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Indledning 
 

 

Dette bilag til notatet Profilbeskrivelse af lærerstuderende årgang 2009 indeholder i tabelform 

resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt personer der påbegyndte en læreruddannel-

se i 2009. 

 

Bilaget indeholder frekvenstabeller for svarfordelingerne på samtlige lukkede spørgsmål i det 

spørgeskema som de lærerstuderende har besvaret. Med lukkede spørgsmål menes de spørgsmål 

hvor respondenterne udelukkende har kunnet besvare spørgsmålet ved at sætte en eller flere 

markeringer. 

 

Som det fremgår af tabellerne der er baseret på spørgeskemaundersøgelsen, kan der være stor 

variation i antallet af respondenter der har besvaret det enkelte spørgsmål. Hvor mange der har 

besvaret et bestemt spørgsmål, afhænger først og fremmest af om spørgsmålet er stillet til alle 

eller kun til bestemte undergrupper af respondenterne. 

 

En nærmere redegørelse for den anvendte metode findes som appendiks til notatet Profilbe-

skrivelse af lærerstuderende årgang 2009. 
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antal procent

I høj grad 873 48,0

I nogen grad 644 35,4

I mindre grad 218 12,0

Slet ikke 83 4,6

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 777 42,7

I nogen grad 673 37,0

I mindre grad 275 15,1

Slet ikke 94 5,2

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 194 10,7

I nogen grad 352 19,4

I mindre grad 424 23,3

Slet ikke 847 46,6

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 334 18,4

I nogen grad 444 24,4

I mindre grad 390 21,4

Slet ikke 649 35,7

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 560 30,8

Nej 1.257 69,1

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 876 48,2

I nogen grad 661 36,3

I mindre grad 204 11,2

Slet ikke 76 4,2

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 1.258 69,2

I nogen grad 491 27,0

I mindre grad 62 3,4

Slet ikke 7 0,4

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 359 19,7

I nogen grad 649 35,7

I mindre grad 486 26,7

Slet ikke 325 17,9

Total 1.819 100,0

UddannelsesvalgetUddannelsesvalgetUddannelsesvalgetUddannelsesvalget

1. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At uddannelsen sigter mod et konkret 1. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At uddannelsen sigter mod et konkret 1. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At uddannelsen sigter mod et konkret 1. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At uddannelsen sigter mod et konkret 

arbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdig

 

 

2. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At jeg er forholdsvis sikker på at få et 2. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At jeg er forholdsvis sikker på at få et 2. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At jeg er forholdsvis sikker på at få et 2. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? At jeg er forholdsvis sikker på at få et 

arbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdigarbejde når jeg er færdig

 

 

3. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var i tvivl om hvad jeg skulle læse3. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var i tvivl om hvad jeg skulle læse3. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var i tvivl om hvad jeg skulle læse3. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var i tvivl om hvad jeg skulle læse

 

 

4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var nysgerrig og ville tjekke uddannelsen ud4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var nysgerrig og ville tjekke uddannelsen ud4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var nysgerrig og ville tjekke uddannelsen ud4. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg var nysgerrig og ville tjekke uddannelsen ud

 

 

5. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg kunne lige så godt have læst en akademisk 5. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg kunne lige så godt have læst en akademisk 5. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg kunne lige så godt have læst en akademisk 5. I hvilken grad passer følgende udsagn på dit valg af læreruddannelsen? Jeg kunne lige så godt have læst en akademisk 

uddannelseuddannelseuddannelseuddannelse

 

 

6. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? Uddannelsen giver mig mulighed for at 6. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? Uddannelsen giver mig mulighed for at 6. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? Uddannelsen giver mig mulighed for at 6. I hvilken grad har følgende udsagn haft betydning for dit valg af læreruddannelsen? Uddannelsen giver mig mulighed for at 

forbedre vores samfundforbedre vores samfundforbedre vores samfundforbedre vores samfund

 

 

7. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg tror professionen  lærer  passer til mig som person7. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg tror professionen  lærer  passer til mig som person7. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg tror professionen  lærer  passer til mig som person7. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg tror professionen  lærer  passer til mig som person

 

 

8. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg har altid gerne villet være lærer8. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg har altid gerne villet være lærer8. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg har altid gerne villet være lærer8. I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? Jeg har altid gerne villet være lærer
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antal procent

Meget vigtigt 1.098 60,4

Vigtigt 547 30,1

Mindre vigtigt 149 8,2

Ikke vigtigt 24 1,3

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Jeg lærer generelt bedst ved at arbejde 

selvstændigt frem for i gruppearbejde
282 15,5

Jeg lærer generelt bedst ved gruppearbejde frem 

for at arbejde selvstændigt 309 17,0

De to arbejdsmetoder passer mig lige godt 1.228 67,5

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad enig 1.033 56,8

I nogen grad enig 628 34,5

I mindre grad enig 128 7,0

Slet ikke enig 26 1,4

Ved ikke 4 0,2

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad enig 609 33,5

I nogen grad enig 906 49,8

I mindre grad enig 278 15,3

Slet ikke enig 22 1,2

Ved ikke 4 0,2

Total 1.819 100,0

antal procent

Jeg vægter teori højere end praktik 60 7,4

Jeg vægter praktik højere end teori 122 15,1

Jeg vægter teori og praktik lige højt 628 77,5

Total 810 100,0

antal procent

Angiver praktik som det vigtigste 716 39,5

Angiver teori som det vigtigste 258 14,2

Angiver samme svar i forhold til vigtigheden af 

teori og praktik
839 46,3

Total 1.813 100,0

* Spørgsmålet er kun stillet til de personer der i spørgsmål 11 og 12 har vurderet praktik og teori lige vigtigt

* Variablen er konstrueret på baggrund af spørgsmål 11 og 12

Forventninger til uddannelsenForventninger til uddannelsenForventninger til uddannelsenForventninger til uddannelsen

9. Hvor vigtigt er det for dig at der er et godt socialt miljø på uddannelsen?9. Hvor vigtigt er det for dig at der er et godt socialt miljø på uddannelsen?9. Hvor vigtigt er det for dig at der er et godt socialt miljø på uddannelsen?9. Hvor vigtigt er det for dig at der er et godt socialt miljø på uddannelsen?

 

 

10. Hvilket af følgende passer bedst på dig?10. Hvilket af følgende passer bedst på dig?10. Hvilket af følgende passer bedst på dig?10. Hvilket af følgende passer bedst på dig?

 

 

11. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 11. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 11. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 11. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 

praktik på læreruddannelsenpraktik på læreruddannelsenpraktik på læreruddannelsenpraktik på læreruddannelsen

 

 

12. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 12. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 12. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 12. I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring læreruddannelsens indhold? Det er vigtigt for mig at der er meget 

teori på læreruddannelsenteori på læreruddannelsenteori på læreruddannelsenteori på læreruddannelsen

 

 

13. Hvordan vægter du de to elementer?13. Hvordan vægter du de to elementer?13. Hvordan vægter du de to elementer?13. Hvordan vægter du de to elementer?

 

 

14. Vægtning af praktik og teori14. Vægtning af praktik og teori14. Vægtning af praktik og teori14. Vægtning af praktik og teori
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antal procent

Ja 700 38,5

Nej 1.119 61,5

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 1.136 62,5

Nej 683 37,5

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 1.124 61,8

Nej 695 38,2

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 213 11,7

Nej 1.604 88,2

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Dansk 1.004 62,6

Matematik 459 28,6

Fysik/kemi 8 0,5

Natur/teknik 123 7,7

Nægter at svare 1 0,1

Ved ikke 9 0,6

Total 1.604 100,0

antal procent

A 250 54,5

B 201 43,8

Ved ikke 8 1,7

Total 459 100,0

Teknikfag (1) 10 8,1%

Bioteknologi (2) 2 1,6%

Biologi (3) 68 54,8%

Fysik (4) 60 48,4%

Kemi (5) 50 40,3%

Naturgeografi (6) 19 15,3%

Teknologi (7) 9 7,3%

218 175,8%

* Personer der har svaret ja til dette spørgsmål, får ikke spørgsmålene 19-28 om linjefag

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Matematik i spørgsmål 19

Relevant erhvervserfaringRelevant erhvervserfaringRelevant erhvervserfaringRelevant erhvervserfaring

Linjefag og uddannelsesordningLinjefag og uddannelsesordningLinjefag og uddannelsesordningLinjefag og uddannelsesordning

15. Har du arbejdet som lærervikar?15. Har du arbejdet som lærervikar?15. Har du arbejdet som lærervikar?15. Har du arbejdet som lærervikar?

 

 

16. Har du anden undervisningserfaring? (fx lektiehjælper, håndboldtræner eller lignende)16. Har du anden undervisningserfaring? (fx lektiehjælper, håndboldtræner eller lignende)16. Har du anden undervisningserfaring? (fx lektiehjælper, håndboldtræner eller lignende)16. Har du anden undervisningserfaring? (fx lektiehjælper, håndboldtræner eller lignende)

 

 

17. Har du erfaringer med pædagogisk og/eller omsorgspræget arbejde? (fx pædagogmedhjælper, handicapmedhjælper, 17. Har du erfaringer med pædagogisk og/eller omsorgspræget arbejde? (fx pædagogmedhjælper, handicapmedhjælper, 17. Har du erfaringer med pædagogisk og/eller omsorgspræget arbejde? (fx pædagogmedhjælper, handicapmedhjælper, 17. Har du erfaringer med pædagogisk og/eller omsorgspræget arbejde? (fx pædagogmedhjælper, handicapmedhjælper, 

hjemmehjælper eller lignende)hjemmehjælper eller lignende)hjemmehjælper eller lignende)hjemmehjælper eller lignende)

 

 

18. Er du på meritlærerordningen eller på international linje?18. Er du på meritlærerordningen eller på international linje?18. Er du på meritlærerordningen eller på international linje?18. Er du på meritlærerordningen eller på international linje?

 

 

19. Hvad har du valgt som dit første linjefag?19. Hvad har du valgt som dit første linjefag?19. Hvad har du valgt som dit første linjefag?19. Hvad har du valgt som dit første linjefag?

 

 

20. Hvilket niveau har du matematik på fra din ungdomsuddannelse?20. Hvilket niveau har du matematik på fra din ungdomsuddannelse?20. Hvilket niveau har du matematik på fra din ungdomsuddannelse?20. Hvilket niveau har du matematik på fra din ungdomsuddannelse?

 

21. hvilket eller hvilke adgangsgivende fag kom du ind på læreruddannelsen på (n=124)21. hvilket eller hvilke adgangsgivende fag kom du ind på læreruddannelsen på (n=124)21. hvilket eller hvilke adgangsgivende fag kom du ind på læreruddannelsen på (n=124)21. hvilket eller hvilke adgangsgivende fag kom du ind på læreruddannelsen på (n=124)

 Andel respondenter

 

Total

”Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 %”.                                                                                              

Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Fysik/kemi eller Natur/teknik i spørgsmål 19

Antal besvarelser
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antal procent

A 5 50,0

B 5 50,0

Total 10 100,0

antal procent

A 1 50,0

B 1 50,0

Total 2 100,0

antal procent

A 32 47,1

B 36 52,9

Total 68 100,0

antal procent

A 17 28,3

B 42 70,0

Ved ikke 1 1,7

Total 60 100,0

antal procent

A 15 30,0

B 34 68,0

Ved ikke 1 2,0

Total 50 100,0

antal procent

A 2 10,5

B 16 84,2

Ved ikke 1 5,3

Total 19 100,0

antal procent

A 4 44,4

B 5 55,6

Total 9 100,0

antal procent

Dansk store 565 56,3

Dansk små 337 33,6

Ved ikke 102 10,2

Total 1.004 100,0

antal procent

Matematik store 298 64,9

Matematik små 118 25,7

Ved ikke 43 9,4

Total 459 100,0

antal procent

 Fysik/Kemi 8 100,0

antal procent

Fysik/Kemi 33 26,8

Natur/Teknik 68 55,3

Ved ikke 22 17,9

Total 123 100,0

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret teknikfag i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Bioteknologi i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Biologi i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret fysik i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret kemi i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret naturgeografi i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret teknologi i spørgsmål 21

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Natur/teknik i spørgsmål 19

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Fysik/kemi i spørgsmål 19

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Matematik i spørgsmål 19

* Spørgsmålet er kun stillet til personer der har svaret Dansk i spørgsmål 19

22.A Hvilket niveau har du i teknikfag fra din ungdomsuddannelse?22.A Hvilket niveau har du i teknikfag fra din ungdomsuddannelse?22.A Hvilket niveau har du i teknikfag fra din ungdomsuddannelse?22.A Hvilket niveau har du i teknikfag fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.B Hvilket niveau har du i Bioteknologi fra din ungdomsuddannelse?22.B Hvilket niveau har du i Bioteknologi fra din ungdomsuddannelse?22.B Hvilket niveau har du i Bioteknologi fra din ungdomsuddannelse?22.B Hvilket niveau har du i Bioteknologi fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.C Hvilket niveau har du i biologi fra din ungdomsuddannelse?22.C Hvilket niveau har du i biologi fra din ungdomsuddannelse?22.C Hvilket niveau har du i biologi fra din ungdomsuddannelse?22.C Hvilket niveau har du i biologi fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.D Hvilket niveau har du i fysik fra din ungdomsuddannelse?22.D Hvilket niveau har du i fysik fra din ungdomsuddannelse?22.D Hvilket niveau har du i fysik fra din ungdomsuddannelse?22.D Hvilket niveau har du i fysik fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.E Hvilket niveau har du i kemi fra din ungdomsuddannelse?22.E Hvilket niveau har du i kemi fra din ungdomsuddannelse?22.E Hvilket niveau har du i kemi fra din ungdomsuddannelse?22.E Hvilket niveau har du i kemi fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.F Hvilket niveau har du i naturgeografi fra din ungdomsuddannelse?22.F Hvilket niveau har du i naturgeografi fra din ungdomsuddannelse?22.F Hvilket niveau har du i naturgeografi fra din ungdomsuddannelse?22.F Hvilket niveau har du i naturgeografi fra din ungdomsuddannelse?

 

 

22.G Hvilket niveau har du i teknologi fra din ungdomsuddannelse?22.G Hvilket niveau har du i teknologi fra din ungdomsuddannelse?22.G Hvilket niveau har du i teknologi fra din ungdomsuddannelse?22.G Hvilket niveau har du i teknologi fra din ungdomsuddannelse?

 

 

23.A Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.A Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.A Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.A Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?

 

 

23.B Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.B Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.B Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.B Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?

 

 

23.C Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.C Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.C Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.C Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?

 

23.D Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.D Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.D Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?23.D Hvilken specialisering forestiller du dig på dit obligatoriske første linjefag?
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Billedkunst (1) 139 10,1%

Biologi (2) 102 7,4%

Dansk (3) 36 2,6%

Dansk som andetsprog (4) 70 5,1%

Engelsk (5) 310 22,5%

Fransk (6) 11 0,8%

Fysik/kemi (7) 63 4,6%

Geografi (8) 34 2,5%

Historie (9) 63 4,6%

Hjemkundskab (10) 57 4,1%

Idræt (11) 347 25,2%

Kristendomskundskab/religion (12) 131 9,5%

Matematik (13) 48 3,5%

Materielt design (14) 30 2,2%

Musik (15) 130 9,4%

Natur/teknik (16) 39 2,8%

Samfundsfag (17) 184 13,3%

Specialpædagogik (18) 233 16,9%

Tysk (19) 91 6,6%

Ved ikke (20) 82 5,9%

2.200 159,5%

antal procent

Ja 166 10,3

Nej 1.436 89,5

Ved ikke 2 0,1

Total 1.604 100,0

antal procent

Ja 198 12,3

Nej 1.406 87,7

Total 1.604 100,0

antal procent

Ja 217 13,5

Nej 1.371 85,5

Ved ikke 16 1,0

Total 1.604 100,0

Billedkunst (1) 55 3,5%

Biologi (2) 64 4,1%

Dansk (3) 27 1,7%

Dansk som andetsprog (4) 9 0,6%

Engelsk (5) 39 2,5%

Fransk (6) 40 2,5%

Fysik/kemi (7) 65 4,1%

Geografi (8) 28 1,8%

Historie (9) 18 1,1%

Hjemkundskab (10) 45 2,9%

Idræt (11) 132 8,4%

Kristendomskundskab/religion (12) 18 1,1%

Matematik (13) 91 5,8%

Materielt design (14) 24 1,5%

Musik (15) 55 3,5%

Natur/teknik (16) 44 2,8%

Samfundsfag (17) 27 1,7%

Specialpædagogik (18) 18 1,1%

Tysk (19) 45 2,9%

Nej (20) 1.149 73,2%

1.993 126,9%

24. Du har nu svaret på hvilket linjefag du har valgt. Senere i uddannelsen skal du vælge yderligere et eller to linjefag. 24. Du har nu svaret på hvilket linjefag du har valgt. Senere i uddannelsen skal du vælge yderligere et eller to linjefag. 24. Du har nu svaret på hvilket linjefag du har valgt. Senere i uddannelsen skal du vælge yderligere et eller to linjefag. 24. Du har nu svaret på hvilket linjefag du har valgt. Senere i uddannelsen skal du vælge yderligere et eller to linjefag. 

Sæt kryds ved det eller de linjefag du regner med at vælge: (Du må maksimalt sætte to krydser) (N=1379)Sæt kryds ved det eller de linjefag du regner med at vælge: (Du må maksimalt sætte to krydser) (N=1379)Sæt kryds ved det eller de linjefag du regner med at vælge: (Du må maksimalt sætte to krydser) (N=1379)Sæt kryds ved det eller de linjefag du regner med at vælge: (Du må maksimalt sætte to krydser) (N=1379)

 Andel respondenter

25. Er du blevet realkompetancevurderet?25. Er du blevet realkompetancevurderet?25. Er du blevet realkompetancevurderet?25. Er du blevet realkompetancevurderet?

 

 

Total

”Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 %”.

26. Har du fået suppleret dit adgangsgivende eksamensbevis?26. Har du fået suppleret dit adgangsgivende eksamensbevis?26. Har du fået suppleret dit adgangsgivende eksamensbevis?26. Har du fået suppleret dit adgangsgivende eksamensbevis?

 

 

27. Vil du skulle supplere dit adgangsgivende eksamensbevis?27. Vil du skulle supplere dit adgangsgivende eksamensbevis?27. Vil du skulle supplere dit adgangsgivende eksamensbevis?27. Vil du skulle supplere dit adgangsgivende eksamensbevis?

 

 

28. Er der et eller flere af følgende linjefag du har fravalgt eller påtænker at fravælge på grund af adgangskravet til linjefaget? 28. Er der et eller flere af følgende linjefag du har fravalgt eller påtænker at fravælge på grund af adgangskravet til linjefaget? 28. Er der et eller flere af følgende linjefag du har fravalgt eller påtænker at fravælge på grund af adgangskravet til linjefaget? 28. Er der et eller flere af følgende linjefag du har fravalgt eller påtænker at fravælge på grund af adgangskravet til linjefaget? 

(n=1570)(n=1570)(n=1570)(n=1570)

 Andel respondenter

Total

”Respondenterne kan sætte flere kryds. Herved summeres procenterne til mere end 100 %”.

Antal besvarelser

Antal besvarelser
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antal procent

Under 15 68 3,7

15-20 235 12,9

21-25 295 16,2

26-30 402 22,1

31-35 312 17,2

36-40 342 18,8

Over 40 66 3,6

Ved ikke 99 5,4

Total 1.819 100,0

antal procent

Under 5 76 4,2

5-10 644 35,4

11-15 600 33,0

16-20 320 17,6

Over 20 77 4,2

Ved ikke 102 5,7

Total 1.819 100,0

antal procent

Meget stor 266 14,6

Stor 705 38,8

Hverken stor eller lille 551 30,3

Lille 228 12,5

Meget lille 69 3,8

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 525 28,9

I nogen grad 807 44,4

I mindre grad 350 19,2

Slet ikke 136 7,5

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 462 25,4

Nej 1.357 74,6

Total 1.819 100,0

antal procent

Meget positiv 507 27,9

Positiv 1.132 62,2

Negativ 149 8,2

Meget negativ 26 1,4

Ved ikke 5 0,3

Total 1.819 100,0

Forventet arbejdsindsatsForventet arbejdsindsatsForventet arbejdsindsatsForventet arbejdsindsats

Viden om læreruddannelsenViden om læreruddannelsenViden om læreruddannelsenViden om læreruddannelsen

Information fra uddannelsesstedetInformation fra uddannelsesstedetInformation fra uddannelsesstedetInformation fra uddannelsesstedet

29. Hvor mange hele timer forestiller du dig alt i alt at bruge på dit studie en gennemsnitlig uge?29. Hvor mange hele timer forestiller du dig alt i alt at bruge på dit studie en gennemsnitlig uge?29. Hvor mange hele timer forestiller du dig alt i alt at bruge på dit studie en gennemsnitlig uge?29. Hvor mange hele timer forestiller du dig alt i alt at bruge på dit studie en gennemsnitlig uge?

 

 

30. Hvor mange hele timers forberedelse og opgaveløsning - dvs. arbejde der ligger ud over selve undervisningen på studiet, 30. Hvor mange hele timers forberedelse og opgaveløsning - dvs. arbejde der ligger ud over selve undervisningen på studiet, 30. Hvor mange hele timers forberedelse og opgaveløsning - dvs. arbejde der ligger ud over selve undervisningen på studiet, 30. Hvor mange hele timers forberedelse og opgaveløsning - dvs. arbejde der ligger ud over selve undervisningen på studiet, 

forestiller du dig at bruge i gennemsnit pr uge?forestiller du dig at bruge i gennemsnit pr uge?forestiller du dig at bruge i gennemsnit pr uge?forestiller du dig at bruge i gennemsnit pr uge?

 

 

31. Hvor stor eller lille viden havde du om læreruddannelsens indhold på det tidspunkt du valgte at søge ind på uddannelsen?31. Hvor stor eller lille viden havde du om læreruddannelsens indhold på det tidspunkt du valgte at søge ind på uddannelsen?31. Hvor stor eller lille viden havde du om læreruddannelsens indhold på det tidspunkt du valgte at søge ind på uddannelsen?31. Hvor stor eller lille viden havde du om læreruddannelsens indhold på det tidspunkt du valgte at søge ind på uddannelsen?

 

 

32. Da du valgte læreruddannelsen, i hvilken grad havde du så overblik over andre for dig relevante uddannelsesmuligheder?32. Da du valgte læreruddannelsen, i hvilken grad havde du så overblik over andre for dig relevante uddannelsesmuligheder?32. Da du valgte læreruddannelsen, i hvilken grad havde du så overblik over andre for dig relevante uddannelsesmuligheder?32. Da du valgte læreruddannelsen, i hvilken grad havde du så overblik over andre for dig relevante uddannelsesmuligheder?

 

 

33. Var du til en samtale på uddannelsesstedet, lige inden du startede på uddannelsen?33. Var du til en samtale på uddannelsesstedet, lige inden du startede på uddannelsen?33. Var du til en samtale på uddannelsesstedet, lige inden du startede på uddannelsen?33. Var du til en samtale på uddannelsesstedet, lige inden du startede på uddannelsen?

 

 

34. Hvad er din overordnede vurdering af den information du modtog fra uddannelsesstedet inden studiestart?34. Hvad er din overordnede vurdering af den information du modtog fra uddannelsesstedet inden studiestart?34. Hvad er din overordnede vurdering af den information du modtog fra uddannelsesstedet inden studiestart?34. Hvad er din overordnede vurdering af den information du modtog fra uddannelsesstedet inden studiestart?
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antal procent

Meget positiv 651 35,8

Positiv 888 48,8

Negativ 159 8,7

Meget negativ 42 2,3

Jeg har ikke deltaget i introforløbet 78 4,3

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Meget mere sikker 303 17,4

Mere sikker 598 34,4

Hverken mere eller mindre sikker 771 44,3

Mindre sikker 59 3,4

Meget mindre sikker 8 0,5

Ved ikke 1 0,1

Total 1.740 100,0

antal procent

Meget stort socialt netværk 365 20,1

Stort socialt netværk 657 36,1

Mindre stort socialt netværk 411 22,6

Meget begrænset socialt netværk 385 21,2

Ved ikke 1 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Under 5 446 24,5

5-10 773 42,5

11-15 328 18,0

16-20 83 4,6

Over 20 55 3,0

Ved ikke 132 7,3

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

IntroforløbetIntroforløbetIntroforløbetIntroforløbet

Socialt netværkSocialt netværkSocialt netværkSocialt netværk

35. Hvad er din overordnede vurdering af introforløbet på læreruddannelsen?35. Hvad er din overordnede vurdering af introforløbet på læreruddannelsen?35. Hvad er din overordnede vurdering af introforløbet på læreruddannelsen?35. Hvad er din overordnede vurdering af introforløbet på læreruddannelsen?

 

 

36. I hvilket omfang har introforløbet gjort dig mere eller mindre sikker på at du har valgt den rigtige uddannelse?36. I hvilket omfang har introforløbet gjort dig mere eller mindre sikker på at du har valgt den rigtige uddannelse?36. I hvilket omfang har introforløbet gjort dig mere eller mindre sikker på at du har valgt den rigtige uddannelse?36. I hvilket omfang har introforløbet gjort dig mere eller mindre sikker på at du har valgt den rigtige uddannelse?

 

 

37. Hvordan er omfanget af dit sociale netværk i den by hvor du læser til lærer? Jeg har et...37. Hvordan er omfanget af dit sociale netværk i den by hvor du læser til lærer? Jeg har et...37. Hvordan er omfanget af dit sociale netværk i den by hvor du læser til lærer? Jeg har et...37. Hvordan er omfanget af dit sociale netværk i den by hvor du læser til lærer? Jeg har et...

 

 

38. Hvor mange timer forventer du i gennemsnit at bruge på fritidsaktiviteter om ugen mens du læser på læreruddannelsen?38. Hvor mange timer forventer du i gennemsnit at bruge på fritidsaktiviteter om ugen mens du læser på læreruddannelsen?38. Hvor mange timer forventer du i gennemsnit at bruge på fritidsaktiviteter om ugen mens du læser på læreruddannelsen?38. Hvor mange timer forventer du i gennemsnit at bruge på fritidsaktiviteter om ugen mens du læser på læreruddannelsen?
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antal procent

Ja 102 5,6

Nej 1.717 94,4

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 171 9,4

Nej 1.646 90,5

Ved ikke 2 0,1

Total 1.819 100,0

antal procent

Ja 24 10,3

Nej 184 78,6

Ved ikke 26 11,1

Total 234 100,0

antal procent

Ja 38 16,2

Nej 195 83,3

Ved ikke 1 0,4

Total 234 100,0

* Spørgsmålet er kun stillet til personer som har svaret ja i spørgsmål 39 og/eller spørgsmål 40

* Spørgsmålet er kun stillet til personer som har svaret ja i spørgsmål 39 og/eller spørgsmål 40

Personlige forholdPersonlige forholdPersonlige forholdPersonlige forhold

39. Har du et fysisk eller psykisk handicap?39. Har du et fysisk eller psykisk handicap?39. Har du et fysisk eller psykisk handicap?39. Har du et fysisk eller psykisk handicap?

 

 

40. Lider du af en kronisk sygdom?40. Lider du af en kronisk sygdom?40. Lider du af en kronisk sygdom?40. Lider du af en kronisk sygdom?

 

 

41. Vurderer du at den/det vil begrænse dig i at læse til lærer41. Vurderer du at den/det vil begrænse dig i at læse til lærer41. Vurderer du at den/det vil begrænse dig i at læse til lærer41. Vurderer du at den/det vil begrænse dig i at læse til lærer

 

 

42. Modtager du revalidering?42. Modtager du revalidering?42. Modtager du revalidering?42. Modtager du revalidering?
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antal procent

1. prioritet 1.652 90,8

2. prioritet 113 6,2

3. prioritet eller lavere 46 2,5

Ved ikke 8 0,4

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad enig 1.171 64,4

I nogen grad enig 499 27,4

I mindre grad enig 119 6,5

Slet ikke enig 30 1,6

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad enig 184 10,1

I nogen grad enig 359 19,7

I mindre grad enig 385 21,2

Slet ikke enig 891 49,0

Total 1.819 100,0

antal procent

Jeg vil udelukkende bruge uddannelsen til at 

undervise
607 33,4

Jeg vil bruge uddannelsen til at undervise og 

muligvis til at læse videre
1.106 60,8

Jeg vil udelukkende bruge uddannelsen til at læse 

videre
56 3,1

Andet 41 2,3

Ved ikke 9 0,5

Total 1.819 100,0

antal procent

Jeg ønsker primært at undervise 6-12 årige 489 28,5

Jeg ønsker primært at undervise 13-18 årige
713 41,6

Jeg ønsker primært at undervise over 18 år 51 3,0

Jeg har lige stor lyst til at undervise to eller flere af 

ovenstående kategorier
416 24,3

Ved ikke 43 2,5

Nægter at svare 1 0,1

Total 1.713 100,0

antal procent

I høj grad enig 502 27,6

I nogen grad enig 1.017 55,9

I mindre grad enig 245 13,5

Slet ikke enig 43 2,4

Nægter at svare 1 0,1

Ved ikke 11 0,6

Total 1.819 100,0

antal procent

I høj grad 54 3,6

I nogen grad 214 14,1

I mindre grad 358 23,6

Slet ikke 893 58,8

Total 1.519 100,0

* Spørgsmålet er kun stillet til personer som har svaret at de ønsker at bruge uddannelsen til at undervise (spørgsmål 46)

* Spørgsmålet er kun stillet til personer som har svaret i høj grad enig eller i nogen grad enig ved spørgsmål 48

Prioritering i forbindelse med valg af læreruddannelsenPrioritering i forbindelse med valg af læreruddannelsenPrioritering i forbindelse med valg af læreruddannelsenPrioritering i forbindelse med valg af læreruddannelsen

Efter læreruddannelsenEfter læreruddannelsenEfter læreruddannelsenEfter læreruddannelsen

48. Holdning til folkeskolen48. Holdning til folkeskolen48. Holdning til folkeskolen48. Holdning til folkeskolen

43. Hvilken prioritet var studiet i din ansøgning til KOT (den koordinerede tilmelding)?43. Hvilken prioritet var studiet i din ansøgning til KOT (den koordinerede tilmelding)?43. Hvilken prioritet var studiet i din ansøgning til KOT (den koordinerede tilmelding)?43. Hvilken prioritet var studiet i din ansøgning til KOT (den koordinerede tilmelding)?

 

 

44. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var meget sikker på mit 44. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var meget sikker på mit 44. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var meget sikker på mit 44. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var meget sikker på mit 

valg, fordi jeg var helt sikker på, at jeg ville gå på læreruddannelsenvalg, fordi jeg var helt sikker på, at jeg ville gå på læreruddannelsenvalg, fordi jeg var helt sikker på, at jeg ville gå på læreruddannelsenvalg, fordi jeg var helt sikker på, at jeg ville gå på læreruddannelsen

 

 

45. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var fristet af andre 45. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var fristet af andre 45. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var fristet af andre 45. I hvilken grad er du enig i forhold til følgende udsagn omkring dit valg af læreruddannelsen? Jeg var fristet af andre 

studier da jeg søgte ind på læreruddannelsenstudier da jeg søgte ind på læreruddannelsenstudier da jeg søgte ind på læreruddannelsenstudier da jeg søgte ind på læreruddannelsen

 

 

46. Hvad forventer du at bruge læreruddannelsen til?46. Hvad forventer du at bruge læreruddannelsen til?46. Hvad forventer du at bruge læreruddannelsen til?46. Hvad forventer du at bruge læreruddannelsen til?

I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring folkeskolen? Jeg synes der hovedsagelig er en negativ pressedækning af I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring folkeskolen? Jeg synes der hovedsagelig er en negativ pressedækning af I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring folkeskolen? Jeg synes der hovedsagelig er en negativ pressedækning af I hvilken grad er du enig i følgende udsagn omkring folkeskolen? Jeg synes der hovedsagelig er en negativ pressedækning af 

folkeskolenfolkeskolenfolkeskolenfolkeskolen

 

 

 

47. Hvilken aldersgruppe har du på nuværende tidspunkt lyst til at undervise?47. Hvilken aldersgruppe har du på nuværende tidspunkt lyst til at undervise?47. Hvilken aldersgruppe har du på nuværende tidspunkt lyst til at undervise?47. Hvilken aldersgruppe har du på nuværende tidspunkt lyst til at undervise?

 

 

49. I hvilken grad har din vurdering af dækningen af folkeskolen betydet at du overvejede ikke at søge ind på uddannelsen.49. I hvilken grad har din vurdering af dækningen af folkeskolen betydet at du overvejede ikke at søge ind på uddannelsen.49. I hvilken grad har din vurdering af dækningen af folkeskolen betydet at du overvejede ikke at søge ind på uddannelsen.49. I hvilken grad har din vurdering af dækningen af folkeskolen betydet at du overvejede ikke at søge ind på uddannelsen.
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