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Ofir anvendes af hovedparten af alle Danmarks kommuner og er den førende
jobportal for lærere og pædagoger. Med vores indsigt på området har vi gennem
flere år udarbejdet en årlig analyse, der sætter fokus på jobsøgning og jobtilfredshed blandt lærere og pædagoger.
Formålet er at afdække, hvad regeringen, kommuner og private aktører kan gøre
for at tiltrække og fastholde lærere og pædagoger.
Analysen er udarbejdet på baggrund af besvarelser fra 386 lærere og 343
pædagoger fra hele landet indsamlet via relevante faglige fora på Facebook og
LinkedIn. Besvarelserne er dermed ikke indhentet fra Ofirs egne brugere.
Analysens besvarelser anses for at være repræsentative for faggrupperne.

Konklusion
I analysen har vi gjort os en række
bekymrende fund, herunder at 64,5 % af
lærerne er utilfredse med tidsforbruget, der
skal bruges på administration, og at 41,7 %
overvejer at forlade faget på månedlig basis.
Det fremgår tydeligt af analysen, at lærerne
bl.a. efterspørger mere og/eller fleksibel tid
til undervisningsforberedelse, mulighed for
faglig udvikling og maks. 30 min. transporttid
til arbejdspladsen fra hjemmet.
Hos pædagogerne overvejer hele 46,4 %
månedligt at forlade faget. De ønsker højere
løn, mulighed for faglig udvikling, bedre
normeringer og varierende arbejdsopgaver.
Med analysen kan vi konkludere, at der
generelt er en bekymrende høj andel af
utilfredshed blandt de danske pædagoger
og lærere. Der ligger en opgave på de
forskellige arbejdspladser i at skabe bedre
vilkår med de ressourcer, der er til rådighed,
hvis særligt pædagogerne skal fastholdes.
Samtidig ligger der et ansvar hos politikerne
om at sikre, at alle arbejdspladser har de
nødvendige ressourcer, hvis vi vil sikre

en god grunduddannelse til vores børn i
fremtiden såvel som en god start på livet i
daginstitutionerne.
Og der er ingen tegn på, at det bliver
nemmere at rekruttere og fastholde
lærere og pædagoger i fremtiden.
I 2022 er der optaget 15 % færre på
pædagoguddannelserne og 11 % færre på
læreruddannelserne end i 2019. Udviklingen
er dybt bekymrende og kommer på toppen
af en allerede meget svær situation, som kan
blive en bombe under vores velfærd.
Læs mere på de følgende sider om, hvorfor
lærerne og pædagogerne overvejer at forlade
faget, hvad du kan gøre for at forhindre
det, og hvordan du rekrutterer lærere og
pædagoger i fremtiden.

Karsten Vikke,
Adm. Direktør i Ofir
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Temperatur:

Hvor tilfredse
er pædagoger
med deres job?
Når du skal ansætte nye medarbejdere, så afgør den
generelle tilfredshed i branchen, hvor stor en indsats
der skal gøres for at tiltrække ansøgere. Derfor har
vi kigget på, hvor tilfredse pædagoger er i deres
nuværende job.
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Overordnet tilfredshed blandt pædagoger
Samlet set viser undersøgelsen, at
pædagogerne er mere tilfredse end
utilfredse med deres arbejde. 65,9 % er enten
tilfredse eller meget tilfredse med deres
arbejde, mens 33,7 % ikke er helt tilfredse eller
generelt utilfredse. Dog er 33,7 % stadig en
stor procentdel af de samlede pædagoger,
som er utilfredse med deres arbejde.

Sammenligner vi dette med Pædagog og
jobskifte 2021-analysen, ser vi en fremgang
fra 2021 til 2022. I 2021 angiver 55 % af de
adspurgte pædagoger, at de er tilfredse eller
meget tilfredse med deres arbejde, mens der

Hvor tilfreds er du overordnet med dit arbejde?

Meget tilfreds

19,9 %

Tilfreds

46,0 %

Ikke helt tilfreds
Utilfreds

21,3 %
8,6 %

Meget utilfreds

3,8 %

Ved ikke

0,3 %

i 2022 er 65,9 %, der angiver, at de er tilfredse
eller meget tilfredse. Dette er en fremgang
på 10,6 procentpoint. Dog ses der også en
stigning i utilfredsheden på 12,7 procentpoint
fra 2021 til 2022.

Pædagogerne er mest tilfredse med
arbejdstider, arbejdsopgaver og ledelsen
I forlængelse af den generelle tilfredshed
spurgte vi ind til en række specifikke punkter
på deres nuværende arbejdsplads. Her
ser vi, at der særligt er tre punkter, som er
fremtrædende for pædagogerne i forhold

til, hvad de er mest tilfredse med. Disse
drejer sig om henholdsvis deres nuværende
arbejdstider, nuværende arbejdsopgaver og
ledelsen.

Tilfreds

Meget tilfreds

I alt

Arbejdstider

46,4 %

27,8 %

74,2 %

Arbejdsopgaver

46,7 %

18,2 %

64,9 %

Ledelsen

37,8 %

23,7 %

61,5 %
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Tabellen nedenfor viser dog, at der er forskel
i prioriteringen af disse punkter i forhold til
pædagogernes aldersgrupper. Tabellen viser
andelen af respondenter i hver aldersgruppe,
som har angivet enten tilfreds eller meget
tilfreds til de tre nævnte punkter. Her er

tilfredsheden med ledelsen særligt markant
hos de yngre aldersgrupper, hvorimod de
ældre aldersgrupper i højere grad prioriterer
arbejdstiderne i forbindelse med deres
tilfredshed.

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Hvor tilfreds er du med ledelsen på
din nuværende arbejdsplads?

61,6 %

65,5 %

67,7 %

54,1 %

53,9 %

Hvor tilfreds er du med dine
nuværende arbejdsopgaver?

61,5 %

63,8 %

66,6 %

65,8 %

61,6 %

Hvor tilfreds er du med dine
arbejdstider på din nuværende
arbejdsplads?

61,6 %

67,2 %

76 %

76,5 %

88,5 %

Pædagogerne er utilfredse med lønnen
og normeringer
Når vi ser på tilfredsheden ved forskellige
punkter blandt pædagogerne, er der særligt
to områder med plads til forbedring. For
pædagoger på tværs af alle aldersgrupper

ser vi en markant utilfredshed, når det
kommer til lønnen og normeringerne på
arbejdspladsen.

Hvor mange pædagoger er utilfredse med lønnen?
Der er en generelt stor utilfredshed blandt
pædagogerne, når det kommer til den
nuværende løn. Her ser vi, at 78,6 % af de
adspurgte pædagoger enten ikke er helt
tilfredse, utilfredse eller meget utilfredse med
lønnen.

Hvor tilfreds er du med din nuværende løn?

Meget tilfreds

3,1 %

Tilfreds
Ikke helt tilfreds

Sammenligner vi dette med Pædagog og
jobskifte 2021-analysen, var lønnen ligeledes
et af de områder, som pædagogerne var mest
utilfredse med. Der er dog sket en yderligere
negativ udvikling med 11,6 procentpoint, da
utilfredsheden lå på 67 % i 2021.

18,2 %
33,3 %

Utilfreds

23,0 %

Meget utilfreds

22,3 %

Ved ikke 0,0 %
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Ser vi på utilfredsheden i 2022 i et alders
mæssigt perspektiv, er denne størst blandt
de 30-39-årige og 40-49-årige, hvor over
80 % af pædagogerne enten ikke er helt

Hvor tilfreds er du med din
nuværende løn?

tilfredse, utilfredse eller meget utilfredse med
deres nuværende løn. Dette er illustreret i
tabellen nedenfor.

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

76,9 %

84,5 %

81,3 %

75,2 %

69,2 %

Hvor mange pædagoger er utilfredse med normeringerne?
Når det kommer til tilfredsheden ved
normeringen på arbejdspladsen, er der
også plads til forbedring. Her viser tabellen,
at 61,8% af de adspurgte pædagoger enten
ikke er helt tilfredse, utilfredse eller meget
utilfredse med normeringerne.
Sammenligner vi dette tal med analysen
fra 2021, ser vi en stigning i utilfredsheden.
I 2021 var 55 % af de adspurgte pædagoger
utilfredse med normeringen, hvor det i 2022
er 61,8%. Dette viser altså en stigning på
6,8 procentpoint.

Ser vi på utilfredsheden i forhold til
normeringer i kontekst med de forskellige
aldersgrupper, opstår der en tydelig forskel.
Aldersmæssigt ser vi ud fra nedenstående
tabel, at det især er den yngste målgruppe,

Meget tilfreds

11,7 %

Tilfreds

25,8 %

Ikke helt tilfreds

32,6 %

Utilfreds

15,8 %

Meget utilfreds
Ved ikke

13,4 %
0,7 %

de 20-29-årige pædagoger, som enten er
ikke helt tilfredse, utilfredse eller meget
utilfredse med normeringen, da hele
73 % af dem har tilkendegivet dette i
spørgeskemaundersøgelsen.

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

73 %

60,3 %

55,2 %

65,9 %

65,4 %

Hvor tilfreds er du med
normeringen på din nuværende
arbejdsplads?
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Hvor tilfreds er du med normeringen på din
nuværende arbejdsplads?
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Pædagogernes største ønske er højere løn
På trods af respondenternes generelle
tilfredshed ved jobbet som pædagog viser
tilfredsheden ved de forskellige faktorer,
at der stadig er plads til forbedring. Vi har
spurgt pædagogerne, hvad de helst vil
forbedre, hvis de kun kunne vælge én ting.
Her ses, at særligt én faktor udmærker sig:
39,2 % af pædagogerne udpeger en højere
løn som den ting, de helst ønsker forbedret.
Bedre normeringer ligger ligeledes højt, da
28,2 % af de adspurgte finder dette som en
væsentlig forbedring.
Sammenligner vi dette med 2021-analysen,
ser vi, at pædagogerne anser lønnen som
det væsentligste forbedringspunkt. Dog er
procentdelen af pædagoger, som ønsker en

Hvis du kunne vælge én ting, som kunne blive
forbedret på din arbejdsplads, hvad skulle det så være?
Bedre ledelse

12,7 %

Bedre normeringer
Mere fleksible arbejdstider

28,2 %
4,8 %

Højere løn
Bedre ressourcer
Andet

39,2 %
11,3 %
3,8 %

højere løn, steget siden 2021. I 2021 ønskede
32 % af de adspurgte pædagoger en højere
løn, hvor det i 2022 er 39,2 %.
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Sammenligning mellem region og ønske om forbedring på arbejdspladsen
I forbindelse med spørgsmålet om, hvad
man vil have forbedret på sin arbejdsplads,
hvis man kunne vælge én ting, kan man se
en lille forskel, afhængigt af hvilken region
pædagogen bor i.

ud, da de ligeledes har et stort ønske om en
bedre ledelse. 20 % af pædagogerne i denne
region ønsker dette forbedret, mens de
andre regioner ikke anser det som et nært så
væsentligt forbedringspunkt.

Ud fra tabellen ses det, at pædagogerne i
alle regioner har et ønske om højere løn og
bedre normeringer ‒ men det ses samtidig,
at pædagogerne i Region Nordjylland stikker

Der kan dermed ud fra tabellen ses en
sammenhæng mellem, hvad man ønsker
forbedret, og hvilken region man bor og
arbejder i.

Region
Hovedstaden
Bedre ledelse

Region
Region
Sjælland Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

9,1 %

13,6 %

13,8 %

14,7 %

20,0 %

33,3 %

31,8 %

22,3 %

20,6 %

35,0 %

2,0 %

6,8 %

2,1 %

14,7 %

10,0 %

41,4 %

27,3 %

45,7 %

38,2 %

25,0 %

Bedre ressourcer

7,1 %

15,9 %

13,8 %

11,8 %

10,0 %

Andet

7,1 %

4,5 %

2,1 %

0,0 %

0,0 %

Bedre normeringer
Mere fleksible arbejdstider
Højere løn
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37,4 % af pædagogerne overvejer månedligt
at skifte fra det offentlige til private
Vi har i det foregående set nærmere på,
hvordan den generelle tilfredshed er i
erhvervet. Dette afsnit sætter fokus på,
hvordan utilfredsheden påvirker den
fremtidige fastholdelse af pædagoger,
såfremt der ikke sker ændringer.

Da hele 91 % af de adspurgte pædagoger har
svaret, at de arbejder inden for den offentlige
sektor, vil vi i det følgende have fokus på
denne gruppe og deres besvarelser.

Arbejder du inden for den offentlige eller den private sektor?

Den offentlige sektor
Den private sektor

91,0 %
9,0 %

Ud fra spørgsmålet “hvor ofte overvejer du at
skifte fra den offentlige til den private sektor”,
svarede 37,4 % af pædagogerne, at de på
månedlig basis overvejer at skifte. Det vil sige,
at hele 60,6 % årligt overvejer at skifte til den
private sektor.

Hvor ofte overvejer du at skifte fra den offentlige til
den private sektor?
Dagligt
3-4 gange ugen
En enkelt gang om ugen
Højest par gange om måneden
Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

7,5 %
3,9 %
10,6 %
15,4 %
23,2 %
39,4 %
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Den primære motivation for at overveje et
skifte fra den offentlige til private sektor
Vi har spurgt ind til, hvorfor 37,4 % af de
adspurgte pædagoger månedligt overvejer
at skifte fra det offentlige til det private. Ud
fra tabellen ses det, at bedre arbejdsvilkår er
den primære motivation for skiftet, hvor tallet
ligger på 27,2 %. Dog er bedre løn ligeledes
en af de betydelige faktorer for at overveje et
skifte.

Hvad er din primære motivation for at overveje
et skifte til “den anden side”?
22,8 %

Bedre løn

27,2 %

Bedre arbejdsvilkår
Bedre ledelse

4,7 %
17,8 %

Nye udfordringer

25,0 %

Jeg overvejer aldrig et skifte
Andet
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Motivation på tværs af alder
Generelt fylder bedre arbejdsvilkår mest på
tværs af alle aldersgrupper. Dog findes det
største udsving i forbindelse med bedre løn.
Her ses det, hvordan motivationsfaktoren om
bedre løn er langt større hos de 20-29-årige
med 21,7 %, de 30-39-årige med 25 %, de

40-49-årige med 27,8 % og de 50-59-årige
med 20,5 %. Kun 8,3 % i aldersgruppen 60+
år vægter bedre løn højt. Det er dog også
tydeligt, at netop denne aldersgruppe
mindst overvejer et skifte med 50,0 %.

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Bedre løn

21,7 %

25,0 %

27,8 %

20,5 %

8,3 %

Bedre arbejdsvilkår

21,7 %

39,3 %

22,3 %

26,5 %

25,0 %

Bedre ledelse

8,7 %

3,6 %

3,3 %

6,0 %

4,2 %

13,0 %

12,5 %

18,9 %

24,1 %

8,3 %

34,8 %

14,3 %

24,4 %

22,9 %

50,0 %

0,0 %

5,4 %

3,3 %

0,0 %

4,2 %

Nye udfordringer
Jeg overvejer aldrig et skifte
Andet

46,4 % overvejer at forlade pædagogerhvervet mindst én gang om måneden.
11,6 % overvejer det på daglig basis
Vi spurgte ikke blot, om respondenterne
overvejer at skifte til det private. Vi spurgte
ligeledes, hvor mange der overvejer helt at
forlade erhvervet. 46,4 % overvejer det på
månedlig basis, og hele 11,6 % overvejer det
dagligt. Dette tal ses dog at være faldende
sammenlignet med Pædagog og jobskifte
2021-analysen, hvor 52 % overvejede at forlade
pædagogerhvervet mindst én gang om
måneden og 15 % overvejede det dagligt.

Hvor ofte overvejer du at finde et helt andet
job uden for pædagogerhvervet?
Dagligt
3-4 gange ugen
En enkelt gang om ugen
Højest par gange om måneden
Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

11,6 %
4,7 %
13,8 %
16,3 %
25,0 %
28,6 %

På de følgende sider dykker vi ned i, hvad
den primære motivation for at overveje et
erhvervsskifte er.
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Hvad er den primære motivation for
at overveje at skifte erhverv?
Vi har efterfølgende spurgt pædagogerne,
hvad den primære årsag til disse overvejelser er.
Vi kan se, at den største motivation på
tværs af stort set alle aldersgrupper er
mindre stress. Mindre stress er den største
motivation for et skifte blandt de 20-29-årige
med 30,4 %, blandt de 30-39-årige med
30,4 %, blandt de 40-49-årige med 26,7

% og blandt de 50-59-årige med 32,5 %.
Derimod vægter aldersgruppen 60+ år
mere anerkendelse for deres arbejde som
en højere motivationsfaktor for et skifte.
Samtidig er højere løn og nye udfordringer
også store motivationsfaktorer på tværs af
alle aldersgrupper.

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Højere løn

21,7 %

21,4 %

16,7 %

18,1 %

4,2 %

Bedre arbejdstider

4,3 %

3,6 %

3,3 %

4,8 %

0,0 %

Bedre ledelse

0,0 %

0,0 %

3,3 %

2,4 %

4,2 %

Mere anerkendelse for mit arbejde

4,3 %

8,9 %

11,1 %

12,0 %

29,2 %

30,4 %

30,4 %

26,7 %

32,5 %

20,8 %

Nye udfordringer

17,4 %

14,3 %

16,7 %

9,6 %

8,3 %

Jeg overvejer aldrig et skifte

17,4 %

16,1 %

18,9 %

14,5 %

25,0 %

Andet

4,3 %

5,4 %

3,3 %

6,0 %

8,3 %

Mindre stress
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De vigtigste
faktorer, når
der skal søges
nyt job
På de foregående sider i analysen har vi set
nærmere på, hvad pædagoger er utilfredse og
tilfredse med i deres nuværende job, hvad de
helst vil have forbedret på deres arbejdsplads,
samt hvad deres primære motivation er for at
overveje et jobskifte. På de næste sider kigger
vi på, hvad pædagoger vægter højest, når de
søger nyt job.

Mulighed for faglig udvikling,
normeringer og varierende arbejdsopgaver
Vi spurgte ind til en række forskellige faktorer. I dette afsnit fremhæver
vi de tre vigtigste faktorer.

De vigtigste jobsøgningsfaktorer for pædagoger
1. Mulighed for faglig udvikling
Vi spurgte pædagogerne, hvor stor
betydning mulighed for faglig udvikling har
for dem. Her svarede 88 %, at det har stor
eller meget stor betydning.

At der er mulighed for faglig udvikling
Meget stor betydning

59,7 %

Stor betydning

28,3 %
11,0 %

Nogen betydning
Mindre betydning

0,4 %

Ingen betydning

0,4 %

Ved ikke

0,4 %

2. Normeringer
Vi spurgte ligeledes pædagogerne, hvor
meget normeringerne på stedet betyder for
dem. Her svarede 85 %, at det har stor eller
meget stor betydning.

Normeringerne på stedet
Meget stor betydning
Stor betydning
Nogen betydning
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53,0 %
32,2 %
12,4 %

Mindre betydning

1,4 %

Ingen betydning

0,7 %

Ved ikke

0,4 %

den opsøgende jobportal

3. Varierende arbejdsopgaver
Vi spurgte samtidig pædagogerne, hvor
meget det betyder, at de kan få varierende
arbejdsopgaver. Her svarede 69,8 %, at det
har stor eller meget stor betydning.

At jeg får varierende arbejdsopgaver
Meget stor betydning

21,9 %

Stor betydning

39,9 %
26,1 %

Nogen betydning
Mindre betydning
Ingen betydning
Ved ikke

8,1 %
3,5 %
0,4 %
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Tiltrækning af
pædagoger
Nu har vi set nærmere på, hvad der er vigtigt for
pædagoger, når de søger job. I denne del af analysen
skal vi se på, hvilke kanaler der er bedst egnet til at
annoncere ledige stillinger over for pædagoger.
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Tiltrækning gennem de sociale medier
De sociale medier er fordelagtige kanaler
til at fange danskernes opmærksomhed ‒
også når det kommer til jobannoncering.

Derfor har vi undersøgt, hvilke sociale medier
pædagoger primært benytter sig af.

Facebook
85,1 % af de adspurgte pædagoger besøger
dagligt Facebook. Facebook tager derfor
førstepladsen som det sociale medie, der
hyppigst bruges af pædagoger på daglig
basis.

Hvor ofte besøger du Facebook?
Dagligt
3-4 gange om ugen

85,1 %
8,4 %

En enkelt gang
om ugen

1,5 %

Et par gange
om måneden

1,1 %

Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

0,4 %
3,6 %

Instagram
Efterfulgt af Facebook findes Instagram, som
49,5 % af de adspurgte pædagoger dagligt
besøger.

Hvor ofte besøger du Instagram?
Dagligt
3-4 gange om ugen

Pædagog og lærer - Jobanalyse 2022

9,8 %

En enkelt gang
om ugen

5,8 %

Et par gange
om måneden

6,2 %

Et par gange om året

5,5 %

Sjældnere eller aldrig
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49,5 %

23,3 %
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LinkedIn
På sidstepladsen finder vi LinkedIn, som
kun 3 % benytter sig af på daglig basis. Hertil
anvender hele 54,5 % af respondenterne kun
LinkedIn sjældent eller aldrig.

Hvor ofte besøger du LinkedIn?
Dagligt

9,1 %

3-4 gange om ugen

7,3 %

En enkelt gang
om ugen

7,6 %

Et par gange
om måneden
Et par gange om året

12,4 %
9,1 %
54,5 %

Sjældnere eller aldrig

Interesse i at finde relevante job via de sociale medier
Da vi spurgte pædagogerne i hvor høj grad,
det kunne være interessant for dem at finde
relevante job via sociale medier, hvis de bliver
eller er jobsøgende, viste det sig, at
61,5 % i nogen eller høj grad var positive
stemte herom. Kun 9,1 % var decideret imod.

Hvis du var/er jobsøgende, i hvor høj grad ville det da
være interessant for dig at kunne finde relevante job
via de sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram
og LinkedIn?
27,3 %

I høj grad

34,2 %

I nogen grad

26,9 %

I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke

9,1%
2,5 %
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Tiltrækning af pædagoger
gennem jobportaler
Jobportaler er endnu et værktøj, der kan
benyttes til at tiltrække pædagoger.

Hvor ofte besøger du en jobportal?
Jobportaler kan siges at være et nyttigt
redskab, hvis en kandidatmålgruppe besøger
dem. Vi har derfor spurgt respondenterne,
hvor ofte de besøger en jobportal. Heraf
besøger 34,5 % af pædagogerne ugentligt
en jobportal. Dette resultat hænger godt
sammen med, at der er 30,1 %, som ugentligt
overvejer at forlade pædagogfaget. På
månedlig basis er 57,4 % af pædagogerne
inde at kigge efter nyt job.

Hvor ofte besøger du en jobportal?
Dagligt
3-4 gange om ugen
En enkelt gang
om ugen

10,9 %
8,7 %
14,9 %

Et par gange
om måneden

22,9 %

Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

24,7 %
17,8 %

Hvis du var jobsøgende, kunne du så forestille dig at oprette et CV
eller en jobagent på en jobportal for at få tilsendt relevante job?
Danske jobportaler tilbyder en række
forskellige muligheder for at målrette
jobannoncer til relevante kandidater. De mest
normale er henholdsvis en CV-database
og en e-mail-database. Vi har dertil spurgt
respondenterne, om de kunne finde på at
oprette sig på en af delene. Her svarede
77,1 %, at de i nogen eller høj grad kunne
forestille sig at oprette sig.
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Hvis du var/er jobsøgende, i hvor høj grad kunne du
forestille dig at oprette et CV eller en jobagent hos en
jobportal og få relevante job tilsendt?
33,8 %

I høj grad

43,3 %

I nogen grad
I mindre grad

14,5 %

Slet ikke

4,0 %

Ved ikke

4,4 %

den opsøgende jobportal
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Konklusion på analysen
Flere pædagoger er tilfredse med deres arbejde end utilfredse. Dog er det bekymrende,
at utilfredsheden stadig er så høj. 33,7 % af pædagogerne er utilfredse med deres
arbejde, hvilket kan have store konsekvenser for faget. Dernæst overvejer 46,4 %
månedligt at forlade faget helt.
De områder hvor der er flest, der er
tilfredse med deres job, er følgende:
• Arbejdstiderne ‒ med en tilfredshed
på 74,2 %.
• Arbejdsopgaverne ‒ med en tilfredshed
på 64,9 %.
• Ledelsen ‒ med en tilfredshed på 61,5 %.

De faktorer, der har størst betydning
for pædagogerne, er:
• At der er mulighed for faglig
udvikling (88 %).
• Bedre normeringer (85 %).
• At der er varierende arbejdsopgaver
(69,8 %).

Områderne med størst utilfredshed
er følgende:
• Lønnen ‒ med en utilfredshed på 78,6 %.
• Normeringer ‒ med en utilfredshed
på 61,8 %.

Sammenligning med 2021:
I 2021 så disse faktorer anderledes ud. Her
havde bedre normeringer (97 %) størst
betydning. Dernæst mulighed for faglig
udvikling (95 %) og til sidst en højere løn
(78 %).

Sammenligning med 2021:
I 2021 var pædagogerne også utilfredse med
lønnen (55 %) og normeringen (67 %). Dog
var de mest utilfredse med normeringen og
dernæst lønnen.
De faktorer, som pædagogerne helst
vil have ændret, er:
• Højere løn (39,2 %).
• Normeringer (28,2 %).

Sammenligning med 2021:
Ligesom i 2022 var det i 2021 højere løn (32 %),
som pædagogerne helst ønskede ændret, og
dernæst normeringen (29 %).
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37,4 % af de adspurgte pædagoger overvejer
månedligt at skifte fra det offentlige til det
private. Den primære motivationsfaktor
for at skifte er bedre arbejdsvilkår, hvilket
er en vigtig faktor for at fastholde sine
medarbejdere.
46,4 % overvejer at forlade pædagogfaget
mindst én gang om måneden. 11,6 %
overvejer det på daglig basis. Den primære
motivation for at forlade faget på tværs
af alle aldersgrupper er mindre stress på
arbejdet. Det er bekymrende, at mindre
stress på arbejdet er den største motivation
for at forlade pædagogfaget. Det er et emne,
som er vigtigt at tage hånd om, hvis der skal
fastholdes og tiltrækkes medarbejdere.

den opsøgende jobportal

Sammenlignet med Pædagog og jobskifte
2021-analysen ses dette tal dog at være
faldende, da 52 % overvejede at forlade
pædagogerhvervet mindst én gang om
måneden, og 15 % overvejede det dagligt.
Dog er det stadig højt i 2022 og derfor vigtigt
at tage seriøst.

34,5 % besøger en jobportal flere gange
ugentligt, og hele 57,4 % gør det på månedlig
basis. 77,1 % kunne finde på at oprette sig
på en jobportal, således at de ikke går glip
af interessante jobmuligheder. I bør derfor
overveje at bruge en jobportal, der har
mulighed for at sende jeres stillinger til
kandidater, der abonnerer på dem.

85,1 % af pædagogerne er dagligt på
Facebook, og 49,5 % er dagligt på Instagram.
61,5 % vil gerne eksponeres for relevante jobs
på disse kanaler. Det er derfor kanaler, der bør
overvejes, når I skal annoncere jeres stillinger.
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Temperatur:

Hvor tilfredse
er lærere med
deres job?
Når du skal ansætte nye medarbejdere, så afgør
den generelle tilfredshed i branchen, hvor stor en
indsats der skal gøres for at tiltrække ansøgere.
Derfor har vi kigget på, hvor tilfredse lærere er
med deres nuværende job.
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Overordnet tilfredshed blandt lærere
Det ses, at der hos lærere er flere, der er
tilfredse end utilfredse med deres arbejde.
Samlet set angiver 70,6 %, at de enten er
tilfredse eller meget tilfredse med deres
arbejde, mens 29,1 % er enten ikke helt tilfreds,
utilfreds eller meget utilfreds. Denne fordeling
er dog stadig bekymrende, da procentdelen
af lærere, som er utilfredse med deres arbejde,
stadig er høj.
Sammenligner vi dette med Lærer og
jobskifte 2021-analysen, ser vi, at både
tilfredsheden og utilfredsheden er steget i
2022. Den største forskel ses i utilfredsheden,
hvor den i 2021 var på 14 %, mens den i 2022 er
på 29,1 %.

Hvor tilfreds er du overordnet med dit arbejde?

Meget tilfreds

18,0 %

Tilfreds

52,6 %

Ikke helt tilfreds

23,0 %

Utilfreds

3,5 %

Meget utilfreds

2,6 %

Ved ikke 0,3 %

Hvad er lærerne mest utilfredse
og tilfredse med?
Lærerne er mest tilfredse med
arbejdstiderne og lønnen
Den faktor, som lærerne er mest tilfredse
med, er arbejdstiderne på deres nuværende
arbejdsplads: 77,3 % er enten tilfredse eller
meget tilfredse med dette.

Hvor tilfreds er du med dine arbejdstider
på din nuværende arbejdsplads?
Meget tilfreds

28,2 %

Tilfreds

49,1 %

Ikke helt tilfreds
Utilfreds
Meget utilfreds

16,9 %
3,8 %
1,7 %

Ved ikke 0,3 %
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Den anden faktor, som lærerne er mest
tilfredse med, er lønnen: 75 % af de adspurgte
lærere er tilfredse med deres nuværende løn.
Sammenligner vi dette med Lærer og
jobskifte 2021-analysen, var lønnen ligeledes
et af de områder, som lærerne var mest
tilfredse med. Der er dog en positiv udvikling
i tilfredsheden, da 75 % af de adspurgte i 2022
er tilfredse, mens 68 % af lærerne var tilfredse
i 2021. Udover lønnen var de adspurgte lærere
i 2021 tilfredse med antal af elever i hver
klasse. Dette tal lå på 58 %.

Lærerne er mest utilfredse med
tidsforbruget på administration og
tiden til undervisningsforberedelse
Tidsforbruget, der bruges på administration,
er den ene af de to faktorer, som lærerne
er mest utilfredse med på tværs af alle
aldersgrupper. Her er 64,5 % enten ikke helt
tilfredse, utilfredse eller meget utilfredse.

Hvor tilfreds er du med din nuværende løn?

Meget tilfreds
Tilfreds

58,4 %

Ikke helt tilfreds
Utilfreds

19,5 %
3,5 %

Meget utilfreds

1,5 %

Ved ikke

0,6 %

Hvor tilfreds er du med tidsforbruget,
der skal bruges på administration?
Meget tilfreds

2,6 %

Tilfreds

27,9 %

Ikke helt tilfreds

30,2 %

Utilfreds
Meget utilfreds
Ved ikke

Den afsatte tid til undervisningsforberedelse
er den anden af de to faktorer, som lærerne
er mest utilfredse med på tværs af alle
aldersgrupper. 64,2 % er enten ikke helt
tilfredse, utilfredse eller meget utilfredse med
dette.

16,6 %

22,4 %
11,9 %
4,9 %

Hvor tilfreds er du med den afsatte tid til undervisningsforberedelse på din nuværende arbejdsplads?
Meget tilfreds

7,3 %

Tilfreds

28,5 %

Ikke helt tilfreds

33,7 %

Utilfreds
Meget utilfreds

18,3 %
12,2 %

Ved ikke 0,0 %
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Hvilke forhold er forskellige aldersgrupper
tilfredse og utilfredse med?
Vi har spurgt lærerne, hvor tilfredse de er med en række faktorer på deres nuværende
arbejdsplads. Herunder finder du en række tabeller over de faktorer, som var mest
fremtrædende i forhold til tilfredshed fordelt på alder.

Hvor tilfreds er du med antallet af elever i dine klasser?
Når det kommer til antallet af elever i
klasserne, er der en overvejende tilfredshed
blandt lærerne, hvor over halvdelen
af respondenterne på tværs af alle
aldersgrupper har svaret, at de er enten
tilfredse eller meget tilfredse. Den yngste
aldersgruppe, de 20-29-årige, stikker dog
ud i tabellen som den aldersgruppe, hvor
utilfredsheden er størst.

Her er hele 46,7 % af respondenterne ikke
helt tilfredse eller utilfredse med antallet
af elever i klassen. Det vil sige, at kun 53,3
% af de 20-29-årige er tilfredse eller meget
tilfredse. Til sammenligning er omtrent to ud
af tre lærere i aldersgrupperne 30-39, 40-49
og 60+ enten tilfredse eller meget tilfredse ‒
og tallet er oppe på 72 % for de 50-59-årige,
som hermed er dem, der er mest tilfredse
med antallet af elever i klassen.

Hvor tilfreds er du med antallet af elever i dine klasser?

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Meget tilfreds

33,3 %

23,0 %

21,9 %

34,0 %

30,8 %

Tilfreds

20,0 %

39,2 %

42,1 %

38,0 %

34,6 %

Ikke helt tilfreds

40,0 %

18,9 %

25,4 %

15,0 %

30,8 %

Utilfreds

6,7 %

14,9 %

5,3 %

8,0 %

3,8 %

Meget utilfreds

0,0 %

4,1 %

5,3 %

5,0 %

0,0 %

Ved ikke

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %
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Tilfredshed i forbindelse med tid til
undervisningsforberedelse
Ved spørgsmålet om den afsatte tid til
undervisningsforberedelse ses en tydelig
utilfredshed blandt de tre midterste
aldersgrupper ‒ de 30-39-, 40-49- og
50-59-årige. Her er de tre aldersgrupper i
gennemsnit 68,2 % enten ikke helt tilfredse,
utilfredse eller meget utilfredse. Dette
står i tydelig kontrast til de 20-29-årige
og de 60+-årige, der i gennemsnit har en
utilfredshed på 37,8 %.

markant forskel. Her var tilfredsheden langt
mindre, især blandt de ældre aldersgrupper,
hvor kun 15 % af de 50-59-årige og 5 %
af de 60+-årige enten var tilfredse eller
meget tilfredse med den afsatte tid til
undervisningsforberedelsen. Dette er blevet
betydeligt bedre, da denne undersøgelse
fra 2022 viser, at hele 35 % af de 50-59-årige
og 57,7 % af de 60+-årige enten er tilfredse
eller meget tilfredse med den afsatte tid til
undervisningsforberedelse.

Sammenlignes disse resultater med Lærer
og jobskifte 2021-analysen, ses der en

Tilfredshed i forbindelse med tid til undervisningsforberedelse

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Meget tilfreds

13,3 %

4,1 %

3,5 %

11,0 %

11,5 %

Tilfreds

53,3 %

35,1 %

17,5 %

24,0 %

46,2 %

Ikke helt tilfreds

13,3 %

27,0 %

43,0 %

38 %

19,2 %

Utilfreds

10,0 %

23,0 %

21,9 %

14,0 %

15,4 %

Meget utilfreds

10,0 %

10,8 %

14,0 %

13,0 %

7,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Ved ikke
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Hvor tilfreds er du med dine arbejdstider på din nuværende arbejdsplads?
Der anses en generel stor tilfredshed
på tværs af alle aldersgrupper i forhold
til arbejdstiderne på deres nuværende
arbejdsplads. Dog kan der alligevel ses et skel
mellem den yngste og ældste aldersgruppe.

83,3 % af de 20-29-årige er enten tilfredse
eller meget tilfredse med deres arbejdstider,
mens det “kun” er 69,2 % af lærerne på 60+ år,
der enten er tilfredse eller meget tilfredse.

Hvor tilfreds er du med dine arbejdstider på din nuværende arbejdsplads?

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

Meget tilfreds

43,3 %

20,3 %

29,8 %

28,0 %

26,9 %

Tilfreds

40,0 %

54,1 %

50,0 %

49,0 %

42,3 %

Ikke helt tilfreds

16,7 %

16,2 %

14,0 %

18,0 %

26,9 %

Utilfreds

0,0 %

6,8 %

3,5 %

4,0 %

0,0 %

Megetyngre
utilfreds generation ønsker færre
0,0 %
1,4pr.
% klasse,
2,6 %
Den
elever
Ved ikkeden ældre generation vægter
0,0 %
1,4ledelse
%
0,0 %
mens
bedre
højt

1,0 %

3,8 %

0,0 %

0,0 %

36 Pædagog og lærer - Jobanalyse 2022

den opsøgende jobportal

Hvor tilfreds er du med tidsforbruget, der skal bruges på administration?
I forbindelse med tidsforbruget, som skal
bruges på administration i lærerarbejdet,
fremgår en tydelig forskel i tilfredsheden
blandt de fem aldersgrupper. Her adskiller
den yngre aldersgruppe på 20-29 år sig fra
de øvrige grupper, da 50 % enten er tilfredse
eller meget tilfredse. De øvrige aldersgrupper
ligger mellem 20-35 % i tilfredshed. For
den ældste aldersgruppe, 60+ år, er der tale
om 73 %, som enten ikke er helt tilfredse,
utilfredse eller meget utilfredse, hvilket er

markant afvigende fra de 20-29-årige, som
her ligger på 40 %. Tabellen viser dermed en
sammenhæng mellem alder og tilfredshed
i forbindelse med tidsforbruget, som bruges
på administration.
Tidsforbruget, der skal bruges på admini
stration, er den ene af de to faktorer, som
lærerne er mest utilfredse med på tværs af
alle aldersgrupper. Her er 64,5 % enten ikke
helt tilfredse, utilfredse eller meget utilfredse.

Hvor tilfreds er du med tidsforbruget, der skal bruges på administration?

Meget tilfreds

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

3,3 %

6,8 %

0,0 %

3,0 %

0,0 %

30,0 %

23,1 %

Den
yngre generation ønsker 46,7
færre
elever
pr. klasse,
Tilfreds
%
21,6 %
26,3 %
mens den ældre generation vægter bedre ledelse højt
Ikke helt tilfreds

26,7 %

25,7 %

25,4 %

35,0 %

50,0 %

Utilfreds

10,0 %

29,7 %

27,2 %

18,0 %

11,5 %

3,3 %

10,8 %

17,5 %

9,0 %

11,5 %

10,0 %

5,4 %

3,5 %

5,0 %

3,8 %

Meget utilfreds
Ved ikke
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Lærerne ønsker mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse
På trods af respondenternes generelle
tilfredshed ved jobbet som lærer viser
tilfredsheden ved de forskellige faktorer,
at der stadig er plads til forbedring. Vi
har spurgt lærerne, hvad de helst vil
forbedre, hvis de kunne vælge én ting.
Her ses der særligt én faktor, der vægtes
højt på tværs af alle aldersgrupper. Hele
29,7 % har valgt mere og/eller fleksibel tid
til undervisningsforberedelse som den
væsentligste ønskede forbedring.

Hvis du kunne vælge én ting, som kunne blive
forbedret på din arbejdsplads, hvad skulle det så
være?
Bedre ledelse

16,3 %

Færre elever i hver klasse

16,9 %

Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberelse
Højere løn
Bedre ressourcer til undervisning
(f.eks. lokaler, bøger, m.v.)
Andet

29,7 %
11,0 %
17,2 %
9,0 %

Dog ses der alligevel en generel spredning blandt de adspurgte lærere i forhold til hvilken
ting, der er vigtigst at få forbedret. Dette adskiller sig markant fra vores Lærer og jobskifte
2021-analyse, hvor der var en større enighed om, hvilken ting der bør forbedres ‒ nemlig mere
og/eller fleksibel tid til undervisningsforberedelse. Det kan tyde på, at der i dag er flere faktorer,
som er vigtige for lærerne at få forbedret.
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Hvis du kunne vælge én ting, som kunne blive forbedret på din
arbejdsplads, hvad skulle det så være ‒ fordelt på alder
Den yngre generation ønsker færre elever
pr. klasse, mens den ældre generation
vægter mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse højest.
Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse står øverst på
listen for de fire aldersgrupper mellem

30 og 60+ år og ligger generelt højt på
tværs af alle aldersgrupper. Dog ses der
en aldersmæssig forskel, når man isolerer
svarene fra de 20-29-årige, da hele 40 % af
lærerne her ønsker færre elever i hver klasse.
Til sammenligning har kun 11-20 % af lærerne
i de øvrige aldersgrupper peget på denne
forbedring som den vigtigste.

Hvis du kunne vælge én ting, som kunne blive forbedret på din arbejdsplads, hvad skulle det så være ‒ fordelt på alder

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

6,7 %

12,2 %

18,4 %

21,0 %

11,5 %

Færre elever i hver klasse

40,0 %

20,3 %

14,9 %

11,0 %

11,5 %

Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse

20,0 %

27,0 %

28,9 %

35,0 %

30,8 %

Højere løn

20,0 %

10,8 %

7,9 %

10,0 %

19,2 %

Bedre ressourcer til undervisningen
(f.eks. lokaler, bøger, m.v.)

13,3 %

21,6 %

16,7 %

13,0 %

26,9 %

Andet

0,0 %

8,1 %

13,2 %

10,0 %

0,0 %

Bedre ledelse
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Sammenligning mellem region og ønske
om forbedring på arbejdspladsen
Når det kommer til spørgsmålet om, hvad
man ønsker forbedret på arbejdspladsen,
hvis man kunne vælge én ting, kan der ses en
forskel i svarene, afhængigt af hvilken region i
Danmark læreren bor og arbejder i.
Det kan ud fra tabellen aflæses, at fleksibel tid
til undervisningsforberedelse er det, der mest
af alt ønskes forbedret blandt lærerne bosat
i Region Syddanmark, Region Midtjylland
og Region Nordjylland. Lærere i Region
Hovedstaden ønsker bedre ressourcer til
undervisningen, og dem fra Region Sjælland
ønsker en forbedret ledelse.

Region
Hovedstaden

Den eneste region, hvor ingen lærere har
valgt løn som en væsentlig forbedring, er
Region Nordjylland med 0 %. Dette står i
modsætning til de øvrige regioner, hvor der
minimum er 8,3 % og maksimalt 19 %, som
ønsker dette forbedret.
Vi ser dermed en sammenhæng mellem,
hvilken region man arbejder i som lærer, og
hvad man ønsker forbedret.

Region
Region
Sjælland Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Bedre ledelse

19,2 %

21,1 %

14,2 %

9,9 %

25,0 %

Færre elever i hver klasse

12,3 %

12,3 %

17,4 %

24,7 %

12,5 %

21,9 %

19,3 %

33,0 %

37,0 %

37,5 %

15,1 %

19,0 %

8,3 %

8,6 %

0,0 %

23,3 %

17,5 %

16,5 %

13,6 %

12,5 %

8,2 %

10,5 %

10,1 %

6,2 %

12,5 %

Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse
Højere løn
Bedre ressourcer til undervisning
(f.eks. lokaler, bøger, m.v)
Andet
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den opsøgende jobportal

37,7 % af de offentligt ansatte lærere
overvejer månedligt at skifte til det private
I de foregående afsnit har vi set nærmere på, hvordan den generelle tilfredshed er inden
for lærerfaget. I det følgende afsnit sætter vi fokus på, hvordan utilfredsheden påvirker den
fremtidige fastholdelse af lærere, såfremt der ikke sker ændringer.
Da hele 86 % af de adspurgte lærere svarede, at de arbejder inden for den offentlige sektor,
vil vi i det følgende have fokus på denne gruppe og deres besvarelser.

Arbejder du inden for den offentlige eller den private sektor?
Den offentlige sektor
Den private sektor

86,0 %
14,0 %

Ud fra spørgsmålet “hvor ofte overvejer du at
skifte fra den offentlige til den private sektor”
svarede 37,7 % af de offentligt ansatte lærere,
at de på månedlig basis overvejer at skifte.
Det vil sige, at hele 60,7 % årligt overvejer at
skifte til den private sektor.

Hvor ofte overvejer du at skifte fra den offentlige
til den private sektor?
Dagligt
3-4 gange om ugen
En enkelt gang om ugen
Højest et par gange om mdr.
Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

3,9 %
6,7 %
11,2 %
15,4 %
23,5 %
39,3 %
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Den yngre generation overvejer oftere at skifte
til det private end den ældre generation
Når vi ser på, hvor ofte lærere overvejer at
skifte fra den offentlige til private sektor,
opstår der en aldersmæssig forskel i svarene.
Undersøgelsen viser, at kun 13 % af de
60+-årige lærere overvejer at skifte til det
private på månedlig basis, mens hele 50 %

af de adspurgte lærere i alderen 20-29 år
overvejer selvsamme på månedsbasis. Som
det fremgår af tabellen, kan der udledes en
sammenhæng mellem alder og overvejelser i
forbindelse med at skifte fra den offentlige til
den private sektor.

Den yngre generation overvejer oftere at skifte til det private end den ældre generation

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

5%

3,3 %

4,9 %

3,8 %

0%

3-4 gange om ugen

10 %

3,3 %

10,7 %

5,1 %

0%

En enkelt gang om ugen

10 %

13,3 %

7,8 %

16,5 %

4,3 %

Højest et par gange om måneden

25 %

13,3 %

19,4 %

11,4 %

8,7 %

Et par gange om året

20 %

35 %

21,4 %

21,5 %

13 %

Sjældnere eller aldrig

30 %

31,7 %

35,9 %

41,8 %

73,9 %

Dagligt

Den primære motivation for at overveje et
skifte fra den offentlige til den private sektor
Når vi spørger ind til, hvorfor 60,7 % af lærerne
overvejer at skifte til det private, er der
særligt to motivationsfaktorer, som vægtes
højt. At have mere tid til hver enkelt elev er
den primære motivation for 20,8 % af de
adspurgte. Dernæst er mere anerkendelse
for ens arbejde med 13,9 % også en stor
motivationsfaktor i overvejelsen om at skifte
til det private blandt lærerne.

Hvad er din primære motivation for at overveje at
skifte til “den anden side”?
Højere løn
Bedre mulighed for at
bruge min faglighed

3,9 %
9,1 %
20,8 %

Mere tid til hver elev
Nye udfordringer
Andre arbejdstider
Mere anerkendelse for
mit arbejde

9,7 %
5,7 %
13,9 %
27,8 %

Jeg overvejer aldrig at skifte
Andet
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9,1 %

den opsøgende jobportal

Mere tid til hver elev fylder meget på tværs af alle aldersgrupper,
dog fylder den mest hos de 20-29-årige
På trods af at den overvejende motivation ‒
på tværs af alle aldersgrupper ‒ for at skifte til
den private sektor er for at få mere tid til hver
enkelt elev, opstår der et aldersmæssigt skel.
Hele 53,6 % af de 20-29-årige anser mere tid
til hver elev som den primære motivation for
at foretage et skifte, hvor denne procentdel

ved de andre aldersgrupper er en del mindre.
Dernæst ses det, at mere anerkendelse for
ens arbejde vægtes højere hos de ældre
aldersgrupper end ved de 20-29-årige. Her
kommer det til udtryk, at 51,9 % af lærerne
over 40 år overvejer at skifte til det private for
at få mere anerkendelse for deres arbejde.

Hvad er din primære motivation for at overveje at skifte til “den anden side”? ‒ fordelt på alder

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

7,1 %

5,5 %

3,6 %

3,2 %

0,0 %

0,0 %

6,8 %

10,8 %

12,6 %

4,2 %

53,6 %

17,8 %

21,6 %

15,8 %

8,3 %

Nye udfordringer

3,6 %

6,8 %

6,3 %

16,8 %

12,5 %

Andre arbejdstider

0,0 %

12,3 %

4,5 %

4,2 %

4,2 %

Mere anerkendelse for mit arbejde

3,6 %

11,0 %

15,3 %

15,8 %

20,8 %

25,0 %

27,4 %

24,3 %

27,4 %

50,0 %

7,1 %

12,3 %

13,5 %

4,2 %

0,0 %

Højere løn
Bedre mulighed for at bruge
min faglighed
Mere tid til hver elev

Jeg overvejer aldrig et skifte
Andet
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41,7 % overvejer at skifte til et job uden for undervisningsfaget mindst én gang om måneden
Udover at spørge respondenterne, hvor ofte
de overvejer at skifte til det private, spurgte
vi ligeledes, hvor ofte de overvejer at finde et
helt andet job uden for undervisningsfaget.
Her viser det sig, at 41,7 % overvejer at
skifte branche månedligt, mens hele 72,8
% overvejer det årligt. Dette er en stigning
fra sidste års analyse, hvor der var 67 % af
respondenterne, der årligt overvejede at
forlade faget. Det er derfor vigtigt at tage
lærernes ønsker og utilfredshed alvorligt, hvis
ikke man ønsker at se tallet stige yderligere
og se overvejelserne blive til virkelighed.

Hvor ofte overvejer du at finde et helt andet job uden
for undervisningsfaget?
Dagligt

4,2 %

3-4 gange om ugen

10,6 %

En enkelt gang om ugen

11,2 %

Højest et par gange om mdr.
Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig

15,7 %
31,1 %
27,2 %

Sammenligner vi dette med Lærer og jobskifte 2021-analysen, er der sket en stigning i 2022 på
knap 5 procentpoint, da 37 % af lærerne månedligt overvejede at skifte branche i 2021.

Den yngre generation overvejer oftere at søge væk fra
undervisningsfaget end den ældre generation
Betragtes overvejelserne om at søge væk
fra undervisningsfaget i en aldersmæssig
sammenhæng, er der igen en tendens til, at
de yngre aldersgrupper i højere grad gør sig
overvejelser herom. På månedlig basis ser vi,
at 25 % af den ældre aldersgruppe med de
60+-årige overvejer at finde et helt andet job
uden for undervisningsfaget. Dette adskiller
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sig fra de øvrige målgrupper, der ligger
mellem 40-50 %, som på månedlig basis
overvejer at søge væk fra undervisningsfaget.
Dette tyder på, at der igen kan fastslås
en sammenhæng mellem alder og
overvejelser om at finde et andet job uden for
undervisningsfaget.

den opsøgende jobportal

Hvor ofte overvejer du at finde et helt andet job uden for undervisningsfaget? ‒ fordelt på alder

20-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+ år

0%

1,4 %

8,1 %

4,2 %

0%

14,3 %

11 %

9%

11,6 %

8,3 %

En enkelt gang om ugen

7,1 %

5,5 %

14,4 %

12,6 %

12,5 %

Højest et par gange om måneden

25 %

23,3 %

14,4 %

11,6 %

4,2 %

Et par gange om året

32,1 %

30,1 %

31,5 %

31,6 %

29,2 %

Sjældnere eller aldrig

21,4 %

28,8 %

22,5 %

28,4 %

45,8 %

Dagligt
3-4 gange om ugen

Den primære motivation til at overveje
et job uden for undervisningsfaget
Når vi spørger ind til, hvorfor de 72,8 %
årligt overvejer at finde et job uden for
undervisningsfaget, er der særligt én
fremtrædende faktor. Hele 38,7 % ser mindre
stress som den primære motivation for at
skifte til et andet erhverv. Ligeledes er nye
udfordringer og mere anerkendelse for ens
arbejde også blandt lærernes motivation for
at foretage et jobskifte.

Hvad er din primære motivation for at overveje et
skifte til et andet erhverv/en anden branche?
Højere løn
Bedre arbejdstider
Bedre ledelse
Mere anerkendelse
for mit arbejde

5,7 %
1,8 %
4,5 %
12,7 %
38,7 %

Mindre stress
Nye udfordringer
Jeg overvejer aldrig et skifte
Andet

13,0 %
16,9 %
6,6 %
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De vigtigste
faktorer, når
der skal søges
nyt job
På de foregående sider i analysen har vi set nærmere
på, hvad lærere er utilfredse med i deres nuværende
job, og hvad deres primære motivation for at overveje
et jobskifte er. På de næste sider ser vi på, hvad lærere
vægter højest, når de søger nyt job.
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Mere og/eller fleksibel tid til undervisnings
forberedelse, mulighed for faglig udvikling og
maks. 30 min. transporttid til arbejdspladsen
Vi spurgte ind til en række forskellige faktorer for et jobskifte. I dette afsnit fremhæver vi
de tre vigtigste faktorer.

De vigtigste motivationsfaktorer for
lærernes jobskifte
1. Mere og/eller fleksibel tid til undervisningsforberedelse
Den vigtigste faktor for lærerne, når de søger
nyt job, er, at der er mere og/eller fleksibel tid
til undervisningsforberedelse sammenlignet
med deres nuværende arbejdsplads. Her
svarede 86,6 %, at dette var en faktor af stor
eller meget stor betydning.

At der er mere og/eller fleksibel tid
til undervisningsforberedelse
53,9 %

Meget stor betydning
32,7 %

Stor betydning
Nogen betydning

11,9 %

Mindre betydning

0,9 %

Ingen betydning

0,0 %

Ved ikke

0,6 %

2. Mulighed for faglig udvikling
Den anden vigtigste faktor er, at der er
mulighed for faglig udvikling. Her svarede
82,4 %, at det er en faktor af stor eller meget
stor betydning i jobsøgningen.

At der er mulighed for faglig udvikling

44,0 %

Meget stor betydning

38,4 %

Stor betydning
Nogen betydning
Mindre betydning
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14,3 %
2,7 %

Ingen betydning

0,6 %

Ved ikke

0,0 %

den opsøgende jobportal

3. At der er maks. 30 min. transporttid til arbejdspladsen fra hjemmet
Den tredje vigtigste faktor er, at der er maks.
30 minutters transporttid til arbejdspladsen
fra ens hjem. Her svarede 67,6 %, at dette er
en faktor af stor eller meget stor betydning,
når de søger job.

At der er max 30 min. transporttid til arbejdspladsen
fra mit hjem
41,4 %

Meget stor betydning

26,2 %

Stor betydning

19,6 %

Nogen betydning
Mindre betydning
Ingen betydning
Ved ikke

8,6 %
3,9 %
0,3 %
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Tiltrækning
af lærere
Nu har vi kigget på, hvad der er vigtigt for lærere,
når de søger job. I denne del af analysen skal vi se
nærmere på, hvilke kanaler der er bedst egnede til at
annoncere ledige stillinger over for lærere.

Pædagog og lærer - Jobanalyse 2022

51

Tiltrækning gennem de sociale medier
De sociale medier er gode kanaler til at fange
danskernes opmærksomhed ‒ også når
det kommer til jobannoncering. Derfor har

vi undersøgt, hvilke sociale medier lærere
primært benytter sig af.

Facebook
86,9 % af de adspurgte lærere er dagligt
på Facebook. Facebook tager derfor
førstepladsen som den kanal, der er flest
lærere, som bruger på daglig basis.

Hvor ofte besøger du Facebook?
86,9 %

Dagligt
3-4 gange
om ugen

8,3 %

En enkelt gang
om ugen

3,1 %

Højest et par
gange om måneden

0,6 %

Et par gange om året

0,3 %

Sjældnere eller aldrig

0,9 %

Instagram
På en andenplads finder vi Instagram, som
51,1 % af de adspurgte lærere dagligt tilgår.

Hvor ofte besøger du Instagram?
51,1 %

Dagligt
3-4 gange
om ugen

8,9 %

En enkelt gang
om ugen

8,3 %

Højest et par
gange om måneden
Et par gange om året
Sjældnere eller aldrig
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6,4 %
1,8 %
23,5 %
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LinkedIn
På sidstepladsen ligger LinkedIn, som meget
få af lærerne besøger sammenlignet med
Facebook og Instagram. 4 % befinder sig
dagligt på LinkedIn.

Hvor ofte besøger du LinkedIn?
Dagligt

4,0 %

3-4 gange
om ugen

4,6 %

En enkelt gang
om ugen
Højest et par
gange om måneden

8,0 %
10,1 %

Et par gange om året

15,3 %

Sjældnere eller aldrig

58,1 %

Interesse i at finde relevante job via de sociale medier
59,4 % ville finde det interessant at blive
eksponeret for relevante jobmuligheder på
de sociale medier, mens kun 11 % ikke ser
potentialet heri.

Hvis du var/er jobsøgende, i hvor høj grad ville det da
være interessant for dig at kunne finde relevante job
via de sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram
og LinkedIn?
I høj grad

24,5 %
34,9 %

I nogen grad

23,2 %

I mindre grad
Slet ikke
Ved ikke

11,9 %
5,5 %

Sammenlignes dette med sidste års Lærer og jobskifte 2021-analyse, ser vi en udvikling, da
49 % i 2021 var positivt stemt i forhold til at blive eksponeret over for relevante jobmuligheder
på de sociale medier, mens dette tal ligger på 59,4 % i 2022. Dette viser en stigning på 10,4
procentpoint.
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Tiltrækning af lærere gennem jobportaler
Udover eksponering på de sociale medier er jobportaler et yderligere værktøj,
der kan benyttes til at tiltrække lærere.

Hvor ofte besøger du en jobportal?
Jobportaler er kun et godt redskab, hvis ens
kandidatmålgruppe besøger dem. Derfor
har vi spurgt respondenterne, hvor ofte de
besøger en jobportal.
41,4 % af de adspurgte lærere angiver, at de
besøger jobportaler på månedlig basis. Dette
tal er ikke overraskende, taget i betragtning
at omtrent 40 % af lærerne månedligt
overvejer at foretage et jobskifte. Tallene viser
dog samtidig, at de resterende 58,7 % kun
besøger en jobportal få gange om året eller
sjældnere. Dette er på trods af, at
67 % overvejer at foretage et jobskifte på årlig
basis.

Hvor ofte besøger du en jobportal?
Dagligt

4,3 %

3-4 gange om ugen

8,3 %

En enkelt gang
om ugen

8,6 %

Højest et par
gange om måneden

20,2 %

Et par gange om året

31,5 %

Sjældnere eller aldrig

27,2 %

Hvis du var jobsøgende, kunne du så forestille dig at oprette et CV
eller en jobagent på en jobportal for at få tilsendt relevante job?
Danske jobportaler tilbyder forskellige
muligheder for at målrette job til relevante
kandidater. De mest normale er en CVdatabase eller en e-mail-database. Vi har
spurgt kandidaterne, om de kunne overveje
at oprette sig på en af delene. Her svarer
66,6 %, at de i nogen eller i høj grad kunne
finde på det.
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Hvis du var/er jobsøgende, i hvor høj grad kunne du
forestille dig at oprette et CV eller en jobagent hos en
jobportal og få relevante job tilsendt?
I høj grad

32,4 %

I nogen grad

33,9 %

I mindre grad

19,3 %

Slet ikke

7,3 %

Ved ikke

7,0 %

den opsøgende jobportal
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Konklusion på analysen
Det er bekymrende at se, at 29,1 % af l ærerne i 2022 er utilfredse med deres a
 rbejde.
Dette er en stigning sammenlignet med utilfredsheden i 2021. Dertil overvejer 41,7 %
månedligt at forlade faget helt.
De områder, hvor der er flest, der er
tilfredse med deres job, er følgende:
• Arbejdstiderne ‒ med en tilfredshed
på 77,3 %.
• Lønnen ‒ med en tilfredshed på 75 %.

Sammenligning med 2021:
• Lønnen ‒ med en tilfredshed på 68 %.
• Antal elever i klassen ‒ med en tilfredshed
på 58 %.
Områderne med størst utilfredshed
er følgende:
• Tidsforbruget på administration
– med en utilfredshed på 64,5 %.
• Tiden til undervisningsforberedelse
– med en utilfredshed på 64,2 %.

Sammenligning med 2021:
- Tiden til undervisningsforberedelse.
- Ressourcer til rådighed i undervisningen.
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Den faktor, som lærerne
helst vil have ændret, er:
• Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse (29,7 %).

Sammenligning med 2021:
I 2021 var det også mere og/eller fleksibel tid
til undervisningsforberedelse (39 %), som
lærerne helst ville have ændret.
De faktorer, der har størst betydning
for lærerne, er:
• At der er mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse (86,6 %).
• At der er mulighed for faglig
udvikling (82,4 %).
• At der er maks. 30 min. transporttid til
arbejdspladsen (67,6 %).

den opsøgende jobportal

Sammenligning med 2021:
• At der er mulighed for faglig
udvikling (93 %).
• At der er mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse (82 %).
• Mulighed for at følge de samme børn i
flere år (81 %).
37,7 % af de adspurgte lærere overvejer
månedligt at skifte fra den offentlige til den
private sektor. Den primære motivations
faktor for at skifte er mere tid til hver enkelt
elev.
41,7 % overvejer at forlade lærerfaget mindst
én gang om måneden. 4,2 % overvejer det
på daglig basis. Den primære motivation
for at forlade faget på tværs af alle alders
grupper er mindre stress på arbejdet. Det
er bekymrende, at stress er den primære
motivation til at forlade faget. Det bør tages
alvorligt, at 41,7 % af lærerne overvejer at
forlade faget, hvis vi ønsker at sikre en god
grunduddannelse til vores børn i fremtiden.

Sammenligner vi dette med Lærer og
jobskifte 2021-analysen, er der sket en
stigning i 2022 på knap 5 procentpoint, da
37 % af lærerne månedligt overvejede at
skifte branche i 2021.
86,9 % af lærerne er dagligt på Facebook,
og 51,1 % er dagligt på Instagram. 59,4 %
vil gerne eksponeres for relevante jobs på
disse kanaler. Det er derfor kanaler, der bør
overvejes, når I skal annoncere jeres stillinger.
21,2 % besøger en jobportal flere gange
ugentligt, og hele 41,4 % gør det på månedlig
basis. 66,6 % kunne finde på at oprette sig
på en jobportal, således de ikke går glip af
interessante muligheder. I bør derfor overveje
at bruge en jobportal, der har mulighed for
at sende jeres stillinger til kandidater, der
abonnerer på dem.
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Sammenligning
på tværs
af Ofirs
jobanalyser
2022
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Sammenligning på tværs af Ofirs jobanalyser
2022 ‒ samt sammenligning med 2021
I 2022 udarbejdede vi i Ofir analyser af fire
vigtige faggrupper: sygeplejerske, SOSU,
pædagog og lærer. Vi stillede hertil mange
af de samme spørgsmål til hver faggruppe,
hvilket har givet os muligheden for at
sammenligne dem på tværs af hinanden.

Herunder vil du blive klogere på, hvordan
tilfredsheden med deres arbejde er i de
forskellige faggrupper, hvad der er vigtigst for
dem ved et jobskifte, samt hvilke kanaler du
kan fange dem på med jeres jobannonce.

Overordnet tilfredshed 2022
Ikke helt tilfreds + utilfreds
+ meget utilfreds

Tilfreds + meget tilfreds

Sygeplejerske

48,9 %

50,5 %

SOSU

29,7 %

69,7 %

Pædagog

33,7 %

65,9 %

Lærer

29,1 %

70,6 %

Kategorien ‘Ved ikke’ indgår ikke som en del af tabellen

Overordnet set er alle faggrupper mere
tilfredse, end de er utilfredse. Tallene viser,
at sygeplejerskerne og pædagogerne er de

faggrupper med størst utilfredshed, mens
SOSU’erne og lærerne er de grupper med
mindst utilfredshed.

Overordnet tilfredshed 2021
Utilfreds + meget utilfreds

Tilfreds + meget tilfreds

Sygeplejerske

29 %

46 %

SOSU

14 %

62 %

Pædagog

21 %

55 %

Lærer

14 %

68 %

Kategorien ‘Ved ikke’ indgår ikke som en del af tabellen

Sammenligner vi tilfredsheden i 2022
med 2021, ser vi en bekymrende stigning
i utilfredsheden blandt alle faggrupper.
Sygeplejersker er den faggruppe med den
mest fremtrædende stigning inden for
utilfredsheden. Vi ser en stigning fra 2021 til
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2022 på 19,9 procentpoint af sygeplejersker,
som ikke er helt tilfredse eller utilfredse med
deres arbejde. Dog ses der samtidig også
en stigning i tilfredsheden fra 2021 til 2022,
hvilket kan tyde på, at der er skabt en større
polarisering i faggrupperne i 2022.

den opsøgende jobportal

Hvad er de mest tilfredse med i 2022?
Mest tilfreds med...
Sygeplejerske

Arbejdstider/arbejdsopgaver

SOSU

Arbejdstider/arbejdsopgaver

Pædagog

Arbejdsopgaver/arbejdstider/ledelsen

Lærer

Arbejdstider/lønnen

Det ses, at der på tværs af alle faggrupper
er størst tilfredshed med arbejdstiderne og
arbejdsopgaverne. Lærerne er til forskel fra de

andre faggrupper også tilfredse med lønnen,
og pædagogerne er yderligere tilfredse med
ledelsen.

Hvad er de mest tilfredse med i 2021?
Mest tilfreds med...
Sygeplejerske

Arbejdsopgaver/arbejdstider

SOSU

Arbejdstider/arbejdsopgaver

Pædagog

Arbejdstider/arbejdsopgaver/ledelsen

Lærer

Antal elever i klasserne/lønnen

Sammenlignes 2022 med 2021 er det
overvejende de samme ting, der går igen.
Dog adskiller lærerfaggruppen sig i de

to analyser, da de i 2021 var tilfredse med
antallet af elever i klasserne, som i 2022 er
skiftet ud med arbejdstider.
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Hvad er de mindst tilfredse med i 2022?
Mest utilfreds med...
Sygeplejerske

Lønnen/antallet af sygeplejersker

SOSU

Lønnen/tidsforbruget der skal bruges på adm.

Pædagog

Lønnen/normeringer

Lærer

Tidsforbruget der skal bruges på adm./tid til undervisningsforberedelse

Der hersker en generel stor utilfredshed med
lønnen på tværs af stort set alle faggrupper.
Lærerne er den eneste faggruppe, hvor
lønnen ikke indgår som en utilfredshed.
Dernæst er tidsforbruget, som der skal

bruges på administration blandt SOSU’er
og lærere, samt antal af kollegaer blandt
sygeplejersker og pædagoger, også til stor
utilfredshed.

Hvad er de mindst tilfredse med i 2021?
Mest utilfreds med...
Sygeplejerske

Lønnen/antallet af sygeplejersker

SOSU

Antallet af SOSU-kollegaer/lønnen

Pædagog

Lønnen/normeringer

Lærer

Tid til undervisningsforberedelse/ressourcer til rådighed til
undervisningen

Sammenlignes de faktorer, som
faggrupperne er mindst tilfredse med i 2022
med 2021, ser vi, at de fleste faktorer går
igen. Lønnen er en væsentlig faktor sammen
med normering/antal kollegaer, som ønskes
forbedret. Hos faggruppen lærere er tid til
undervisningsforberedelse stadig en faktor,

som godt kan forbedres. Dog ser vi, at der er
en anden faktor, som også er kommet ind
i billedet i 2022 både hos lærerne og også
hos SOSU’erne. Tidsforbruget, der bruges
på administration, fylder meget hos begge
faggrupper, og der ses derfor en stigende
utilfredshed fra 2021 til 2022 i forhold til dette.

Kategorien ‘Ved ikke’ indgår ikke som en del af tabellerne
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Hvad er det, de helst vil have forbedret i 2022?
Hvad vil man helst have
forbedret

Antal procentdel af de adspurgte

Sygeplejerske

Højere løn

55,5 %

SOSU

Højere løn

34,9 %

Pædagog

Højere løn

39,2 %

Lærer

Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse

29,7 %

Faggrupperne blev adspurgt, hvilken ting de
helst ønsker forbedret. Hertil svarede tre ud
af fire grupper, at de anser lønnen som den

væsentligste forbedring. For lærerne er det
største ønske mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse.

Hvad er det, de helst vil have forbedret i 2021?
Hvad vil man helst have
forbedret

Antal procentdel af de adspurgte

Sygeplejerske

Højere løn

47 %

SOSU

Flere SOSU-kollegaer

40 %

Pædagog

Højere løn

32 %

Lærer

Mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse

39 %

I forbindelse med ønsker om forbedringer på
arbejdspladsen ser vi en generel lighed på
tværs af 2021- og 2022-analyserne. Det er kun

hos SOSU’erne, ønsket om forbedring har
ændret sig fra flere SOSU-kollegaer i 2021 til
ønsket om højere løn i 2022.
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Hvem overvejer et skifte fra det offentlige til det private i 2022
og hvorfor?
Dagligt

Månedligt

Motivation

Sygeplejerske

13,6 %

67,3 %

Højere løn

SOSU

5,4 %

31,8 %

SSH: Højere løn/mere tid
til borgeren
SSA: Højere løn

Pædagog

7,5 %

37,4 %

Bedre arbejdsvilkår

Lærer

3,9 %

37,7 %

Mere tid til hver enkelt
elev

Det er tydeligt ud fra tabellen, at
sygeplejerskerne er den faggruppe, hvor
flest overvejer at skifte fra det offentlige til
det private. 67,3 % overvejer det på månedlig
basis. Generelt er der en stor procentdel
af alle faggrupper, som overvejer at skifte
til det private. For flere af faggrupperne
er den primære motivation en højere løn.
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For pædagogerne er bedre arbejdsvilkår
‒ som kan argumenteres for at være et
paraplybegreb, der også dækker lønnen ‒
deres primære motivation. Lærerne er den
faggruppe, som på daglig basis i mindst grad
overvejer at skifte til det private, men som på
månedlig basis er på niveau med både SOSU
og pædagog.

den opsøgende jobportal

Hvem overvejer at søge helt væk fra faget i 2022 og hvorfor?
Dagligt

Månedligt

Motivation

Sygeplejerske

15,6 %

66,1 %

Højere løn

SOSU

8,1 %

37,2

SSH: Mindre stress
SSA: Højere løn

Pædagog

11,6 %

46,4 %

Mindre stress

Lærer

4,2 %

41,7 %

Mindre stress

For faggruppen sygeplejerske gælder det,
at over halvdelen af de adspurgte månedligt
overvejer at skifte helt væk fra faget, mens
37,2 % af SOSU’erne, 46,4 % af pædagogerne
og 41,7 % af lærerne overvejer det månedligt.
Sygeplejerskerne skiller sig ud fra de

resterende faggrupper, idet 15,6 % på daglig
basis overvejer at skifte helt væk fra faget.
Det ses på tværs af alle faggrupper, at den
primære motivation for at skifte erhverv
enten er mindre stress eller højere løn.

Hvem overvejer at søge helt væk fra faget i 2021 og hvorfor?
Dagligt

Månedligt

Motivation

Sygeplejerske

26 %

68 %

Højere løn

SOSU

13 %

44 %

Mindre stress

Pædagog

15 %

52 %

Bedre arbejdsvilkår

Lærer

6%

37 %

Nye udfordringer

Sammenlignes 2022 med 2021, ser vi, at der
stadig er en høj andel af faggrupperne, som
overvejer at forlade faget helt i 2022. Dog ses
der et fald i den procentvise overvejelse i 2022
i stort set alle faggrupper på nær hos lærerne.
Flere lærere overvejer i 2022 månedligt at
forlade faget end i 2021. Sammenlignes

motivationen i 2021 med 2022, ser vi et
bekymrende fund, da alle faggrupper i 2022
angiver, at de er præget af stress, og det er
deres primære motivation til at forlade faget
med en undtagelse af SSA, hvis motivation er
en højere løn.
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Hvad er de tre vigtigste faktorer ved jobsøgning i 2022?
1

2

3

Sygeplejerske

Tid til borgeren

Mulighed for faglig
udvikling

Højere løn

SOSU

Tid til borgeren

Tværfagligt samarbejde

Mulighed for faglig
udvikling

Pædagog

Mulighed for faglig
udvikling

Bedre normering

Varierende
arbejdsopgaver

Lærer

Mere og/eller fleksibel
tid til undervisningsforberedelse

Mulighed for faglig
udvikling

Maks. 30 min. transporttid
til arbejdspladsen

Ens for alle faggrupper er, at de i deres top
3 vægter mulighed for faglig udvikling højt.
Derudover er lønnen, tiden, tværfagligt

samarbejde og arbejdsopgaver også nogle af
de faktorer, som faggrupperne vægter højt.

Hvad er de tre vigtigste faktorer ved jobsøgning i 2021?
1

2

3

Sygeplejerske

Tid til borgeren

Mulighed for faglig
udvikling

Højere løn

SOSU

Tid til borgeren

Mulighed for faglig
udvikling

Tværfagligt samarbejde

Pædagog

Bedre normeringer

Mulighed for faglig
udvikling

Højere løn

Lærer

Mulighed for faglig
udvikling

Mere og/eller fleksibel
tid til undervisningsforberedelse

Mulighed for at følge
samme børn i flere år

Sammenligner vi de tre vigtigste faktorer ved
jobsøgning med 2021, ser vi, at mange af de
samme faktorer går igen. Tid til borgeren,
mulighed for faglig udvikling, bedre
normeringer, mere og/eller fleksibel tid til
undervisningsforberedelse samt højere løn er
alle faktorer, som vægtes højt på tværs af alle
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faggrupper både i 2021 og i 2022. De eneste
forskelle ligger i, at der i 2022 bliver lagt vægt
på transporttiden til arbejdet fra hjemmet
hos lærerne og varierende arbejdsopgaver
hos pædagogerne. Disse erstatter i stedet
mulighed for at følge de samme børn i flere
år og højere løn hos disse faggrupper.

den opsøgende jobportal

Hvor ofte besøger de sociale medier i 2022?
Dagligt på Facebook

Dagligt på Instagram

Positiv over for
eksponering på SoMe

Sygeplejerske

89,8 %

53,1 %

64,4 %

SOSU

80,1 %

32,7 %

52,1 %

Pædagog

85,1 %

49,5 %

61,5 %

Lærer

86,9 %

51,1 %

59,4 %

Det er tydeligt blandt de adspurgte, at
Facebook er det sociale medie, som bliver
anvendt mest. Ens for alle faggrupper er, at
de er positivt stemte overfor jobannoncering

rettet mod dem via sociale medier. Over
halvdelen af de adspurgte fra alle faggrupper
er positive overfor dette.

Hvor ofte besøger de sociale medier i 2021?
Dagligt på Facebook

Dagligt på Instagram

Positiv over for
eksponering på SoMe

Sygeplejerske

95 %

46 %

56 %

SOSU

94 %

47 %

55 %

Pædagog

94 %

55 %

64 %

Lærer

93 %

50 %

49 %

Sammenligner vi fundene fra 2022 med
2021, ser vi, at Facebook stadig er det sociale
medie, som alle faggrupper anvender mest.
Dog ser vi, at brugen af Facebook generelt
er faldet i 2022 for alle faggrupper, samtidig
med at brugen af Instagram er steget for

alle faggrupper på nær SOSU, hvor den er
faldet fra 47 % i 2021 til 32,7 % i 2022. Vi ser
dog stadig en god og høj positiv interesse for
eksponering af jobs via de sociale medier på
tværs af alle faggrupper.
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Hvor ofte besøger de jobportaler i 2022?
Ugentligt

Månedligt

Kunne finde på at
oprette jobagent

Sygeplejerske

43 %

66,4 %

71,1 %

SOSU

14,5 %

39,6 %

56,1 %

Pædagog

34,5 %

57,4 %

77,1 %

Lærer

21,2 %

41,4 %

66,6 %

Der er relativt mange af de adspurgte, som
enten ugentligt eller månedligt besøger
en jobportal. Dette hænger godt sammen
med procentdelen af dem, som overvejer
at skifte væk fra faget eller fra offentlig
til privat. Hele 66,4 % af sygeplejerskerne
besøger en jobportal månedligt, og 43 %
besøger en jobportal ugentligt. Det er denne

faggruppe, som mest kraftigt overvejer
et skifte. Dernæst kunne størstedelen
af alle faggrupper finde på at oprette en
jobagent, især pædagogerne med 77,1 % og
sygeplejerskerne med 71,1 %. Det ses, at over
halvdelen af de adspurgte fra alle faggrupper
er positivt stemt overfor dette.

Hvor ofte besøger de jobportaler i 2021?
Ugentligt

Månedligt

Kunne finde på at
oprette jobagent

Sygeplejerske

45 %

72 %

68 %

SOSU

19 %

43 %

63 %

Pædagog

35 %

60 %

71 %

Lærer

21 %

45 %

65 %

Sammenlignes det, hvor ofte respondenterne
besøger jobportaler i 2022 med 2021, ser vi,
at det stadigvæk er sygeplejerskerne, som
oftest besøger jobportaler både ugentligt og
månedligt. Der kan generelt ses et lille fald i
det månedlige besøg på jobportaler på tværs
af alle aldersgrupper i 2022, dog er tallene
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fra det ugentlige besøg ikke ændret specielt
fra 2021 til 2022. Dette viser, at der stadig er
mange fra hver faggruppe, som anvender
jobportaler i forbindelse med at søge nyt job,
og vi ser en fortsat positiv interesse i 2022 for
at oprette en jobagent.

den opsøgende jobportal
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Pædagog

Dataoversigt
Denne analyse er baseret på svar fra 343 respondenter,
der alle arbejder inden for pædagogfaget i Danmark.
Alle besvarelserne er indhentet i april/maj 2022.
Herunder finder du en dataoversigt, der redegør for
respondenternes svar.

Vi gør opmærksom på, at der under
beregningerne af utilfredsheden
i 2022-analysen også er taget
udgangspunkt i kategorien “ikke helt
tilfreds”. Det vil sige, at denne kategori
er medregnet i utilfredsheden, hvilket
ikke var en mulighed i 2021-analysen,
da kategorien ikke indgik i dennes
spørgeskema.
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Hvad er dit fagområde?

Hvad definerer bedst dit arbejdsområde?
Vuggestue
Dagpleje

16,5 %
0,6 %

Børnehave
Børnehaveklasse
Skolefritidsordning
Fritids- og ungdomsklub
Skole
Institutioner og tilbud for
udviklingshæmmede
Praktisk, pædagogisk
støtte i hjemmet
Socialpædagogiske opholdsted
og ungdomspension

24,6 %
0,9 %

Pædagog
Pædagogmedhjælper
Andet

94,6 %
1,8 %
3,5 %

8,1 %
1,5 %
6,6 %
10,2 %

Arbejder du inden for den offentlige
eller den private sektor?

0,6 %
4,2 %

Ældreområdet

1,5 %

Alkohol- og narkobehandlingsinstitution

0,6 %

Den offentlige
sektor

91,0 %

Den private
sektor

9,0 %

Blinde- og døveinstitution 0,0 %
Børne-, ungdomsog voksenpsykiatri
Døgninstitution og bofælleskab

1,5 %
6,3 %

Integrerede institution 0,0 %
Flygtninge- og invandrerområdet 0,0 %
Forsorgshjem og herberg 0,0 %
Fængsel 0,0 %
Gadeplans- og netværkarbejde

0,6 %

Andet

2,7 %
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Hvor gammel er du?
Under 20 år 0 %
20-29 år

8,6 %

30-39 år

19,8 %
33,0 %

40-49 år

29,9 %

50- 59 år
Over 60 år

8,6 %

den opsøgende jobportal

Hvilket køn identificerer du dig selv som?
Mand

15,4 %

Kvinde

84,3 %

Andet 0,3 %

Hvilken region arbejder du i?
35,8 %

Region Hovedstaden
Region Sjælland

14,2 %
30,9 %

Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland

13,0 %
6,2 %
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Lærer

Dataoversigt
Denne analyse er baseret på svar fra 386 respondenter,
der alle arbejder som lærere i Danmark. Alle besvarelserne
er indhentet i april/maj 2022. Herunder finder du en
dataoversigt, der redegør for respondenternes svar.

Vi gør opmærksom på, at der under
beregningerne af utilfredsheden
i 2022-analysen også er taget
udgangspunkt i kategorien “ikke helt
tilfreds”. Det vil sige, at denne kategori
er medregnet i utilfredsheden, hvilket
ikke var en mulighed i 2021-analysen,
da kategorien ikke indgik i dennes
spørgeskema.

Pædagog og l ærer - Jobanalyse 2022

75

Hvad definerer bedst dit arbejdsområde?
Indskoling

Hvilket køn identificerer du dig selv som?

22,6 %

Mellemtrin

Mand
56,7 %

Udskoling

20,7 %

90,3 %
0,3 %

Hvor gammel er du?

Den offentlige sektor
Den private sektor

Kvinde
Andet

Arbejder du inden for den offentlige
eller den private sektor?

9,4 %

86,0 %

Under 20 år 0,0 %
20-29 år

14,0 %

30-39 år

9,4 %
22,0 %

40-49 år

32,3 %

50-59 år
Over 60 år

Hvilken region arbejder du i?
Region Hovedstaden
Region Sjælland

22,8 %
15,6 %

Region Syddanmark

31,5 %

Region Midtjylland
Region Nordjylland

23,4 %
6,7 %
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28,8 %
7,5 %
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