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 ANALYSENOTAT   

  

 
 

På ca. 4 ud af  10 skoler som har lærerstuderende i prak-
tik, er der ingen lærere, som har taget uddannelsen som 
praktikvejleder 

 April 2021 
 

 
I den politiske aftale om ny læreruddannelse fra 2012 blev der sat en politisk 
målsætning om, at alle praktikskoler har mindst én uddannet praktiklærer 
inden udgangen af 2014.  
 
Praktik og praksistilknytning i læreruddannelsen er et centralt interesseom-
råde for Danmarks Lærerforening, og drøftelsen af praktik er aktualiseret af, 
at Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har nedsat 
en udviklingsgruppe, der arbejder med at komme med forslag til styrkelse af 
fremtiden læreruddannelse. Praktik og praksistilknytning indgår som et af 3 
hovedtemaer i udviklingsgruppens kommissorium. I styrkelse af kvalitet i 
praktikfaget spiller praktiklæreren en nøglerolle. 
 
Praktiklærere er selv lærere og er samtidig læreruddannere i faget praktik. 
Som læreruddanner har praktiklæreren en afgørende rolle som vejleder og 
sparringspartner i de studerendes udvikling af praksiserfaring, og som cen-
trale bindeled mellem uddannelsens teori og skolens praksis.  
 
Lærere med mindst to års erfaring har mulighed for at tage en uddannelse 
som praktikvejleder på en professionshøjskole. Uddannelsen svarer til 10 
ECTS-point. Der er ikke et lovkrav om, at praktiklærerne er uddannet vej-
leder, men et krav om, at praktiklærerne skal kunne honorere kravet til vej-
ledning og bedømmelse i læreruddannelsen.  
 
Danmarks Lærerforening har i efteråret 2020 gennemført en undersøgelse 
af praktiklæreres uddannelse, set i lyset af den politiske vedtagelse af ”min. 
en udannet praktiklærere pr skole” som blev vedtaget sammen med den nye 
læreruddannelsesbekendtgørelse i 2013.  

 

 
 
 
 



 Side 2 af 4 
 

6 ud af 10 skoler har haft praktikanter indenfor de to seneste skoleår.  
 
På 58% af skolerne i undersøgelsen har der 
været en eller flere praktikanter i skoleårene 
19/20 og 20/21. De øvrige 42 % har ikke 
haft nogen praktikanter. Der er en sam-
menhæng mellem skolestørrelsen og hvor-
vidt skolen har haft praktikanter. Jo større 
skolen er, jo større er sandsynligheden for, 
at skolen har haft en eller flere praktikanter.  
 
Der er stor variation i, hvor mange prakti-
kanter den enkelte skole har. Figuren til 
venstre viser, at 22% af de skoler i under-
søgelsen der har haft praktikanter, har haft 
over 20 praktikanter indenfor de to seneste 
skoleår. Det svarer til 118 skoler. Der er et 
næsten tilsvarende antal skoler, der har haft 
hhv. under 5 praktikanter, 5-10 praktikanter 
og 11-20 praktikanter.  
 
 
På 8 ud af 10 skoler, der har lærerstuderende i praktik, er der en prak-
tikkoordinator. 
 
På størstedelen af de skoler, der har praktikanter, er der udpeget en praktik-
koordinator. Praktikkoordinatoren har til opgave at koordinere de lærerstu-
derendes praktik med professionshøjskolen, forvaltningen, praktiklærerne 
og skoleledelsen.  Lidt over halvdelen af praktikkoordinatorerne har selv 
haft praktikanter i de to seneste skoleår. 
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Figur 1: Antal praktikanter i alt i skoleårene 
2019/2020 og 2020/2021
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Figur 2: Er der på din skole en lærer, der 
har en funktion som praktikkoordinator?
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Figur 3: Skal praktikkoordinatoren selv 
have studerende i sin undervisning dette 

skoleår, og/eller har praktikkoordinatoren 
selv haft studerende i sin undervisning i 

foregående skoleår?
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På godt en fjerdedel af de skoler, som har lærerstuderende i praktik, 
har ingen af praktiklærerne en praktiklærer- eller vejlederuddannelse 
 
På 26 % af de skoler, der har praktikanter, har lærerne slet ingen efterud-
dannelse, hverken praktikvejlederuddannelse eller kortere kurser.  
På 74 % af skolerne er der, som figur 4 viser, minimum én lærer der har en 
vejlederuddannelse eller en anden form for uddannelse.   
 

 
 
I undersøgelsen skelnes der mellem praktikvejlederuddannelsen, som udby-
des på professionshøjskolerne og øvrige praktiklæreruddannelser. I figur 6 
fremgår det, hvor stor en andel af de skoler, der har praktikanter, der har en 
eller flere lærere, der har en praktikvejlederuddannelse. Figuren viser, at på 
39 % af skolerne er der ingen lærere, der har taget uddannelsen. På de øvri-
ge skoler er der typisk én lærer, der har taget uddannelsen. 
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Figur 5: Andelen af skoler med lærere der har taget uddannelsen som 
praktikvejleder på en professionshøjskole.
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Udover praktikvejlederuddannelsen findes der en række andre kurser og 
uddannelser, der har til formål at klæde praktiklærere på til deres opgave. 
Figur 6 herunder viser, at der på 32 % af de skoler, der har praktikanter, er 
en eller flere lærere, der har taget en uddannelse eller et kursus, der klæder 
dem på til deres arbejde som praktikvejledere.  
 

 
 
 

 

Fakta om undersøgelsen 

 
Indsamlingsperiode: 5. oktober 2020 - 9. nov. 2020 
 
Indsamlingsmetode: Online spørgeskema 
 
Målgruppe: Tillidsrepræsentanter på alle folkeskoler, inkl. specialskoler 
 
Antal besvarelser og svarprocent: Spørgeskemaet er udsendt til i alt 1400 TR’er. 
875 har besvaret hele spørgeskemaet, mens 126 har afgivet nogle svar. Svarpro-
centen er derfor 63 pct. Kun fulde besvarelser er medtaget her. 
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Figur 6: Andelen af skoler med lærere, der har taget en anden 
praktiklærer/vejlederuddannelse f.eks. kommunalt kursus el. lign.? 


