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Pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning 2013/2014 
 
Metode 
Rapporten bygger på besvarelser fra 303 gymnasielærere der alle var i pædagogikum i skoleåret 
2013/2014. Undersøgelsen blev gennemført i juni 2014. Respondenterne består af 60 % kvinder og 40 
% mænd. 224 har hovedansættelse på stx/hf, mens der er 34 kandidater med hovedansættelse på 
hhx/htx og 44 med hovedansættelse på VUC. 
 
Konklusioner 

 Kandidaternes rapporterede ugentlige arbejdstid er faldet fra 2011 til 2014. I 2011 havde to ud 
af tre kandidater en ugentlig arbejdstid på 40 – 50 timer. I 2014 har to ud af tre kandidater en 
ugentlig arbejdstid på 35 - 45 timer.  

 Nogle skoler er ikke dygtige nok til at justere opgaveporteføljen. 26 % af kandidaterne har i 
2014 en ugentlig arbejdstid på mere end 45 timer.  

 39 % af kandidaterne havde i skoleåret 2013/2014 en samlet, årlig arbejdsbelastning på mere 
end det pligtige timetal. Høj arbejdsbelastning er mest udbredt på hhx/htx og VUC og svækker 
kvaliteten i uddannelsen.  

 15 % har ikke en uddannelsesplan fra årets start, og 19 % oplever ikke at uddannelsesplanen 
har fungeret som en hjælp til at få struktur på årets aktiviteter. Planlægningsproblemerne giver 
bl.a. skæv arbejdsbelastning. 

 
Anbefalinger til kursusledelse og tillidsrepræsentanter 

 Pædagogikumkandidater skal ikke planlægges med merarbejde. Arbejdsmængden i pædagogi-
kum svarer til et år på fuld tid, jvf. pædagogikumbekendtgørelsen.  

 Porteføljen skal tilpasses så 1/3 af arbejdstiden bruges på teoretisk pædagogikum, 1/3 på prak-
tisk pædagogikum med vejledning og 1/3 på egenundervisning, jvf. bekendtgørelsen. 

 Pædagogikumkandidater registrerer deres samlede arbejdstid som skolens andre fastansatte 
lærere. Forekommer merarbejde, følges samme regler som skolens øvrige fastansatte lærere. 

 Sørg for at uddannelsesplanen er klar fra årets start, og brug den til at skabe struktur og over-
blik over pædagogikumforløbet. 

 Arbejdsmængden skal udjævnes mest muligt over året. 
 
Anbefalinger til tilsynsførende 

 Tjek ved første besøg at den arbejdsmængde der skitseres i uddannelsesplanen er rimelig og 
uden voldsom skævbelastning. 
 

GL præsenterer og drøfter undersøgelsen med Undervisningsministeriet, tager den med på møder med 
lederforeningerne og følger udviklingen i pædagogikumkandidaternes arbejdsbelastning. Hvis der op-
står problemer med kandidaternes arbejdstid der ikke kan løses lokalt, er man meget velkommen til at 
kontakte GL’s sekretariat. 
 
Link til pædagogikumbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163045 
Link til OK13-håndbog om pædagogikumkandidater: 
http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbog/Sider/Paedagogikumkandidater.aspx 
Link til gl.org om pædagogikum: 
http://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Hjem.aspx  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163045
http://www.gl.org/loenogans/overenskomst/OK13-haandbog/Sider/Paedagogikumkandidater.aspx
http://www.gl.org/loenogans/Nygymnasielaerer/paedagogikum/Sider/Hjem.aspx
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Kandidaternes ugentlige arbejdstid 

 

 
Kandidaternes rapporterede ugentlige arbejdstid er faldet fra 2011 til 2014. I 2011 havde 67 % af kan-
didaterne en ugentlig arbejdstid på 40 – 50 timer. I 2014 har 67 % af kandidaterne en ugentlig arbejds-
tid på 35 - 45 timer.  
 
I fritekstsvar giver flere kandidater udtryk for tilfredshed med pædagogikumåret, fx: 
 

’Ledelsen har været god til at "friholde" mig fra diverse arbejdsopgaver, hvilket 
har betydet, at jeg reelt har haft tid til at læse til mine kurser og ikke mindst im-
plementeret det, kurserne har givet mig af ideer osv..’ 
 
’Har ikke været tidspresset på pædagogikum.’  
 
’Min skole har løbende været god til at justere arbejdsbelastningen, hvis der var 
for meget i en periode.’  

  
Der er dog stadig 26 % der har en ugentlig arbejdstid på mere end 45 timer. Det er for meget, og her 
har skolerne ikke været dygtige nok til at justere opgaveporteføljen. 
 

 Hvor mange timer har du arbejdet i gennemsnit pr. arbejds-
uge i skoleåret 2013/2014?  

2014 2011 

Under 35 timer   5 %   0 % 

35-40 timer 32 % 15 % 

40-45 timer 35 % 30 % 

45-50 timer 18 % 37 % 

Over 50 timer   8 % 18 % 

 
 

Er din faktiske, samlede arbejdsbelastning højere end det 
pligtige timetal (1924 timer/1680 timer) i skoleåret 
2013/2014? 

Abs. Pct. 

Ja 116 39 % 

Nej 157 53 % 

Ved ikke 22   7 % 
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39 % af kandidaterne har en faktisk, samlet arbejdsbelastning der er højere end det pligtige timetal. Af 
fritekstsvar fremgår det at det ikke blot er den samlede arbejdsmængde, men også skævbelastning der 
er problematisk, fx: 
 

’Den samlede arbejdstid er ikke for høj, men det dækker over, at jeg i hele perio-
den fra august-marts har arbejdet ca. 50 timer om ugen, fra marts-maj omkring 35 
og så fra midt i maj meget få timer.’ 
 
’At min samlede arbejdsbelastning ikke overstiger normen for en fuldtidsansat, 
skyldes en skæv arbejdsbelastning i løbet af skoleåret. Jeg "afspadserer" således 
mit merarbejde her i eksamensperioden. Jeg ville ønske at arbejdet kunne forde-
les mere jævnt over hele året.’ 
 

Ansættelsesstedet ser ud til at have betydning for arbejdsbelastningen i pædagogikum. Datamaterialet 
er dog relativt spinkelt; fx er der 33 fra VUC og 44 fra hhx/htx der svarer på spørgsmålet om arbejdsbe-
lastning. Ud fra de afgivne svar tegner sig et billede af at ca. halvdelen af kandidaterne på hhx/htx og 
VUC oplever at deres faktiske, samlede arbejdsbelastning i pædagogikumåret er højere end det pligtige 
timetal (1924/1680). Mens det på stx/hf er 35 % hvis arbejdsbelastning i pædagogikumåret er højere 
end det pligtige timetal. 
 

 
 
Flere giver i fritekstsvar udtryk for at arbejdstiden kun kan hænge sammen hvis teoretisk pædagogikum 
underprioriteres tidsmæssigt. Det betyder at for store opgaveporteføljer i praktisk pædagogikum har 
negative konsekvenser for kvaliteten i pædagogikumuddannelsen. 

 
’Det er ikke respekteret, at man skal læse. I praksis havde jeg ikke tid til at læse til 
teoretisk pædagogikum.’ 
 
’Mit pædagogikum endte i ca. 100 timers overtid. Dette kunne kun lade sig gøre, 
fordi jeg stort set ikke læste noget af det teoretiske pensum.’ 
 

Uddannelsesplanen 
Pædagogikumbekendtgørelsens § 21 siger at: 

Udarbejdelsen af en uddannelsesplan påbegyndes umiddelbart efter ansættelsen. 
Uddannelsesplanen skal som minimum indeholde en oversigt over pædagogikum-
kandidatens aktiviteter i pædagogikumforløbet, herunder over kandidatens prak-
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tikperioder i vejlederes klasser/hold, undervisning og vejledning i egne klas-
ser/hold, kurser og deltagelse i andre pædagogiske aktiviteter på skolen. 
Link til pædagogikumbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163045 
 

Langt de fleste, 81 %, havde en uddannelsesplan fra årets start. 15 % angiver at det havde de ikke, og 3 
% ved ikke om de havde.  
 

 

19 % oplever ikke at uddannelsesplanen har fungeret som en hjælp til at få struktur på årets aktiviteter. Det 

hænger muligvis sammen med at 54 % synes at uddannelsesplanen mest har haft karakter af selvregistre-

ring.  

 

Samlet ser det ud til at der stadig er skoler der skal øge fokus på at pædagogikumkandidater ikke skal plan-

lægges med merarbejde, og på at porteføljen skal tilpasses så 1/3 af arbejdstiden bruges på teoretisk pæ-

dagogikum, 1/3 på praktisk pædagogikum med vejledning og 1/3 på egenundervisning. Derudover er der 

nogle steder brug for at stramme op på brug af uddannelsesplanen, bl.a. for at mindske skævbelastning. 
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