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Type af præsentation: Mundtlig præsentation 

Sprog: Skandinavisk 

Tema: 8. Andet 

Abstrakt: Nøgleord: Professionspsykologi, lærerprofession, person, 

læreruddannelse. Denne præsentation undersøger, hvordan 

lærerstuderende ser på lærerarbejdet, og hvordan de laver koblinger 

mellem person, profession og politik. Formålet er at belyse, hvordan 

lærerstuderende selv 2 forestiller sig samspillet mellem person, profession 

og skolens organisatoriske processer. Mere konkret belyses det, hvordan 

lærerstuderende konstruerer et særligt lærersubjekt. Mange 

lærerstuderende beskriver en person, de gerne vil være - og ikke blot et 

arbejde, de gerne vil have. De lærerstuderende ønsker at ”give noget 

videre” og ”bruge sig selv” som personer i deres kommende arbejde, 

således at de både giver noget til eleverne og til samfundet. På den måde 

forstår de lærerarbejdet som en form for social kontrakt mellem profession 

og samfund. Mange af de studerende afviser, at skolens organisatoriske 

rammer bør spille en rolle for deres kommende arbejde. De forestiller sig, 

at hvis de brænder nok for deres arbejde, kan de klare alt. På den måde 

tilskriver de sig selv ansvaret for at lykkes som lærere. Præsentationen 

bygger på undersøgelser foretaget i 2016-2019 af såvel lærerstuderendes 

som læreres syn på lærerprofessionen og på arbejdsvilkårene som lærer. 

Referencer: Pedersen, R., Böwadt, P. R. & Vaaben, N. (2019). På tærsklen 

til at blive lærer. Studerendes overvejelser om deres kommende arbejdsliv. 

København: Københavns Professionshøjskole. 
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