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Pædagogstuderendes vilkår i praktikken

Formålet med undersøgelsen af pædagogstuderendes vilkår i praktikken er at få viden om de ansættelsesmæssige 
og uddannelsesmæssige forhold, de pædagogstuderende oplever i deres praktikker – med hovedfokus på de lønnede 
praktikker. Denne rapport formidler undersøgelsens hovedtal og -tabeller.

I undersøgelsen deltog pædagogstuderende, som i august 2016 var medlemmer af studieorganisationen PLS. I alt 
har 1119 studerende, der har været i praktik, deltaget i undersøgelsen. Denne rapport beskriver dog kun resultaterne 
for de studerende, der har været i lønnet praktik i forbindelse med deres uddannelse. Deltagerne i undersøgelsen er re-
præsentative i forhold til målgruppen, når det gælder alder og uddannelsessted, men en større andel kvinder end mænd 
har deltaget i undersøgelsen sammenlignet med fordelingen i målgruppen. Hovedparten af deltagerne (49 %) har været 
i praktik på en almen 0-6 års institution. 

Opsummering af rapportens hovedpointer
Forhold på praktikstedet

• Hovedparten af de studerende i undersøgelsen er i praktik på en overenskomstdækket institution  
– men en stor gruppe (37%) kender ikke praktikstedets forhold om overenskomst.

• Hovedparten af de studerende ved hvem deres tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentant er  
– dog ved en stor gruppe ikke hvem, der er TR og AMR på arbejdspladsen.

Vilkårene for de studerende i praktik

• Næsten alle studerende indgår som en del af normeringen i deres lønnede praktik – 6% er uden  
for normeringen på praktikstedet.

• Hovedparten af de studerende kender deres arbejdsplan 4 uger eller mere i forvejen.  
Der er dog en stor gruppe (41%), som kender deres arbejdsplan 2-3 uger eller mindre i forvejen.  
Næsten alle studerende oplever ændringer i arbejdsplanen, men i varierende grad.

• Hovedparten af de studerende oplever, at der ikke er tid til studiedele (fx logbog).

• En tredjedel af de studerende har oplevet at have tvungen/pålagt ferie.

Oplevelsen af ligebehandling med det øvrige personale

• På de fleste parametre oplever de studerende, at de bliver behandlet på lige fod med deres kolleger  
på arbejdspladsen. Men i forhold til at deltage i kurser, supervision og planlægge det pædagogiske  
arbejde oplever en større gruppe, at de ikke behandles på lige fod med kollegerne.

Uddannelsesforhold i praktikken

• På de fleste parametre oplever de studerende, at der er klarhed om roller, opgaver og forventninger.  
Men ift. forventninger fra kolleger og vejleder, oplever nogle studerende uklarhed.

• For en del studerende er det en udfordring at balancere uddannelses- og arbejdsforholdet i den  
lønnede praktik.

Andre forhold i praktikken

• Omtrent hver femte studerende har oplevet fysisk eller psykisk vold i praktikken.

• Halvdelen af de studerende har oplevet uventet alenetid i deres praktik.

• En del studerende peger på, at praktikstart op til sommerferietid giver uddannelses- eller  
arbejdsmæssige problemer.



4

Pædagogstuderendes vilkår i praktikken

Denne rapport indeholder resultaterne fra de studerende, der har været i lønnet praktik. Studerende, der har været i løn-
net praktik, udgør 94 pct. af deltagerne i den samlede undersøgelse. Det svarer til 1.053 personer. 

De studerendes oplevelser af forhold på praktikstedet
Forskelle i introduktionen til den studerende

Størstedelen af de studerende er blevet introduceret til uddannelsesplan, pædagogisk profil, beredskabsplaner, syge-
politik, vagtplaner mv. Som det ses af figur 2, er der en tendens til, at det især er ”praktiske personalepolitikker”, den 
største andel bliver introduceret til, mens introduktion til uddannelsesplan og introduktion til beredskabsplaner sker for 
en mindre andel af de studerende. 

Figur 2: Forhold de studerende er blevet introduceret til på deres praktiksted

Ved ikke/husker ikke

Nej 

Ja 

Vagtplaner,  
arbejdstids-

tid mv.

Institutionens 
beredskabsplaner 

fx brandplan, 
kriseplan, 
akutguide

Institutionens 
sygepolitik

Institutionens 
pædagogiske 

profil

51% 63% 72% 42%

39% 29% 24% 55%

10% 8%
4% 3%

Hovedparten af de studerende er i praktik på en overenskomstdækket praktikinstitution

Hovedparten af de studerende i undersøgelsen har været på en praktikinstitution, som er dækket af en overenskomst 
(61 pct. af de studerende). Dog kender hele 37 pct. ikke til praktikstedets forhold omkring overenskomst jf. figur 3. 

Figur 3: Praktiksteder dækket af overenskomst

Ved ikkeNej Ja 

61%
37%

2%
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De fleste studerende ved, hvem der er TR og AMR

Størstedelen af de studerende (61 pct.) ved, hvem tillidsrepræsentanten på deres praktiksted er, jf. figur 4. En lidt mindre 
andel (50 pct.) ved hvem der er arbejdsmiljørepræsentant. 

Figur 4: Kendskab til TR og AMR

Vi har ikke en repræsentant 
på min arbejdsplads

Nej, det ved jeg ikke

Ja, det ved jeg 

Arbejdsmiljørepræsentant 
(AMR)

Tillidsrepræsentant 
(TR)

61% 49% 

35% 49% 

3% 2% 

Vilkår for de studerende i praktik
De studerende indgår som del af normeringen

Ud af de 1.053 studerende der er/har været i lønnet praktik, indgår 92 pct. af dem, som en del af normeringen i institu-
tionen, mens 6 pct. ikke tæller med i normeringen (se figur 1). 

Figur 1: Studerende som en del af normeringen på praktikstedet

Ved ikkeNej Ja 

92%

6% 1%
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Den studerendes arbejdsplan

Der er omtrent lige mange af de studerende, der kender deres arbejdsplan mere end fire uger i forvejen (39 pct.), som 
studerende, der kender arbejdsplanen 2-3 uger eller mindre i forvejen (heraf er der 20 pct., som først kender den en uge 
eller mindre i forvejen). 

Figur 5: Hvornår de studerende får deres arbejdsplan

100

200

300

400

500

Ved ikke/
husker ikke

2-3 uger eller 
mindre i forvejen 

Fire uger i 
forvejen 

Mere end 4 uger 
i forvejen

39% 17% 41% 

2% 

Mange studerende i daginstitution, sfo, klub og skole kender arbejdsplanen sent 

Vi har kigget nærmere på, hvordan de studerende, der først kender deres arbejdsplan 2-3 uger i forvejen eller mindre, 
fordeler sig på forskellige institutionstyper. Figur 6 viser, at der især er en stor andel af de studerende i daginstitutions-
praktik, som først kender deres skema 2-3 uger i forvejen eller mindre (52 pct.). De er dermed den gruppe, hvor flest får 
arbejdsplanen sent. Der er dog nogenlunde samme andel (49 pct.) blandt de studerende, der er i praktik i ’SFO, klub, 
skole’, der først kender deres arbejdsplan sent. Derimod er det 13 pct. af de studerende i ’specialtilbud for voksne – 
døgn’, som kender deres arbejdsplan sent. 

Figur 6: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der tidligst får deres arbejdsplan 2-3 uger i forvejen

Specialtilbud 
for voksne 

– døgn

Specialtilbud 
for voksne 

– dag

Specialtilbud
 for børn 
– døgn

Specialtilbud
 for børn – dag

SFO, 
klub, skole

0-6 år 
(dagtilbud)

13% 21% 17% 41% 49% 52% 
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De studerende oplever ændringer i arbejdsplanen – men ikke ofte

Langt størstedelen af de studerende oplever ændringer i deres arbejdsplan (samlet set 90 pct.), men for hovedparten 
(62 pct.) er det månedligt eller sjældnere, mens 27 pct. ugentligt oplever ændringer. 2 pct. oplever dagligt ændringer i 
deres arbejdsplan. 
Det fremgår af figur 7a, at det er mellem 20 og 30% af de studerende i de forskellige institutionstyper, der oplever daglige 
eller ugentlige ændringer i arbejdsplanen: Den største andel ses blandt studerende i praktik i 0-6 års institutioner – den 
laveste andel i dag-specialtilbud for voksne.

Figur 7: Ændringer i arbejdsplanen 

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Ved ikkeAldrigSjældnereMånedligtUgentligtDagligt

8% 30% 32% 27% 
2% 1% 

Figur 7a: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der oplever ændringer i arbejdsplanen
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19%

16%

6%
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27%
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13%
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19%

27%
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35%
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Tid til uddannelse og forberedelse

Størstedelen af de studerende oplever, at der er tid til vejledning og tid til at sætte sig ind i børne-/brugergruppen (hhv. 
72 pct. og 68 pct.). Omkring halvdelen (51 pct.) oplever ligeledes, at der er tid til eksamen, men 32 pct. mener ikke, at 
de har tid til eksamen. Størstedelen af de studerende mener ligeledes ikke, at der er tid til at forberede studiedele som 
fx logbog, eller tid til at læse op på handleplaner (hhv. 61 pct. og 58 pct.). Se afsnittet ”Balancen mellem at være stude-
rende i praktik og ansat på en arbejdsplads” for mere om de studerendes oplevelse af tid til uddannelse.

Figur 8: Den studerendes oplevelse af tid til forskellige aktiviteter

Ved ikke/
Ikke relevant

Nej 

Ja 

At sætte 
sig ind i 

børnegrupper 
på stuen/gruppen/

institutionerne

At læse 
op på 

handleplaner

Forberedelser 
til studiedele 

fx logbog

EksamenVejledning

33% 68%

30%58%61%32%28%

1% 17% 3% 9% 2%

36%51%72%

En tredjedel af de studerende har oplevet pålagt ferie

34 pct. af de studerende er blevet pålagt at holde ferie i deres praktik (jf. figur 9). I de åbne besvarelser fremgår det, at 
den pålagte ferie er i forbindelse med lukkedage/lukkeuger i institutionen generelt – sommer, jul/nytår, helligdage i for-
året mv.

Figur 9: Pålagt ferie

Ved ikkeNej Ja 

64%

34%

1%
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Det er særligt studerende ansat i ’SFO, klub, skole’, ’0-6 år’ og ’specialtilbud for børn – dag’, der er blevet pålagt at hol-
de ferie (jf. figur 10, som viser hvor stor en andel studerende inden for hver institutionstype, der har oplevet pålagt ferie). 
Kun 5 pct. af de studerende der er i praktik i ’specialtilbud for voksne – døgn’ er blevet pålagt at holde ferie. 

Figur 10: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der oplever at få pålagt ferie

Specialtilbud 
for voksne 

– døgn

Specialtilbud 
for voksne 

– dag

Specialtilbud
 for børn 
– døgn

Specialtilbud
 for børn – dag

SFO, 
klub, skole

0-6 år 
(dagtilbud)

5% 29% 10% 41% 47% 41% 

Størstedelen af de studerende1, der er blevet pålagt ferie, mener ikke, at den pålagte ferie har medført uddannelses- el-
ler arbejdsmæssige problemer. Dog oplever omkring en fjerdedel af de studerende, at det har haft uddannelses- eller 
arbejdsmæssige problemer (hhv. 24 pct. og 28 pct.). Desuden oplever ca. 14 pct., at det har haft både uddannelses-
mæssige og arbejdsmæssige problemer. 

Figur 11: Pålagt ferie og arbejds- og uddannelsesmæssige problemer

Ved ikke

Nej 

Ja 

ArbejdsmæssigeUddannelsesmæssige

24% 28% 

69% 64% 

7% 8% 

1) 361 studerende.

Pålagt ferie giver pengeproblemer og mindre tid til arbejdet med læringsmål

De udfordringer, de studerende oplever, har en del af dem uddybet i åbne besvarelser2. 
For én gruppe studerende er den pålagte ferie en udfordring pga. økonomi (manglende løn/ingen optjent ferie). I den 
forbindelse nævner flere også, at det enten er at betale selv eller at skulle arbejde mange timer i andre uger for at tjene 
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de mistede timer ind, hvilket bliver stressende: ”For ikke at blive trukket voldsomt i løn var jeg nødt til at arbejde timerne 

ind og arbejdede i perioder omkring 40 timer om ugen. Det gav ikke meget overskud til også at læse og forberede til 

eksamen.”.

De uddannelsesmæssige udfordringer handler om, at man ”misser vejledning”, kommer bagud med sine læringsmål, og 
at man ift. børne-/brugergruppen får et ”afbræk” i relationsdannelsen, hvis der kort efter praktikstart er 2-3 ugers pålagt 
ferie: ”Det gør det besværligt at lave et godt stykke arbejde i forhold til studiedage og observationer.” 

En gruppe nævner i den forbindelse eksplicit udfordringer ift. at praktikstart er rykket til juni: ”Eftersom vi starter i juni når 

jeg at danne relationer til nogle gamle elever. Så kommer vi ind i 5 ugers ferieperiode, hvor jeg så kun er sammen med 

et par elever. Så det vil sige, at når skolen åbner først i august, kan jeg starte forfra med at danne relationer.”

De studerendes oplevelse af ligebehandling

2) 117 studerende har uddybet deres besvarelse med fritekst.

Ikke relevant for migVed ikkeNejJa

Jeg deltager i 
supervision på lige fod 

med mine kolleger

Jeg deltager i kurser og 
anden opkvalificering på 

lige fod med mine kolleger

Jeg deltager i samme 
omfang som mine kolleger i 

personaledage i weekender, 
på lukkedage eller lign.

Jeg deltager på lige 
fod med mine kolleger 

i personalemøder

Jeg deltager i samme 
omfang som mine 

kolleger i aftenmøder

Jeg har weekendvagter 
i samme omfang 

som mine kolleger

Jeg har aftenvagter 
i samme omfang 

som mine kolleger

Mit skema/arbejdsplan 
bliver lagt på lige fod men 

mine kollegers skema

19% 
77% 

4% 
1% 

11% 
24% 

1% 
63% 

7% 
22% 

1% 
70% 

20% 
64% 

4% 
13% 

8% 
91% 

1% 
0% 

14% 
57% 

8% 
20% 

44% 
34% 

11% 
11% 

30% 
30% 

24% 
15% 

I undersøgelsen er de studeren-
de spurgt til en række forhold 
omkring ”ligebehandling” (at blive 
behandlet på lige fod med kolle-
gerne).

Skema, møder og kurser:  
Oplever de studerende  
ligebehandling?

Størstedelen af de studerende 
oplever, at deres arbejdsplan bli-
ver lagt på lige fod med deres 
kollegers (77 pct.), men knap 
en femtedel (19 pct.) oplever, at 
deres arbejdsplan ikke lægges 
på lige fod med deres kollegers. 
Personalemøder, aftenmøder og 
personaledage i weekender op-
lever flertallet af studerende også 
at deltage i på lige fod med kol-
legerne (hhv. 91, 64 og 57 pct.). 
Kurser og supervision er de to 
områder, hvor den mindste andel 
studerende oplever at deltage 
på lige fod med kolleger (hhv. 44 
pct. og 30 pct.). 

Figur 12: Den studerendes oplevelse af forskellige forhold på praktikstedet
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Oplevelse af ligebehandling – de studerendes beskrivelser

I de studerendes beskrivelser3 er der både eksempler fra studerende, som oplever at blive behandlet helt på lige fod 
med kollegerne og eksempler fra studerende, som har oplevet, at de var ”billig arbejdskraft” fra de studerende. 

Blandt de studerende, der oplever at der er forskelle, er det ikke muligt at tegne et entydigt billede af om forskellene mel-
lem dem og det faste personale, er udtryk for positive eller negative ”hensyn”. 
Der er dog generelt flere beskrivelser af oplevelser, hvor den studerende oplever det som problematisk, at de har andre 
forhold end deres kolleger.

De studerende oplever mere børne/brugertid i arbejdsskemaet . I de åbne besvarelser fremgår det, at de stude-
rende generelt oplever at have mere børne/brugertid end deres kolleger. De studerende, der har uddybet deres svar, 
beskriver, at de oplever at ”blive tilbage” på arbejdspladsen, når det øvrige personale er til møder, kurser mv. Andre be-
skriver, at de generelt har et ringere skema end deres kolleger. Men der er ikke en klar tendens ift. hvad der er ”et dår-
ligt skema”: Nogle har ingen åbne/lukkevagter og ser det som problematisk, andre har flere/for mange og ser, at det er 
problematisk. 

Kurser, møder og supervision: Der er både beskrivelser fra studerende, som oplever at deltage på lige fod i møder, 
kurser mv. og beskrivelser fra studerende, der har oplevet det modsatte. I forhold til sidstnævnte, så er det ”fordi det 
koster”, ”fordi nogle skulle blive på børnene” eller ”fordi jeg kun er her i kort tid”, de studerende angiver som årsager. I 
forhold til møder uden for arbejdspladsens åbningstid har nogle oplevet, at de kun ved nogle møder optjener afspadse-
ring, mens de må deltage på frivillig basis i andre møder.
 
Nogle studerende har færre – andre flere – aftenvagter end kollegerne

3) 121 studerende har givet uddybende besvarelser

Færre Flere
50% 50%

Blandt de 120 studerende, der ikke har aftenvagter i samme om-
fang som deres kolleger, oplever 50 pct. at have færre aftenvag-
ter, og 50 pct. oplever at have flere aftenvagter end deres kol-
leger jf. figur 13.

Figur 13: Hyppighed af aftenvagter sammenlignet med kolleger

Flest studerende har færre weekendvagter end deres kolleger

Ud af de 71 studerende, der ikke har weekendvagter i samme 
omfang som deres kolleger, angiver 35 pct. at de har flere week-
endvagter end deres kolleger, mens 65 pct. har færre jf. figur 13. 

Figur 13: Hyppighed af weekendvagter sammenlignet med kolleger

 Færre Flere
65% 35%
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Pauser, ferie, planlægning: Oplever de studerende ligebehandling?

Størstedelen af de studerende oplever at blive behandlet på lige fod med kollegerne, når det gælder pauser (88 pct.), 
ferie (73 pct.), dækning ved sygdom (79 pct.) og planlægning af det pædagogiske arbejde (55 pct.). Planlægning af det 
pædagogiske arbejde er det forhold, hvor den største andel af de studerende ikke oplever, de bliver behandlet på lige 
fod med kollegerne (37 pct.). 

Figur 14: Behandles den studerende på lige fod med sine kolleger?

Ikke relevant for migVed ikkeNejJa

9% 
88% 

1% 
2% 

18% 
73% 

6% 
2% 

11% 
79% 

7% 
3% 

37% 
55% 

7% 
1% 

Planlægning og 
forberedelse af det 

pædagogiske arbejde

At skulle dække 
ind ved sygdom

Ret til at holde ferie

Pauser

I de åbne besvarelser går beskrivelser af uens vilkår ift. forberedelse, ferie og at dække ved sygdom igen. Flere stude-
rende oplever, at ferieplanen er lagt, når de starter i praktik, og at deres ønsker derfor ikke kan imødekommes, ligesom 
en del studerende ”får lov” til 1 uges ferie fremfor 3 ugers ferie. 
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Andre forhold i praktikken
Tidspunkt for praktikstart giver udfordringer

I de studerendes fritekstbesvarelser nævner mange – på tværs af spørgsmål - at det er en udfordring at starte praktik 
umiddelbart før en sommerferie (og en mindre del ligeså for 1. december). For nogle handler det om, at det påvirker 
mulighederne for relationsdannelse med børn/brugerne, for andre om de økonomiske aspekter (se mere under spørgs-
målet om uddannelses- og arbejdsmæssige konsekvenser af pålagt ferie), og for andre igen om, at det faste personale 
er på ferie, så man som studerende oplever at være ”alene” med vikarer i sommerperioden.

Omkring hver femte har oplevet fysisk eller psykisk vold

Omkring 80 pct. af de studerende har hverken oplevet at blive truet, udsat for fysisk eller psykisk vold. 18 pct. af de stu-
derende har i deres praktik følt sig truet eller er blevet udsat for psykisk vold, mens 24 pct. er blevet udsat for fysisk vold. 

Figur 15: Fysisk/psykisk vold i praktikken

Ved ikke

Nej 

Ja 

Blev udsat for 
psykisk vold?

Blev udsat 
for fysisk vold?

Følte dig truet?

81% 76% 80%

18% 24% 18%

2% 0% 2%

Det kan ses i figur 16a, at der især er en stor andel studerende (50 pct.) i ’specialtilbud for børn – dag’, der har oplevet fy-
siske vold. Til sammenligning er det kun 15 pct. af de studerende i praktik i en daginstitution, der har oplevet fysisk vold. 

Figur 16a: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der har oplevet fysisk vold i praktikken

Specialtilbud 
for voksne 

- døgn

Specialtilbud 
for voksne 

- dag

Specialtilbud 
for børn 
- døgn

Specialtilbud 
for børn 

- dag

SFO, klub, 
skole

0-6 år 
(dagtilbud)

15% 24% 50% 46% 25% 32%
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Det er nogenlunde de samme 
grupper (studerende inddelt ef-
ter institutionstype), der har op-
levet psykisk vold. Dog er der 
en større andel blandt de stude-
rende i specialtilbud for voksne 
(dag), som har oplevet psykisk 
vold sammenlignet med den an-
del, der har oplevet fysisk vold.

Specialtilbud 
for voksne 

- døgn

Specialtilbud 
for voksne 

- dag

Specialtilbud 
for børn - døgn

Specialtilbud 
for børn - dag

SFO, klub, 
skole

0-6 år 
(dagtilbud)

9% 16% 22% 41% 30% 32%

Halvdelen af de studerende har oplevet uventet alentid/alenevagt i praktikken

Ved ikke

Nej 

Ja 

Uventet alenetid/
alenevagt

Skemalagt aftenvagt/
alenetid

38% 50%

61% 48%

2% 2%

Der er især en stor gruppe stu-
derende i praktik i ’specialtil-
bud for børn – dag’ og ’0-6 år’, 
der har oplevet uventet alenetid 
(hhv. 53 og 52 pct. af de stu-
derende på disse områder). Til 
sammenligning er der 45 pct. 
af de studerende i ’SFO, klub, 
skole’, som har oplevet uventet 
alenetid. 

Specialtilbud 
for voksne 

- døgn

Specialtilbud 
for voksne 

- dag

Specialtilbud 
for børn - døgn

Specialtilbud 
for børn - dag

SFO, klub, 
skole

0-6 år 
(dagtilbud)

52% 45% 53% 46% 48% 49%

Figur 16b: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der har oplevet 
psykisk vold i praktikken

Halvdelen af de studerende har 
oplevet uventet alenetid/alene-
vagt i deres praktik. Derudover 
er der 38 pct. af de studerende, 
der har oplevet skemalagte af-
tenvagter eller alenetid. 

Figur 17: Alenetid/alenevagt i praktikken

Figur 18: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der har oplevet 
uventet alenetid
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De studerendes oplevelser af arbejdspladsen

Spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø har ikke været en særskilt del af undersøgelsen. Men der er i de studerendes 
beskrivelser eksempler fra studerende, som ikke oplever, de bliver lyttet til eller taget alvorligt, når de byder ind eller de 
oplever personaleproblemer. 
Derudover kan spørgsmålet om de studerende vil anbefale deres arbejdsplads til en ven, være en indikator for de stu-
derendes oplevelse af (blandt andet) det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er 29 pct. af de studerende, som 
ikke ville anbefale deres arbejdsplads til en ven.

Figur 19: Anbefaling til en ven

2%Ved ikke

Helt sikkert

Sandsynligvis

Hverken eller

Sandsynligvis ikke

Helt sikkert ikke

36%

9%

25%

15%

14%

Blandt studerende i praktik på dag-specialinstitutioner for børn ses den største andel, der helt sikkert ikke eller sandsyn-
ligvis ikke vil anbefale deres praktiksted til en ven, jf. figur 19a.

Figur 19a: Andelen af studerende i forskellige institutionstyper, der vil anbefale arbejdspladsen til ven ( ”helt sikkert ikke” og 
”sandsynligvis ikke” er puljet til ”nej”)
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32%
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Uddannelsesforhold i praktikken
For hver fjerde studerende er der ikke udarbejdet en uddannelsesplan

Selvom hovedparten (63 pct.) af de studerende svarer ja til, at der er udarbejdet en uddannelsesplan for deres praktik, 
har knap hver fjerde ikke en uddannelsesplan. 

Figur 20: Uddannelsesplan for praktikken

Ved ikke 

Nej 
Ja 

13%

63%
24%

En mindre del af de studerende arbejder på studieindkaldsdage

Langt størstedelen (80 pct.) af de studerende har aldrig oplevet, at skulle arbejde på dage, hvor der er studieindkald. 
Kun 4 pct. angiver, at de altid eller ofte har oplevet det (se figur 21).

Figur 21: Arbejde samtidig med studieindkald

Ved ikkeAldrigSjældentOftestAltid

1% 3% 14% 80% 2%
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Rolle, opgaver og forvetninger til den studerende

• Langt hovedparten mener, at de for det meste har opgaver, der er pædagogfagligt relevante. 

• Hovedparten af de studerende mener, at deres rolle i institutionen afspejler, at de er studerende.  
Dog er ca hver tredje studerende (30 pct.) uenig i dette. 

• Hovedparten af de studerende oplever, at det er klart defineret, hvilke forventninger deres vejleder har til 
dem, mens 26 pct. ikke oplever dette. 

• Omkring halvdelen af de studerende er enige i, at kollegernes forventninger til dem er klart defineret,  
mens 28 pct. er uenige i dette udsagn. 

• Hovedparten af de studerende oplever, at der er en god dialog med kollegerne omkring opgaverne,  
mens 20 pct. er uenige i dette.

Figur 22: Oplevelser i praktikken
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Balancen mellem at være studerende i praktik og ansat på en arbejdsplads
I de studerendes uddybende beskrivelser4 af balancegangen mellem at være ansat og studerende, beskriver hoved-
parten af de studerende, at ”det er svært at være studerende i praktik”. Mange oplever, at det er krævende at finde en 
balance, og at tiden til at være studerende er knap: ”Jeg synes det kræver meget. Det forventes, at du er lige meget på 

børnene som kollegerne, men samtidig skal man lave portfolioopgaver, leve op til uddannelsesplanen/kompetencemå-

lene, læse yderligere teori alt efter hvad der er relevant for ens praktik. Alt dette skal gøres i fritiden.”

Èn studerende beskriver balancen således: ”Det er en mystisk balance, jeg endnu ikke selv har fundet…Skal jeg være en 

vellidt medarbejder og kollega, der trækker sin vægt i praksis? Eller skal jeg være en engageret studerende og afholde 

mine forløb, velvidende at mine kolleger må løbe dobbelt så stærkt, når jeg fordyber mig med en mindre børnegruppe.”

For nogle betyder det, at det at være studerende falder lidt i baggrunden i en travl hverdag. Studieaktiviteter som logbog, 
forberede vejledning, portefolio-arbejde mv. bliver en aften- eller weekendaktivitet, som mange oplever som udfordrende 
i en travl hverdag. Og nogle studerende oplever, at det glider helt i baggrunden, at de er studerende i praktikken: ”Jeg 

oplever mig selv mere som en ansat end som en studerende.” Der er dog også studerende; som beskriver det at være 
en del af normeringen som noget positivt, fordi de oplever at få indflydelse og ”have en stemme”: ”Man får lov til at del-

tage på lige fod med de andre kolleger og ens meninger og synspunkter bliver hørt.”

Der er imidlertid også en gruppe af studerende, som har fundet balancen fin. For nogle har det handlet om, at praktik-
stedet har givet et vist rum i hverdagen til at kunne være studerende, skrive logbog mv. ”Jeg synes der er en fin balance 

mellem at være studerende og være ansat. Jeg har mulighed for at sætte mig og skrive logbog/opgave, hvad jeg nu har 

brug for, i den ventetid vi har….”. Andre oplever, at intentionerne fra praktikstedet og kollegernes side i forhold til at give 
mulighed for studieaktiviteter er gode, men en travl hverdag med fart på gør det svært at føre ud i praksis. 

Men der er også studerende, som har oplevet, at der slet ikke er en balance. Og nogle har oplevelsen af at have dob-
beltarbejde, som for nogle opleves som decideret stressende. Herunder beskriver nogle, at de oplever at blive behandlet 
som medhjælpere eller vikarer fremfor pædagogstuderende. 

4) 634 respondenter har lavet fritekstbesvarelser på dette spørgsmål.
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Deltagerne i undersøgelsen: Baggrundsinformationer
De fleste af deltagerne i undersøgelsen er i praktik i et dagtilbud (49 pct.). Derudover er der 19 pct., der har praktik i 
SFO, klub eller skole, mens 15 pct. har praktik i ”specialtilbud for voksne – døgn”. 

Figur 23: Institutionstype
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Omkring halvdelen af deltagerne har en specialisering inden for dagtilbudspædagogik, og en tredjedel er specialiseret 
inden for social- og specialpædagogik, mens 18 pct. er specialiseret inden for skole- og fritidspædagogik.

Figur 24: Specialisering
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Deltagerne er jævnt fordelt på de forskellige uddannelsessteder, og fordelingen matcher omtrent den fordeling, der er af 
PLS’ medlemmer på uddannelserne.

Figur 25: Uddannelsessted
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Hovedparten af deltagerne (63 pct.) har tidligere arbejdet i en pædagogisk institution, mens 37 pct. ikke har denne er-
faring, jf. figur 26.

Figur 26: Tidligere arbejde i en pædagogisk institution
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Blandt de 37 % er det særligt de unge, 
som ikke tidligere har arbejdet i en pæ-
dagogisk institution: De unge under 30 
udgør således 82 pct. af dem, der ikke 
tidligere har arbejdet i pædagogisk in-
stitution (jf. figur 27). 

Figur 27: Aldersfordeling
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Hovedparten af deltagerne forventer, 
at de det første år efter endt studie, ar-
bejder på 0-6 års området, mens 13 
pct. ønsker at læse videre. 5 år efter 
endt uddannelse forvener 21 pct. at 
arbejde på 0-6 årsområdet, mens 18 
pct. forventer at læse videre. 

Figur 28: Ønsker om fremtidigt arbejde
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Om undersøgelsen
Undersøgelsen er udsendt den 2. september 2016, og der blev lukket for besvarelser den 19. september 2016.

Repræsentativitet

Ud af den samlede målgruppe på 5.275 personer, har 1.119 gennemført spørgeskemaet, hvormed undersøgelsen har 
en svarprocent på 21 pct. 

Det ses af figur 1, at køn er skævt fordelt i besvarelserne. Kvinderne er overrepræsenteret i undersøgelsen, da der i 
denne er 86 pct. kvinder, mens kun 78 pct. er kvinder i hele målgruppen. Omvendt er mænd underrepræsenteret i un-
dersøgelsen.

Figur 29: Fordelingen af køn i målgruppe og undersøgelsen

22%

78%

14%

86%

UndersøgelseMålgruppe

KvinderKvinder

Mænd Mænd

I modsætning til køn er undersøgelsen repræsentativ i forhold til alder. Af figur 2 fremgår det, at der er meget små afgi-
velser mellem målgruppen og undersøgelsen i forhold til alderskategorierne.

Figur 30: Fordelingen af alder i målgruppe og undersøgelsen
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Det er ikke muligt at undersøge om fordelingen af institutionstyper på praktikstederne er repræsentativ, da der ikke fin-
des en samlet opgørelse af praktikstederne fordelt på institutionstype.
Undersøgelsens besvarelser er repræsentative i forhold til uddannelsessted. Der er kun små afvigelser på omkring 1 pct.
point mellem målgruppen og besvarelserne. 

Figur 31: Fordeling af uddannelsessted i målgruppen og undersøgelsen
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