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Certificering og kvalificering. En komparativ 

analyse af skriftlige opgaver på to læreruddannelser 

Henriette Duch 

Sammendrag 

Nye lærere certificeres og kvalificeres gennem uddannelse til professionen som lærer. For 

gymnasielærere og erhvervsskolelærere i Danmark gælder, at de skal tage en pædagogisk 

uddannelse som forudsætning for deres undervisning på en ungdomsuddannelse. Rammerne 

for de to uddannelser er forskellige, men der indgår i begge uddannelser en afsluttende 

skriftlig opgave. Sådanne opgaver indgår i datamaterialet indsamlet i to kvalitative studier. På 

baggrund af Bernsteins teori om den pædagogiske anordning og Dahler-Larsens begreber om 

kontrol og konstitutiv betydning analyseres disse afsluttende opgavers indhold, litteraturvalg 

og karakterer. 

Analysen viser, at form og indhold i opgaverne varierer mellem de to uddannelser, ligesom 

karakterniveauer er forskellige. Desuden baseres opgaverne fra de to uddannelser på 

forskellig litteratur i forhold til rettethed mod sektor, målgruppe på ungdomsuddannelser, 

anvendelse af internationale referencer samt metodisk og videnskabsteoretisk indhold. På den 

baggrund diskuteres skriftlige opgavers betydning som et element i læreres 

professionalisering gennem læreruddannelser. 

 

Keywords: erhvervsskolelærer, gymnasielærer, evaluering, Bernstein, 

professionalisering, certificering, skriftlige opgaver 
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Skriftlige opgaver i læreruddannelser 

Skriftlige opgaver i læreruddannelser kan ses som en måde at certificere og kvalificere på 

inden for en given uddannelse. Der er der en længere tradition for, som Schulmann skriver: 

”Some people may believe that the idea of testing teacher competence in subject matter and 

pedagogical skill is a new idea, an innovation spawned in the excitement of this era of 

educationalreform (…). Like most good ideas, however, its roots are much older” (Schulman, 

1986, s. 4). Når man således gennem læreruddannelser på forskellig vis foretager 

certificeringer og kvalificeringer af de studerende, kan det ses som et udtryk for det dobbelte 

formål med uddannelser (Smeby, 2008). Et uddannelsesforløb kan betragtes som en 

kvalificering, der finder sted gennem teoretisk og praktisk kundskab, som både kan være tavs 

og sprogliggjort (Grimen, 2008). Ligeledes kan uddannelse anses som et element i 

professionalisering, hvor begrebet professionalisering ofte i sig selv opfattes som positivt 

både i relation til et erhverv og selve uddannelsesforløbet (jf. Larsen, 2017). Det er imidlertid 

centralt at overveje, hvilken kriterier denne kvalificering og professionalisering foregår på 

baggrund af. Der kan være nogle bagved liggende antagelser om forholdet mellem evaluering 

og kvalitet af undervisning som fx Schulman påpeger: “the evaluation of teachers emphasizes 

the assessment of capacity to teach. Such assessment is usually claimed to rest on a 

"research-based" conception of teacher effectiveness.” (Schulman, 1986, s. 4). Schulman 

siger således, at der i evalueringen kan være en form for performativt aspekt i forhold til 

evnen til undervisning, og at evalueringer siges at være baseret på et givent vidensgrundlag 

om læreruddannelse. Dette er baggrunden for den studerendes kommende performance i 

undervisning, hvilket i artiklen omtales som professionalisme. Artiklen har til formål at 

kvalificere sådanne overvejelser over professionalisme i læreruddannelse gennem en 

empirisk undersøgelse fra to danske læreruddannelser rettet mod ungdomsuddannelser. Det 

forskningsmæssige bidrag er empirisk viden om skriftlige, afsluttende opgaver med henblik 

på, hvorledes sådanne opgaver bidrager til professionalisme. 

Skriftlige opgaver i læreruddannelser 
Et uddannelsesforløb i en læreruddannelse består typisk af flere forskellige former for 

skriftlige opgaver. Den afsluttende opgave på en uddannelse tillægges på nogle uddannelser 

en særlig betydning i forhold til at vægte det, man på uddannelsen anser for centralt. På 

kandidatuddannelser er specialet den afsluttende opgave, og da selvstændighed har en særlig 

rolle bl.a. i forhold til progression gennem uddannelsen, står det centralt i specialet 
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(Wirenfeldt Jensen, 2016). På bachelor og masterniveau kan den afsluttende opgave i 

europæiske læreruddannelser have to forskellige orienteringer hhv. en akademisk, som væger 

faglighed, forskningsmetoder og uddannelse til forskning samt en lærerprofessionsorienteret, 

som vægter praksislæring, metoder samt forberedelse til undervisning (Råde, 2014). Et 

review viser, at der er tre forskellige modeller for den afsluttende opgave på læreruddannelser 

rettet mod grundskolen: en portfoliomodel, en akademisk opgaveorienteret og en 

aktionsforskningsorienteret. Førstnævnte er rettet mod lærerprofessionen i modsætning til den 

akademiske opgave. Sidstnævnte har fokus på begge dele. I alle tre genrer er der dog 

mulighed for at tænke akademisk og professionsrettet (Råde, 2014). I læreruddannelser findes 

generelt en problematik i forhold til gennem den formelle uddannelse at forberede de 

studerende på senere praksis. På læreruddannelser rettet mod grundskolen er der forskellige 

måder og forskelligt omfang af arbejde med dette forhold (Jenset, Klette, & Hammerness, 

2017). 

Inden for ungdomsuddannelser findes imidlertid både i nordisk og europæisk kontekst en stor 

variation i uddannelser for lærere, hvilket komplicerer sammenligninger af skriftlige opgaver 

(Nordic Council of Ministers, 2009; Misra, 2011). Læreruddannelser rettet mod uddannelser 

efter grundskolen kan fx afsluttes med en skriftlig opgave baseret på spørgsmål opstået i 

forbindelse med praktiske erfaringer (Fulmer & Bodner, 2017). Litteratursøgning viser en 

række forskellige metodiske tilgange til opgaver undervejs eller til slut i en sådanne 

uddannelse. Søgning er foretaget på databasen Eric i april og maj 2018. Der er søgt i litteratur 

fra perioden 2010-2018. Søgningen er foretaget inden for læreruddannelse rettet mod 

niveauer svarende til danske ungdomsuddannelser. Tilgange, der forskes i med henblik på, 

hvorledes de kvalificerer uddannelsesforløbet. En opgave kan fx kobles med videooptagelser 

fra undervisning i praktikforløb (Koomen, 2016). Et uddannelsesforløb kan også kvalificeres 

gennem arbejde med refleksioner på baggrund af praktikum (Mukeredzi, 2015), hvor 

praktikum og skolebaseret uddannelse kan forbindelse på forskellige måder (Lewis, 2007), og 

hvor lektionsplaner kan indgå som en metode til kobling af teori og praksis (Vijaya Kumari, 

2014). Refleksioner kan trænes gennem øvelser i second life sammen med medstuderende 

(Muir, Allen, Rayner, & Cleland, 2013). Refleksioner kan også finde sted gennem arbejde 

med e-portfolio (Parkes, Dredger, & Hicks, 2013), som der er forsket en del i med henblik på 

forbindelse med formel uddannelse i, hvad der i engelsk litteratur omtales som `preservice 

teacher education´, der står i modsætning til `inservice uddannelser´ og forskellige former for 

efterfølgende videreuddannelser og udviklingsforløb (Kilbane & Milman, 2017). En anden 
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metode til at kvalificere læreruddannelser er designs og analyser af lektioner bl.a. på 

baggrund af pædagogisk litteratur og refleksioner (Cajkler & Wood, 2016; González & 

Gómez, 2014). Andre metoder går på at måle læreres dispositioner for funktionen som lærer 

(Singh & Stoloff, 2008). På baggrund af test viser det sig, at pædagogiske eksperimenter, 

hvori indgår dialoger omkring processer i netværk mellem uddannelsesinstitution, den nye 

lærer og træningssted kan kvalificere den studerendes uddannelsesforløb (Shukshina, 

Buyanova, Gorshenina, & Neyasova, 2016). Studerende kan på uddannelsen lære gennem 

aktionslæring (Carter, 2012), som kan indgå i skriftlige opgaver (Esau, 2013). Ligeledes er 

der fundet en positiv betydning for læreruddannelser ved arbejde med simulering (De Jong, 

Lane, & Sharp, 2012) og problembasered læring (Meagher, Edwards, & Ozgun-Koca, 2013). 

Der er desuden dokumenteret en sammenhæng mellem læreres pædagogiske viden og evne til 

at instruere elever (König & Pflanzl, 2016). Disse mange forskellige tilgange kvalificerer på 

forskellig vis læreruddannelser samtidig med, at nogle af dem direkte indgår i certificeringer i 

forhold til at blive lærer. 

Der kan imidlertid også rejses nogle mere overordnede spørgsmål i forhold til muligheder for 

kvalificering af lærere gennem læreruddannelser. I selve læreruddannelsen kan der - ud fra et 

sociologisk ståsted - være strukturelle vilkår, som skaber en social ulighed blandt de 

studerende. I Bernsteins sociologiske tilgang er der fx generelt en opmærksomhed på, at 

studerende har forskellige forudsætninger for at afkode uddannelsen og tilegne sig 

uddannelsens faglige terminologi (Beck, 1991; Bernstein, 1996). Et ulighedsforhold, der 

pædagogisk kan arbejdes med at imødekomme og mindske. Sådanne forhold kan også 

antages at gælde studerende på læreruddannelser. Af Bourdieus empiriske studier i Frankrig 

fremgår, hvorledes den pædagogiske kommunikation og genrer anvendt på uddannelser kan 

have en samfundsmæssig og social konserverede funktion (Bourdieu & Passeron, 2006, s. 

140 ff.). 

Artiklens forskningsspørgsmål 
Artiklen tematiserer, hvorledes der i læreruddannelser indgår afsluttende skriftlige opgaver, 

som anvendes til certificering af nye lærere i forhold til, om de kan bestå uddannelsen. 

Antagelsen i artiklen er, at de skriftlige opgaver kan give et indblik i, hvorledes kvalificering 

og professionalisering finder sted i uddannelsesforløb. Forskningsspørgsmålet lyder således: 

hvilken professionalisme opbygges gennem de skriftlige, afsluttende opgaver? 
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Artiklen analyserer på baggrund af empiri, hvad de studerende skriver opgaver om, hvorledes 

de bedømmes, samt hvilken litteratur de anvender i deres afsluttende eksamensopgaver. På 

den baggrund sammenlignes de to uddannelser, og det diskuteres til slut hvorledes skriftlige 

opgaver bidrager til professionalisme i læreruddannelsen. Artiklens forskningsmæssige 

bidrag til denne diskussion om professionalisme er med fokus på afsluttende opgaver, hvor 

andre dele af det empiriske materiale, som der redegøres for nedenfor, er anvendt i forhold til 

andre aspekter af professionalisme (fx Duch, 2017; 2018; Duch & Rasmussen, 2019). 

Læreruddannelser rettet mod ungdomsuddannelser 

Læreruddannelser på ungdomsuddannelser er forskellige i Danmark, Norge, Island, Sverige 

og Finland i forhold til, om den pædagogiske del af uddannelsen er integreret i den faglig 

uddannelse eller er en særskilt uddannelse. Ligeledes kan læreruddannelser rettet mod 

erhvervsskoler og gymnasiale uddannelser være forskellige inden for det enkelte land. 

Omfanget af uddannelserne spænder fra 180 ECTS til 360 ECTS, og for erhvervsskolelærere 

i Norge er der fx to forskellige uddannelsesniveauer, da lærerne kan have forskellige 

uddannelsesforudsætninger (Nordic Council of Ministers, 2009). Der er begrænset viden om 

betydningen af disse forskelle i forhold til udvikling af professionalisme, hvorfor artiklen 

bidrager med ny viden med udgangspunkt i Danmark. 

I Danmark har uddannelsen til erhvervsskolelærer og gymnasielærer forskellige historiske 

traditioner (Duch og Andreasen, 2017; Duch og Rasmussen, 2019). Traditionen på det 

gymnasiale område bygger på en forståelse af, at der skal indgå et praktisk forløb på en 

gymnasial uddannelse og parallelt hermed gennemføres et mere teoretisk uddannelsesforløb. 

Det praktiske forløb er knyttet til overværelse af praktisk undervisning og en løbende 

vejledning i forhold til den nye læreres egen undervisning. Det teoretiske forløb afsluttes med 

en skriftlig opgave, hvis tema varierer hvert år, men i 2017 har temaerne været `at synliggøre 

læring´ samt `at skrive for at lære´ (Syddansk Universitet, 2017). Samlet varer pædagogikum 

et år inklusiv praktisk undervisningserfaring, hvor teoretisk pædagogikum er 1/3 af årets 

arbejdstid. For erhvervsskolelærere har der frem til 2010 været vejledning på en 

erhvervsskole knyttet til et praktisk forløb samt en skriftlig opgave. Siden er krav om praktisk 

pædagogikum forsvundet, og de enkelte erhvervsskoler udvikler forskellige traditioner for og 

tilgange til, hvorledes skolen understøtter og integrerer det teoretiske forløb på 

erhvervsskolen (Duch, 2017). Det formelle uddannelsesforløb svarer til 60 ECTS og dermed 

et årsværk, som afsluttes med en skriftlig opgave, som indgår i en mundtlig eksamen. Den 
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studerende vælger selv udgangspunkt for den skriftlige opgave – inden for studieordningens 

rammer – og der gives en samlet karakter for den skriftlige opgave og den mundtlige 

præstation. Der er dog mulighed for, af erhvervsskolelærere kan vælge andre pædagogiske 

uddannelser, men Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik er den mest anvendte (EVA, 

2015). I tabel 1 vises en oversigt over de to læreruddannelser og den skriftlige opgave. 

Tabel 1 

Oversigt over to læreruddannelser og afsluttende skriftlige opgaver 

 
Erhvervsskolelærer Gymnasielærer 

Titel på uddannelse Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik 

Pædagogikum 

Afsluttende opgaves 

omfang 

Afgangsprojekt 15 ECTS En uges arbejdstid (37 timer) 

Opgavens formelle rammer ”Afgangsprojektet kan tage 

udgangspunkt i egen praksis, 

egne undersøgelser, analyser 

af relevante 

forskningsresultater og 

formidling af egne fagligt 

begrundede opfattelser med 

henblik på at udvikle 

praksis.” 

”Prøven skal kombinere teori 

og praksis, således at den 

indeholder 

almenpædagogiske og 

fagdidaktiske elementer 

samtidig med, at den relaterer 

til pædagogikumkandidatens 

indsigt i 

undervisningspraksis.” 

Bedømmelse Kombineret skriftlig og 

mundtlig bedømmelse 

Opgaven bedømmes med 

karakter 

Tabellen sammenstiller de to læreruddannelser for hhv. erhvervsskolelærere og 

gymnasielærere. Der fremgår i tabellen titel på uddannelserne, omfanget af de skriftlige 

opgaver, opgavernes formelle rammer, og hvorledes de bedømmes. Kilder bag tabellen: 

Undervisningsministeriet, 2014; Professionshøjskolerne, 2015. 

Læreruddannelse i uddannelsessystemet – teoretisk 

forståelse 

Det teoretiske udgangspunkt i artiklen er Bernsteins teori om uddannelsessystemet 

(Bernstein, 2001). Bernstien anvender begrebet den pædagogiske anordning til at beskrive, 

hvorledes politisk rammesætning af uddannelser, læremidler og undervisning kan ses i 

relation til hinanden. Til at beskrive dette anvender han begrebet rekontekstualisering. 

Bernstein adskiller det officielle pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, som omhandler de 

officielle myndigheder, fra det pædagogiske rekontekstualiseringsfelt, som fx er højere 
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læreanstalter (Bernstein, 2001 s. 159). ”Et rekontekstualiseringsfelts hovedfunktion er at 

konstituere den pædagogiske diskurs´ ”hvad” og ”hvordan”. ”Hvad” drejer sig om de 

kategorier, det indhold og de sammenhænge, der skal formidles (…), og ”hvordan” drejer sig 

om måden for deres formidling” (Bernstein, 2001 s. 163). Bernstein taler om diskurser inden 

for den pædagogiske anordning, og han placerer teorier og pædagogiske praksisser som et 

element, der står i en relation til den officielle pædagogiske diskurs, som bl.a. udtrykkes i 

uddannelsespolitik. Den officielle pædagogiske diskurs rekontekstualisere til en pædagogisk 

reproduktsionsdiskurs, hvor udvælgelse og formidling indgår, hvilket både relaterer sig til 

`hvad´ og `hvordan´. Det vil konkret sige undervisning på en uddannelse, hvor der undervises 

i et givent indhold på baggrund af en udvalgt litteratur, og hvor der vælges en pædagogisk og 

didaktisk tilgang. Denne pædagogiske praksis anser Bernstein for at være normativ, netop 

fordi det foregår på baggrund af diskurser i den pædagogiske anordning. 

Idet både udvælgelse af indhold relaterer sig til rekontekstualisering af valget af teorier og 

praksisser, indvirker dette på den pædagogiske reproduktionsdiskurser ifølge Bernstein. I 

lyset af Bernsteins teori betragtes karakterer i artiklen i lyset af diskurser i den pædagogiske 

anordning, hvorfor de er en form for konstruktion i den givne konteksts diskurs. 

Dahler-Larsen anvender syv begreber i forhold til evaluering i skolen, og han tematiserer, 

hvilken betydning evaluering kan have (Dahler-Larsen, 2003). I artiklen anvendes to af disse 

i forhold til den certificering, som sker i form af karakterer for skriftlige opgaver. Det første 

begreb omhandler kontrol.  

Kontrolevalueringer bruges af overordnede niveauer i et offentligt system til at 

holde øje med underordnede niveauer. Det typiske evalueringsdesign består i at 

sammenligne forskellige leverandører af en ydelse. Sammenligningen 

forudsætter, at man benytter de samme evalueringskriterier. Dette muliggør, at 

man efterfølgende rangordner de evaluerede enheder. De typiske 

evalueringsbeslutninger er at videreføre eller nedlægge, at give flere penge eller 

færre penge, at belønne eller sanktionere (Dahler-Larsen, 2003 s. 3).  

Karakterer kan være med til at definere, hvad der kommer til at fremstå som centralt, det vil 

sige være konstitutiv, hvilket er det andet begreb af de syv, som anvendes i artiklen. 

”Konstitutiv betyder skabende, virkeligheds- grundlæggende. Den konstitutive 

evalueringsanvendelse er ikke et resultat af nogens bevidste plan.” (Dahler-Larsen, 2003, s. 

9). 
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For at forstå skriftlige opgaver i forhold til en diskurs, som omtalt af Bernstein, betragtes 

opgaverne i læreruddannelser i lyset af funktionel lingvistik, hvor sprog og tekster ses som en 

del af det sociale liv: ”genres are the specificallyt discoursal aspect of ways of acting and 

interacting in the course of social events” (Fairclough, 2003, s. 65). Genren “opgave” kan 

yderlige specificeres med begrebet “situated genre”, som indgår i en særlig form for praksis 

(Fairclough, 2003, s. 69). 

Artiklen operationaliserer ovenstående teoretiske tilgang ved at forstå skriftlige opgaver som 

en tekst, der er situeret i en social praksis (jf. Fairclough). Den sociale praksis vil konkret sige 

to læreruddannelser. Disse opgaver bygger på litteratur, fx analyser på baggrund af 

udviklingsprojekter eller forskning fra en ungdomsuddannelse, teori eller metodisk litteratur. 

Denne litteratur, skrevet af forskellige forfattere, rekontekstualiseres til en pædagogisk 

kontekst, læreruddannelsen, hvor der undervises i, `hvad´ der skal undervises i og `hvordan´ 

(jf. Bernstein). Dette kommer fx til udtryk i den litteratur, de studerende præsenteres for i 

løbet af deres læreruddannelse, og som de studerende forventelig af den grund anvender i 

deres skriftlige opgave. Litteraturvalget kan derfor blive konstitutiv for lærernes forståelser 

for undervisning på en ungdomsuddannelse (jf. Dahler-Larsen). Dette kan indvirke på den 

professionalisme, uddannelsen bidrager til på gymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelser. Igen er det dog centralt at nævne, at professionalisme også udvikles på 

baggrund af mange andre faktorer. 

For den skriftlige opgave gives en karakter, og da lærerne skal bestå læreruddannelsen, hvis 

de ønsker at være ansat på en ungdomsuddannelse, har karakteren en kontrollerede funktion, 

der både kan have betydning i det konkrete ansættelsesforhold og senere ansættelser, som kan 

tillægge karakteren en betydning i forhold til valg mellem forskellige ansøgere. Derved er 

karakteren med til at certificere en lærer. 

Det empiriske og metodiske grundlag 
Der er foretaget empiriske studier på to læreruddannelser, som er obligatoriske i den forstand, 

at både gymnasielærere og erhvervsskolelærere skal bestå uddannelsen for at få en fast 

ansættelse. For begge studier er dele af data analyseret og publiceret i andre sammenhænge i 

forhold til andre perspektiver af læreruddannelser jf. ovenfor. I denne artikel fokuseres alene 

på de skriftlige opgaver, men for gymnasielærerne skal det praktiske pædagogikum også 

bestås. Tabel 2 viser en oversigt over data fra de to studier i forhold til den skriftlige opgave, 

hvilket beskrives i det følgende set i lyset af det samlede studie. 
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For erhvervsskolelærere er læreruddannelsen Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, 

selvom det er muligt at anvende andre uddannelser (EVA, 2015). Der er foretaget 

fokusgruppeinterviews med 20 lærere fra fire forskellige skoler (Halkier, 2008). På hver 

skole er der foretaget fokusgruppeinterviews med ledelse og dokumentstudier med henblik på 

at analyse, hvorledes man organisatorisk tilrettelægger, understøtter og implementerer den 

viden, som ansatte lærere får undervejs i uddannelsesforløbet (Prior, 2003). Der er observeret 

otte undervisningsdage på den pædagogiske uddannelse, og otte lærere er desuden 

observereret i deres egen undervisning på erhvervsskoler (Kristiansen & Krogstrup, 2015). 

Da lærerne tager uddannelsen over to til fire år, og derfor afslutter den på forskellige 

tidspunkter, er deres afgangsprojekter indsamlet løbende i perioden 2015 til 2017. 14 af de 20 

lærere har ved studiets afslutning fuldført uddannelsen og givet adgang til deres 

afgangsprojekt samt oplyst om karakteren. For disse 14 lærere, som optræder med 

pseudonymer, er opgaverne gennemlæst med henblik på at identificere opgavens tematik. 

Denne skriftlige opgave er på op til 60.000 anslag og karakteren gives samlet på baggrund af 

afgangsprojektet og en mundtlig eksamen, der varer 45 minutter (VIA, 2016). 

Feltarbejdet på det gymnasiale pædagogikum fandt sted i foråret 2017 med observationer på 

fem forskellige moduler. I løbet af kurserne er foretaget fokusgruppeinterviews med 25 

studerende, som har mindst et af fagene dansk, samfundsfag og matematik. Uddannelsen 

tages over et år, hvor der parallelt foregår vejledning på ansættelsesskolen. Denne praktiske 

del afsluttes med en vurdering af de praktiske undervisningsfærdigheder på baggrund af 

interne og eksterne. Ved afslutningen af skoleåret har otte lærere givet adgang til deres 

skriftlige udtalelse, deres afsluttende opgave samt karakteren for denne. 11 har desuden givet 

adgang til den skriftlige opgave. Det maksimale omfang af opgaven er 15-20 normalsider á 

2.400 anslag. Opgaverne er sorteret i forhold til tema for opgaven, hvor de studerende som 

tidligere nævnt har fået givet to af Undervisningsministeriet. Inden for hvert tema er 

opgaverne analyseret og kategoriseret i forhold til henholdsvis indhold og metodiske tilgang, 

da det gennem analyserne viste sig hensigtsmæssigt at kategorisere ud fra disse kriterier. 
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Tabel 2 

De skriftlige opgaver fra de to studier 

Uddannelse Årstal Antal 

skriftlige 

opgaver 

Omfang max Antal 

karakterer 

Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik 
2015-2017 14 60.000 anslag 14 

Gymnasiale 

pædagogikum 
2017 11 36.000-48.000 anslag 11 

Tabellen viser de skriftlige opgaver i de to studier. Fra Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik indgår 14 opgaver og deres karakterer fra perioden 2015 til 2017. 

Opgavernes omfang er max på 60.000 anslag. Fra det gymnasiale pædagogikum indgår 11 

opgaver og deres karakterer fra 2017. Opgavernes omfang er mellem 36.000 og 48.000 

anslag. 

LITTERATURLISTER 

Opgavernes litteraturlister er samlet inden for hver af uddannelserne, således at der skabes et 

overblik over tekster, der anvendes af flere studerende, herunder hvilke forfattere der 

anvendes i flere referencer og hvor ofte. Litteraturen er efterfølgende kategoriseret i forhold 

til, om den er skrevet i forhold til den enkelte ungdomsuddannelseskontekst, eller om der er 

tale om mere generelle teorier og metoder. Endelig er tekster inden for videnskabsteori samt 

engelske tekster talt op. I fremstillingen nedenfor refereres alene til førsteforfatter af tekster. 

Referencer til uddrag af bøger er samlet og talt som én. Referencer og link til formelle 

dokumenter så som love, bekendtgørelser og skolers dokumenter er behandlet særskilt. 

I det følgende redegøres for og analyseres resultere. Der er først et afsnit om afgangsprojekter 

fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik for erhvervsskolelærere, derefter et afsnit om 

opgaven fra teoretisk pædagogikum på uddannelsen for gymnasielærere. 

Afgangsprojekter på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik 
14 informanter, som er lærere på erhvervsskoler, har som nævnt givet adgang til deres 

afgangsprojekt fra Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik samt oplyst om deres karakter, 

som det fremgår af tabel 3. I den danske karakterskala findes 12,10, 7, 4, 02, 00 og -3, hvor 

12 er den fremragende præstation, der svarer til A. 02 er bestået, præstationen er 

tilstrækkelig, hvilket svarer til E. Otte lærere har fået karakten 12, fem har fået 10 og én har 

fået 7. På den baggrund forventes de gennem den skriftlige opgave og den mundtlige 
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eksamination i høj grad at opfyldt uddannelsens formål, da karakterer er et summativt mål 

herfor. På den måde kan man sige, at de kan certificeres som lærere. Ses på opgavernes 

tematik er der en stor spredning, selvom flere opgaver på forskellig vis handler om læring 

eller it. Hvis opgaverne er et udtryk for, inden for hvilke temaer, lærere særlig kvalificeres, så 

spænder dette over lærerudvikling i læreruddannelse, didaktik, læring og æstetiske 

læreprocesser, motivation, lærebøger herunder I-bøger, gode skoler, udvikling af elevers 

kompetencer og relationer til dem, fag samt skoler som organisationer. Der kan således en 

stor spredning i den selvvalgte tematik. 

Tabel 3 

Oversigt over afgangsprojekter 

Studerende Karakter Opgavens tematik 

Dorthe 12 
Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik 

Bodil 12 
Didaktik og læringssyn  

Uffe 12 
Elevers læring 

Ulla 12 
Lærebogsdidaktik 

Naja 12 
Den gode skole 

Nina 12 
Æstetiske læreprocesser 

Brian 12 
Personlige kompetencer 

Kit 12 
Implementering af I-bog 

Tue 10 
Kultur og fagidentitet, didaktik, 

motivation 

Charlotte 10 
IT og læring 

Rasmus 10 
Praksisfællesskab, relation, feedback 
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Thor 10 
Differentiering og IT 

Ole 10 
Organisation, læring, it 

Klaus 7 
Videoer og elevers læring 

Tabellen viser en oversigt over afgangsprojekter. De studerende fiktive navne er vist sammen 

med deres karakter og tematik for deres opgave. 

Af litteraturlisterne fremgår 176 forskellige referencer, heraf er en på engelsk foruden diverse 

organisatoriske papirer, love og bekendtgørelser, der kan karakteriseres i forhold til, at de 

studerende retter en opmærksomhed på policy og organisatorisk udmøntning på den enkelte 

skoler. Desuden indgår links til fx opslagsværker. Blandt disse referencer indgår 21 

henvisninger til forskeren Knud Illeris i form af seks forskellige tekster. Med otte 

henvisninger indgår professor Hilde Hiim i form af tre forskellige tekster, og med syv 

referencer fordelt på to tekster indgår forskeren Rikke Brown i forskellige samarbejder med 

andre forskere. 

For 12 forfattere er der mellem to og fire referencer. Disse tekster omhandler unge, voksne 

samt erhvervsuddannelser, og tematiserer således enten sektoren erhvervsuddannelser eller 

perspektiver og viden om elever herpå, og forfatterne bygger på enten forskning eller 

udviklingsprojekter. Disse forfattere er Vibe Aarkrog, Henriette Duch, Jens Ager Hasen, 

Karin Jacobsen, Jette Larsen, Henrik Rander, Torben Størner, Niels Ulrik Sørensen, Lars 

Ulriksen, Bjarne Wahlgreen og Dorthe Ågård. 

Set i lyset af opgaverne på pædagogikum, som omtales nedenfor, er det også centralt, at der 

er seks referencer til tekster af Laila Launsø om videnskabsteori og metodiske tilgange. 

Desuden nævnes fem andre forfattere med hver en reference inden for bl.a. videnskabsteori. 

Fire andre referencer omhandler metoder i forhold til kvalitative data som interview og 

observation. Der indgår 13 referencer til, hvad der kan kaldes primær tekster om mere 

teoretiske positioner, hvor fx kan nævnes Albert Bandura, Erling Lars Dale, John Hattie og 

Wolfgang Klafki. 

Ses de litterære referencer som konstitutive for den professionalisering, uddannelsen gennem 

rekontekstualiseringer socialiserer til, kan således samlet ses, at det er to forfatteres 

forskning, som står centralt: Illeris samt Hiim. Brown refereres der som nævnte også flere 
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gange til, men hendes tekster kan bedre karakteriseres som formidlinger af udvikling inden 

for erhvervsskoleområdet. Her er som nævnte 12 forfattere. Nedenfor vendes tilbage til, 

hvilken betydning dette kan have i forhold til udvikling af professionalisme gennem 

læreruddannelsen. 

Opgaven på teoretisk pædagogikum 
Opgaven på teoretisk pædagogikum stilles som sagt af Undervisningsministeriet. I 2017 er 

der to forskellige temaer, hvor de studerende skal vælge en og udarbejde en 

problemformulering inden for dette område. 

Resultaterne viser, at 11 informanter har givet adgang til deres skriftlige opgave med en 

karakterfordeling hvor tre har fået 12, to har fået 10, en 7, en 4, en 02 og tre har ikke opgivet 

deres karakter. Karakterne har en større spredning end på de analyserede opgaver fra 

diplomuddannelsen. De studerende på pædagogikum skal vælge at skrive i et af deres (ofte 

to) fag, hvor tre i de tilgængelige opgaver har skrevet i dansk, fem i samfundsfag og tre i 

matematik. Samlet har otte skrevet opgaven om temaet `At synliggøre læring´, mens tre har 

skrevet om temaet ´At skrive for at lære´. 

Problemformuleringerne inden for opgaven om ´At skrive for at lære´ kan kategoriseres i 

forhold til, om de knytter sig til forståelser af indlæring af samt anvendelse af fagbegreber, 

eller de omhandler læring og forskellige læringssyn. Læring er således en tematik ligesom i 

flere af opgaverne på diplomuddannelsen. 

Tabel 4 

Fordeling på temaer og karakteristik 

 
At skrive for at lære At synliggøre læring 

Antal studerende 3 8 

Karakteristik 
Indhold: 

Forståelse, indlæring og 

anvendelse af fagbegreber 

Læring og læringssyn 

Metodiske tilgange: 

Portfolio 

Elevers selvregulering 

Målstyring 

Tabellen viser, hvorledes de studerende fordeler sig på de to mulige temaer. Tre skriver inden 

for `At skrive for at lære´, og deres opgaver kan karakteriseres ud fra et indhold om 

forståelse, indlæring og anvendelse af fagbegreber samt om læring og læringssyn. Otte 
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skriver inden for `At synliggøre læring´. De skriver om tre metodiske tilgange: portfolio, 

elevers selvregulering og målstyring. 

Inden for temaet `At synliggøre læring´ kan opgaverne karakteriseres i forhold til, hvilke tre 

metodiske tilgange, som indgår: portfolio, elevers selvreguering samt målstyring. 

Opgaverne indeholder alle redegørelser for forløb – hvilket er et formelt krav – samt analyser 

heraf og forskellige former for opsamlinger, hvori der indgår nogle overvejelser over, 

hvorledes den nye lærer vil arbejde fremadrettet inden for området. Enkelte forholder sig til 

uddannelsespolitik, men det politiske niveau samt skolen som organisation indgår ikke i 

samme grad som i opgaver på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik. Nogle skribenter 

forholder sig til det teoretiske og metodiske grundlag, som ligger bag temaet, og aktuelle 

forskningsresultater inden for området, men generelt indgår videnskabsteoretiske og 

metodiske referencer ikke som i afgangsprojekter inden for Diplomuddannelse i 

Erhvervspædagogik. 

Inden for de to temaer fremstår forskellige litterære referencer som centrale, hvorfor der 

redegøres for temaerne hver for sig. I opgaver inde for ´At skrive for at lære´ Der er 84 

forskellige referencer. I disse opgaver er der fx 15 referencer til professor Ellen Krogh med ni 

forskellige tekster, 14 til forskeren Steen Beck i form af seks forskellige tekster og mellem 

syv og otte referencer til forskere som Peter Hobel, Jens Dolin og Torben Spanget 

Christensen med mellem to og seks forskellige tekster. Desuden er der fem referencer til 

Anke Piekut med tre forskellige tekster. Der er mellem fire og en reference til primære 

teoretiske tekster af Albert Bandura, Olga Dysthe, Lave og Wenger samt til Gert Biesta. To 

referer til en tekst om observation som metode, og tre tekster er engelske. 

I opgaver inden for temaet `At synliggøre læring´ indgår 58 forskellige referencer. Forskere 

som Jens Dolin, Steen Beck og Torben Spanget Christensen indgår også i opgaver inden for 

dette tema med hhv. fem, fire og tre referencer til (i samme rækkefølge som navnene) 

henholdsvis fire, tre og en tekst. 

Forskeren Knud Illeris indgår med to referencer, John Hattie med fire fordelt på tre tekster og 

teoretikeren Jean Piaget med to referencer og Albert Bandura med en, mens forskere som 

Hilbert Meier og Thomas Rømer nævnes i form af en referencer. Desuden indgår syv 

engelske referencer samt en, som omhandler metoder. 
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Sammenligning af litteratur på to læreruddannelser 
Samlet viser litteraturen på de to læreruddannelser, at mens der på diplomuddannelsen er to 

meget central forfattere, Illeris og Hiim, hvor sidstnævnte direkte relaterer sig til 

erhvervsrettede uddannelser samt en række øvrige forfattere inden for denne 

uddannelseskonteksten, så findes i litterære referencer på pædagogikum inden for begge 

opgavers temaer i særlig grad til fire forskere inden for denne kontekst. Betragtes disse 

referencer som konstitutive bidrag i forhold til nye læreres professionalisme, så er der således 

en forskellighed mellem de to læreruddannelser. 

På diplomuddannelsen findes en del referencer til videnskabsteoretiske tekster, hvilket ikke 

indgår i referencer på pædagogikum. På pædagogikum er ligeledes færre referencer til 

metodiske tekster end på diplomuddannelsen, men flere engelske tekster. Der er enkelte 

tekster, som findes på begge uddannelser, men ikke blandt de ofte anvendte referencer. 

Desuden indgår flere referencer til forskellige former for formelle dokumenter så som love og 

bekendtgørelser og aftaletekster i højere grad på diplomuddannelsen end pædagogikum 

ligesom formelle dokumenter fra den lokale skole. 

Man kan således konkludere, at der er centrale forskelle mellem litteratur på de to 

læreruddannelser, og disse forskelle omhandler den forskellige ungdomsuddannelse, 

videnskabsteori, metode og referencer til dokumenter for ungdomsuddannelsen og dens 

skolekontekst. Denne forskel kan forstås i lyset af Bernsteins teori. Det forskellige tekstvalg 

skyldes ikke alene forskellige formelle krav til opgaverne, men opgaverne kan være et udtryk 

for, hvorledes der findes forskellige diskurser inden for de to kontekster, hvor det 

pædagogiske spørgsmål som, hvad der skal undervises i, dels kan skyldes produktionen af 

forskellig litteratur om de to ungdomsuddannelser, men også at der finder forskellige 

rekontekstualiseringer sted i, hvad Bernstein kalder den pædagogiske anordning. 

Huskes tilbage på forskningsspørgsmålet om, hvilken professionalisme, der bl.a. opbygges 

gennem de skriftlige opgaver, er svaret således, at der i begge uddannelsesforløb er en kontrol 

gennem karakterer, og dermed i forhold til certificering, men både tematikker og litteratur i 

opgaverne kan tyde på, at der er nogle konstitutive træk, i forhold til, hvad der anses for at 

være central viden for en lærer på en ungdomsuddannelse. Dette `hvad´ etableres i en 

rekontekstualisering i den pædagogiske anordning, hvilket konkret vil sige, at det får en 

betydning hvilken litteratur, som skrives og senere vælges i skriftlige opgaver. Det kan være 

med til at etablere en diskurs. 
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Diskussion – certificering og kvalificering gennem 

læreruddannelse 
Ovenstående resultater og analyse giver på baggrund af de kvalitative studier en viden om, at 

der i de to læreruddannelser på det givne tidspunkt anvendes forskellig litteratur i den 

afsluttende skriftlige opgave. Ud fra Bernsteins teori kan dette bidrage til en diskurs i forhold 

til lærerprofessionalisme, hvor der afsluttes med en karakter, der afspejler en form for 

kontrol. Litteraturen er imidlertid kun ét element, hvor også undervisningen og muligheder 

for at anvende ny pædagogisk og didaktisk viden i den organisatoriske ramme for 

undervisning af elever også har en betydning (fx Duch, 2017). Det kan derfor alene 

konkluderes, at litteraturen og de skriftlige opgaver i de to uddannelser er forskellige, hvilket 

kan have en betydning. Ud fra Dahler-Larsens begreber kan skriftlige opgaver være 

konstitutive i nogle uddannelsesmæssige forståelser gennem litteraturen, som viser 

ovennævnte mønster, hvis de studerendes valg er udtryk for, hvad der med Bernsteins begreb 

kunne benævnes den officielle pædagogiske diskurs. Det vil dog kræve en nærmere 

undersøgelse af litteratur og hele uddannelserne med henblik på `hvad´ og `hvordan´. 

De afsluttende skriftlige opgaver på pædagogikum og diplomuddannelsen har nogle 

strukturelle forskelle, er rettet mod forskellige ungdomsuddannelser og bygger på forskellige 

litteratur. Fælles er dog, at den skriftlige opgave (ofte) bygger på en problemformulering fra 

ungdomsuddannelse. Opgaverne anvender forskellige metodiske tilgange, som forskning 

viser kan have en betydning. Metoderne kan være at knytte opgaver til praktiske erfaringer 

(jf. Fulmer & Bodner, 2017) og i den forstand kan der i opgaverne indgå refleksioner, hvor 

den praktiske erfaring som en form for praktikum indgår (jf. Lewis, 2007; Mukeredzi, 2015). 

I pædagogikum indgår læringsplaner (jf. Vijaya Kumari, 2014), som kan siges at relatere sig 

til pædagogisk litteratur (jf. Cajkler & Wood, 2016; González & Gómez, 2014). Som nævnt i 

indledningen findes en række andre metodiske tilgange til at arbejde med læreruddannelser så 

som videooptagelser (Koomen, 2016), second life (Muir, Allen, Rayner, & Cleland, 2013), e-

portfolio (Parkes, Dredger, & Hicks, 2013), aktionslæring (Carter, 2012; Esau, 2013), 

simulering (De Jong, Lane, & Sharp, 2012) og problembasered læring (Meagher, Edwards, & 

Ozgun-Koca, 2013). Disse metoder kan indgå i de øvrige dele af læreruddannelserne, men 

indgår ikke direkte i den afsluttende opgave. Forskning, hvori indgår vurdering af sådanne 

metoder, kan således henlede opmærksomheden på, at den afsluttende kontrol af, om de 

studerende er kvalificerede til at være lærere kunne foregå på andre måder. 
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Når nu den afsluttende skriftlige eksamen bygger på den ovenfor viste litteratur, kan der 

spørges til, hvilken professionalisering og på hvilket vidensgrundlag, dette bygger på. Det 

kan fx overvejes, hvilke betydning det har, at dansk litteratur om ungdomsuddannelser står 

centralt. Det er muligt, at denne litteratur bibringer ny fx international viden, men det er også 

muligt, at litteraturen er konstitutiv i forhold til den gældende pædagogiske praksis. Det kan 

også overvejes, hvilken betydning det kan have, at videnskabsteori ser ud til at være mere 

centralt i diplomuddannelse end i pædagogikum. 

Hvis det antages, at den pædagogiske uddannelse og herunder form, indhold og litteratur i 

den afsluttende opgave har en betydning for den professionalisering, som uddannelser er med 

at udvikle, så viser forskning, at der kan vælges andre metoder, som også kan have en 

betydning, ligesom den teoretiske undervisning og praktiske træning kan have forskellige 

former (Boyd & Tibke, 2012; Saunders, 2012). 
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