige forudsætninger i forhold til 

1) de første tre domæner i station 1 

2) de sidste tre domæner i station 2 

      

Langt de fleste respondenter var bevidste om, at teksterne skulle give dem afsæt for at 

vise deres forudsætninger, potentialer og kompetencer indenfor de 6 domæner.  

I interviewsituationen forholdt de sig reflekterede til teksterne og vurderede, at  

teksterne var meningsfulde og relevante som afsæt for afdækning af deres motivation, 

studieegnethed og faglige forudsætninger. De to domæner: Etisk formåen og analytisk 

formåen  

gav anledning til en uddybende drøftelse om, hvad der mon blev forventet i forhold til disse  

domæner, og hvordan de var kommet omkring disse områder i samtalerne. 

Interviewspørgsmålene har for langt de fleste været hjælpsomme og understøttet dialogen, og  

for enkelte er hjælpespørgsmålene blevet oplevet for styrende i samtalen  

 

 ”Man havde rig mulighed for at sige det, man ville og fint med en åben dialog” 

 

 ”Det var gode samtaler, der viser, hvem man er, og det var i orden at stille direkte 

spørgsmål, det skal man kunne tåle som lærer” 

 

”Domænerne handler om de kvalifikationer man skal have som lærer og man 

kommer godt omkring dem i samtalerne” 
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 ”6 domæner… hold da op, det er meget at skulle forholde sig til inden samtalen, 

men i situationen var det ok og fint det står på hjemmesiden” 

 

 

4.1) Station 1 

  

Der refereres til følgende eksempler på cases: 

Silke – 3.kl. på Birkedal skole 

Cecilie – forelsket pige – lærerne er uenige 

Ayse og Kasim, 8.klasse 

Christina – en lidt stor pige i 9.klasse 

 

 ”Det var let at snakke om casen, og her kunne man vise, hvem man er, og hvad 

man kan og sine holdninger” 

  

 ”Ja, man havde god mulighed for at fortælle om sin motivation og hvem man er 

som person og menneske i station 1.”   

 

 ”Casen satte tanker i gang om, hvad man selv ville gøre som lærer og så skulle 

man fortælle om det og kunne indgå i en dialog ud fra de spørgsmål, man nu fik” 

 ”Det var fint at komme ind og blive spurgt ind til de kvalifikationer der fordres- 

om man kan forstå mennesker, være udadvendt, skabe kontakt og samarbejde”  

  

 

 ”Det var lidt svært at vide, hvilket niveau man skulle svare på og hvad der 

forventes”    

  

 ”Hvordan kom vi omkring etisk formåen? Det havde interviewerne nok styr på, at 

vi gjorde, for vi er jo kommet ind”  
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 ”Angående etisk formåen- den var jeg ikke helt med på og det lærer man vel 

undervejs i uddannelsen” 

 

 ”I forhold til etisk formåen skulle man vise at man havde forståelse for flere 

forhold, det var ret flydende, og en god samtale” 

  

 

Enkelte ansøgerne ville gerne have haft mere fokus på at kunne uddybe deres motivation for 

at søge om optagelse på lærerstudiet, og at det var fremgået tydeligere i spørgsmålene til  

forberedelsesmaterialet til station 1 eller som et generelt forberedelsesspørgsmål. Mange 

mener dog ikke, det skal være et forberedelsesspørgsmål, for det skal man kunne svare på 

uden videre.  

 ”Måske fik jeg ikke sagt det vigtigste om min motivation og begrundelse for at 

ville være lærer, og det synes jeg er det allervigtigste” 

 

”Hvorfor vil du være lærer – er et rigtig godt spørgsmål. Man kunne godt få 3 

spørgsmål om det, inden man kom til samtalen” 

Mine egne personlige oplevelser og erfaringer fik ikke så meget tid, intervieweren 

holdt sig til spørgerammen, og jeg sad tilbage med en oplevelse af, at jeg kunne 

have uddybet noget mere og kommet mere omkring mig selv som person, min 

baggrund, og hvorfor jeg først søger ind nu” 

 

 

4.2 Station 2 

Der refereres til følgende eksempler på tekster  

Inquiry Based Learning virker i matematik. 

Hjernen foretrækker papir. 

Motivation. Vi ved for lidt om de usikre elever. 

Drømmer jeg - eller er jeg vågen 
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I station 2 var teksten meget mere faglig, og her skulle man vise, om man kunne 

forstå og analysere den på et fagligt niveau. Det var en god tekst, som jeg kunne 

relatere til diskussioner i medierne” 

”Teksten var meningsfuld, og jeg skulle vise, at jeg kunne forstå og forholde mig 

til den, og det gav vel intervieweren en ide om, om jeg var egnet eller ej” 

”Her skulle jeg vise min analytiske kompetence, teksten var noget længere end 

den første, og her kom jeg lidt på skolebænken” 

 

”Station 2 ramte meget godt de tre domæner, og der var noget at komme efter 

og snakke om”  

 

”Teksten var svær og sagde mig ikke rigtig noget, det var en undersøgelse, noget 

statistik. Jeg er i tvivl om, hvad man skulle have ud af teksten, men 

hjælpespørgsmålene var gode, de støttede og gav et fingerpeg om, hvad det 

handlede om” 

”Jeg blev overrasket over tekst 2. Hvordan tackler man så det uforudsete? Hvorfor 

skulle jeg analysere en dansktekst, når jeg vil have matematik, men set her 

bagefter var det ikke en dansktekst som sådan, og man skal også kunne 

kommunikere i matematik, så nu har jeg en anden indstilling” 

”Tekst 2 handlede om en undersøgelse af sikre og usikre elever, og hvordan en 

lærer skal vurdere. Det gav mulighed for at se lidt dybere på problemet og gav 

mig faktisk noget at tænke over” 

”Jeg synes, det blev en meget danskfaglig snak, jeg opfattede det som en 

danskprøve og det er længe siden, jeg har arbejdet med tekstanalyse i gymnasiet. 

Jeg vil gerne have matematik og naturfag, men de fag var slet ikke på banen” 

”Når nu jeg vil være matematiklærer, så havde det da været bedre at give mig en 

matematiktekst for at se, hvor jeg lå og så kunne jeg se, hvilket niveau jeg gik ind 



Bilag 3 

11 
 

til og de kunne vurdere hvad jeg kunne. Men fokus lå uden tvivl på dansk og her 

skal de huske, at det ikke kun er danskstuderende, som søger ind” 

 

”Det var en spændende fagtekst om naturfags- og matematikundervisning fra 

tidligere til i dag, og jeg skulle redegøre for hovedpunkterne i teksten, de 

forskellige synspunkter og forholde mig til den tankegang, der var i teksten og 

min egen holdning.” 

 

”Jeg oplevede samtalerne meget danskrelateret, men det er sikkert relevant ift at 

skulle være lærer” 

 

 

4.3) Er der forskel på teksterne i de to stationer? Hvilke forskelle? 

Respondenterne har generelt vurderet, at casen var den letteste tekst at læse og forstå, den 

var 

skrevet i et hverdagssprog, og det var godt at starte med den og derefter fagteksten, som var  

noget længere og vanskeligere at læse. Respondenterne har forskellige vurderinger af 

teksterne i 

station 2 og primært med afsæt i, om de oplevede, at det var en dansktekst, der skulle  

analyseres med afsæt i ”gymnasiale analysemodeller” eller om det var en mere almen 

lærerfaglig 

tekst, man skulle kunne forstå og forholde sig til.  

Enkelte ansøgere med læsevanskeligheder ville gerne have haft mere tid til forberedelse af 

den faglige tekst, og ganske få respondenter har givet udtryk for, at teksterne var for nemme.  

 

 

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

Respondenterne vurderer, at de 6 domæner er relevante og meningsfulde i forhold til primært 

lærerarbejdet og sekundært studiet. Nogle af dem oplevede, at det var meget, de skulle 

forholde sig til.   
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”Samtalerne afspejlede mere, hvad der forventes af mig som kommende lærer og 

hvilke problemstillinger man skal kunne forholde sig til - end forventningerne til 

mig som kommende studerende. Hvad kræver det at være lærerstuderende?” 

 

6) Er der andre områder, der burde indgå?   

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

Enkelte respondenter svarer, at den personlige motivation burde vægtes højere, og enkelte 

respondenter synes, det kunne være relevant at have nytænkning med, fx om man er i stand til 

at tænke innovativt, om man har noget at byde på, fx udarbejde nye og spændende materialer 

til eleverne .  

På undersøgelsesspørgsmålet om, hvorvidt det kunne være relevant og meningsfuldt med en 

samarbejdsstation, hvor ansøgeren skal vise sin samarbejdsevne sammen med andre og med 

afsæt i en konkret samarbejdsøvelse, svarede mange respondenter, at det lyder som en god 

ide. Enkelte respondenter forholdt sig skeptisk til ideen med begrundelsen om, at det kunne 

blive for tilfældigt i forhold til, hvem man kommer i gruppe med.   

 

”Ikke umiddelbart. De 6 domæner er dækkende, og der mangler ikke noget, jeg 

kom ud med en god helhedsfølelse.”  

 

”En samarbejdsopgave kunne være en genial ide, det ville jeg gerne have prøvet, 

så kan man se, hvordan man samarbejder med andre” 

 

”Man skal jo kunne samarbejde med andre, der er samarbejde med eleverne, 

forældrene og de andre lærere i skolen, og i uddannelsen skal man jo også kunne 

samarbejde med andre studerende, så ja, det vil være en god ide” 

 

”En samarbejdsstation? Det vil være helt fair, give rigtig god mening, men det 

bliver ansøgere over 7 jo ikke bedt om, så det vil måske ikke være helt fair, og 

man skal jo lære det i uddannelsen og vokser med opgaven, så lidt synd hvis man 

falder på det”. 
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7) Hvilke studiekompetencer skal man have som kommende studerende? 

I forlængelse af spørgsmålet om optagelsessamtalens relevans i forhold til studiet, blev 

ansøgerne spurgt om, hvilke studiekompetencer, de tror, der forventes af dem som kommende 

studerende.  

   

”Jeg ved ikke, hvordan studiet forløber, men jeg har en forestilling om det, det 

handler om samarbejde, om at kunne give hinanden kritik og hjælpe hinanden og 

om at læse faglige tekster.” 

”Jeg kender jo ikke studiet endnu, men jeg tænker, det handler om de temaer, vi 

har mødt i teksterne, og så giver det jo god mening.” 

”Man skal have et godt fagligt niveau, være kreativ, have empati, kunne snakke 

med børn og forældre, vide noget om samfundet.” 

”Man skal kunne strukturere sit arbejde, kunne arbejde selvstændighed, analysere 

tekster og samarbejde i studiegrupper, mv.”  

”Man skal være god til gruppearbejde, for det lægger de meget vægt på. Have 

fleksibel kompetence, for der er både korte og lange dage, så man skal være klar 

til en varieret skoleuge. Man skal have gå på mod”. 

”Optagelsessamtalen handlede ikke om min evne til at kunne planlægge mit 

arbejde, altså om studieorganisering, studiegruppearbejde, få tingene gjort til 

tiden, have selvdisciplin, mv., Jeg har hørt, der ikke er meget undervisning på 

uddannelsen mere, så man skal selv studere.” 

 

 

 

8) Hvordan fungerede det praktiske omkring optagelsessamtalerne?  

Generelt har det praktiske omkring optagelsessamtalerne fungeret tilfredsstillende.  
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Mange fortæller, at de ikke haft problemer med at finde informationer på hjemmesiden. 

Samtidig  

viser evalueringen, at det er forskelligt om respondenterne har været på læreruddannelsens  

fælles hjemmeside eller på de lokale uddannelsessteders hjemmeside med deraf følgende  

forskellige oplevelser af informationsniveau.  

Bookingsystemet har fungeret godt og nemt. Der er tilfredshed med at man selv kunne ønske  

tider for samtalerne. Det praktiske på selve dagen har også fungeret tilfredsstillende for de  

fleste respondenter, dog er der nogle, der har oplevet for lang ventetid. Forberedelsestiden og  

samtaletiden bliver generelt vurderet til at have et passende omfang, enkelte ønsker lidt mere  

forberedelsestid til tekst 2, andre vil hellere have lidt mere samtaletid.  

Nogle ansøgere havde ikke modtaget mail med adgangskode til at logge sig ind og 

bestille tid til en samtale. Flere ansøgere med hotmail har oplevet problemer, og nogle havde  

hørt, at der var spamproblemer.  Nogle måtte henvende sig for at få mailen tilsendt, og de fik  

den meget sent.  

 

 ”Der var god information på hjemmesiden, godt med videoeksempel og korte forklaringer 

på, hvad optagelsessamtalen gik ud på.” 

 

 ”Information i mail og tilmelding kørte glat. Bookingsystemet var meget enkelt og nemt 

med klare instruktioner, det tog kun få minutter.” 

 

 ”Det praktiske har fungeret godt, der var ikke noget at sætte en finger på, det hele kører 

elektronisk.” 

 

 ”Der kunne godt henvises til hjemmesiden i den informationsmail man får, og der kunne 

godt stå, hvornår man skulle have booket en samtale, lige pludselig var der booket.” 

 

  ”Jeg fik ikke den mail med et link til at booke en tid, og da jeg fandt ud af det, var der ikke 

nogen gode tider tilbage i forhold til mit arbejde. Resten af det praktiske har fungeret 

godt.” 
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 ”Manglede at få en tilbagemelding med et link, så jeg kunne booke en tid. Jeg kontaktede 

selv uddannelsen og så opdagede jeg, at jeg var ved at være for sent på den, det var 

stressende. Jeg fik en af de sidste tider.” 

 

 ”Fedt det gik så hurtigt med at få sine point. Man nåede ikke at dø, før man fik dem. Men 

derefter var der lang ventetid, før man fik at vide, om man var kommet ind. Det var det 

værste.” 

 

”Det var rigtigt godt, at der var ældre studerende, der stod for det praktiske, så man kunne 

snakke med dem om at være lærerstuderende.” 

 

”Jeg kunne godt bruge en opsamling på og forståelse for, hvordan det var gået. Var der 

noget man havde misforstået.” 

  

 ”Der var enormt meget ventetid, det var virkelig træls. Kunne de i det mindste ikke have sat 

noget kage, te og kaffe frem?”  

 

 

9) Respondenternes anbefalinger til videreudvikling af optagelsessamtalerne?  

Ansøgerne anbefaler: 

- ”Alle burde til en optagelsessamtale uanset karakter.” 

 

- ”Tydelig information om indhold og form, gerne videoer og eksempler på cases og 

tekster på hjemmesiden.”  

 

- ”Sørg for at man få mails med informationerne.” 

 

- ”Vis eksempler på cases og tekster på hjemmeside- og evt. et videoklip, der viser, 

hvordan samtalen foregår.” 
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- ”Mere information om optagelsessamtalerne på de enkelte uddannelsessteders 

hjemmesider, og at der er henvisninger til, hvor man kan få mere at vide.” 

 

- ”Sæt en tidsfrist for, hvornår man senest skal have booket en samtale.” 

 

- ”Lav en kort vejledning til forberedelseslokalet, fx om at man gerne måtte skrive i 

teksten.” 

 

- ”Undgå lang ventetid – giv os en fast tid fremfor at vi bare skulle være der mellem lkl 

15-16 og hav kaffe, vand og noget lækkert klar til folk, der sidder og venter. En lille ting 

som kan gøre meget.” 

 

- ”Vælg en matematisk tekst eller test. Ikke alle er danskstuderende. Teksterne skal være 

mere tværfaglige, ramme flere fag eller måske helt faguafhængige.” 

 

- ”Etisk formåen- kan det hedde noget andet eller forklares bedre?”  

 

- ”Mulighed for at få en forklaring på den score man opnår – og en konstruktiv feedback 

på sin score, hvis man ikke bliver optaget på studiet.” 

 

- ”Mulighed for at følge processen fra man søger til man bliver indkaldt til samtale, der 

går lang tid fra søgning til svar.” 

 

- Bliv ved med at have optagelsessamtaler! Det er vigtigt at finde ud af, hvad man er på 

vej ind til som studerende, men også vigtigt at finde ud af (fra skolens side) hvem der 

er egnet og hvem der måske er knap så egnet.” 
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Tillæg til evalueringen 

Læreruddannelsen i Ålborg gennemførte i 2013 en ”førsteårgangsundersøgelse” (et to sidet 

spørgeskema), som alle nye studerende fik på studiets anden dag om mange ting i forhold til 

de studerendes baggrund, men også om optagelsessamtalernes form og indhold. Alle 

studerende svarede på spørgeskemaet. Konklusionen var følgende: 

 

Indhold: 

1) Relevante temaer, der blev brugt som oplæg til samtale 

2) Dejligt at motivation og engagement også tæller fremfor at man udelukkende bliver 

bedømt på karakterer. 

3) Det var fint at præsentere sig selv som lærerstuderende gennem en samtale 

 

Form: 

1) Der var stor tilfredshed med den mundtlige samtale frem for ”en skriftlig ansøgning”. 

2) Modtagelsen på læreruddannelsen gav både et billede af studerende (mentorer, der var 

behjælpelige) og et fysisk billede af stedet. 

3) Nogle studerende blev måske skræmt af formen med samtaler og tilmelding (og det 

erjo godt, hvis det er for stor en udfordring, så skal man ikke være lærer.) Der var en 

del, der udeblev fra samtalerne og hermed afviste sig selv på forhånd. 

 

Andre bemærkninger: 

1) En del matematikere mener, at det var en udpræget ”danskprøve” i station 2 

2) En del mangler information om formen, men … (de kunne jo havde tjekket 

læreruddannelsen hjemmeside) 

3) Det betyder virkelig meget, at de har mødt nogle studerende, nogle undervisere og 

stedet, så de ved hvad de venter. 
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4) Mange anfører, at kvote 1-studerende også kunne have glæde af en samtale 

 

(Alle de studerendes besvarelser foreligger). 


