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En ny undersøgelse blandt 1800 danske virk-
somheder viser, at 8 ud af 10 virksomheder er 
tilfredse med deres samarbejde med jobcentre-
ne, og at kontakten ender oftest ud i ansættelser 
eller praktikforløb. Virksomhedssamarbejdet er 
en hjørnesten i jobcentrenes arbejde, så det er 
afgørende, at tilfredsheden er høj, lyder det fra 
både DI og KL.

Når danske virksomheder henvender sig til jobcentrene for at 
få hjælp til at skaffe nye ansatte, eller jobcentrene banker på 
virksomhedernes dør for at give ledige fodfæste på arbejdsmar-
kedet, så fungerer samarbejdet. Det viser en ny KL-undersøgelse 
blandt 1864 virksomheder, som har haft kontakt med et jobcen-
ter i år.
 Her svarer 80 procent af virksomhederne, at de er tilfredse 
eller meget tilfredse med samarbejdet, og kun fire procent er 
decideret utilfredse. Og uanset om der spørges til tilfredsheden 
med jobcentrets responstid, kommunikation, vejledning om 
regler og lovgivning eller forståelse for virksomhedens behov, er 

mindst tre ud af fire virksomheder tilfredse eller meget tilfredse.
Det er et billede, man genkender på betonelementfabrikken 
Ambercon i Støvring, som løbende samarbejder med jobcentret 
om både almindelig rekruttering og praktikforløb samt tilskuds-
stillinger for ledige.
 »Jeg er rigtig tilfreds med den måde, vi bliver behandlet på og 
har dialogen på. De tager sig tid til at komme ud og snakke om 
rekruttering, de er gode til at lytte efter, hvad det præcist er, vi 
søger, og kommer med nogle fornuftige kandidater. Og hvis jeg i 
en periode ikke har tid til at hjælpe med folk, der skal i forløb, så 
respekterer de også det,« siger Thais Kristensen, produktionschef 
på Ambercon.
 I Dansk Industri er vicedirektør Steen Nielsen enig i, at det er 
lykkedes for jobcentrene at etablere et rigtig godt samarbejde 
med virksomhederne. 
 »Vores egne undersøgelser bekræfter, at der er en rigtig 
stor tilfredshed blandt virksomhederne med samarbejdet med 
jobcentrene. Samarbejdet mellem jobcentre og kommuner er 
blevet professionaliseret, og jobcentrene er blevet rigtig gode til 
at søge kontakten med virksomhederne og opdyrke nogle gode 
relationer med det erhvervsliv, der er i kommunen. Det hænger 
sammen med, at det er blevet tydeligt, at det virker at få ledige 
sat i kontakt med virksomhederne, når de skal ind på arbejds-
markedet,« siger Steen Nielsen.

Virksomheder roser 
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 I den nye undersøgelse medvirker kun virksomheder, der 
har haft kontakt med jobcentret i 2019, og det fremgår, at 53 
procent af virksomhederne blev kontaktet af jobcentret, mens 
25 procent selv tog kontakt, og i 16 procent af tilfældene var 
det den ledige, der skabte kontakten. I resten af tilfældene blev 
kontakten skabt på anden vis.
 På Rebild Kommunes jobcenter er det opsøgende arbejde 
blandt virksomhederne også helt centralt. Det forklarer arbejds-
markedschef Susanne Nielsen.
 »Vi går bredt ud og spørger virksomhederne, hvad de har 
brug for. Både så vi selv får større viden om, hvilke kompeten-

cer vi skal give vores ledige og sygemeldte borgere, så vi øger 
chancen for et match, og for ved samme lejlighed at fortælle 
virksomhederne om, hvad de kan hjælpe os med,« siger Susanne 
Nielsen.
 Hun oplever generelt et godt samarbejde med virksomhe-
derne og understreger, at de mange besøg især hænger sammen 
med, at det er vigtigt med en hyppig kontakt. Særligt når man 
skal hjælpe sygemeldte eller langtidsledige tilbage på arbejds-
markedet.
 »Det er svært for virksomhederne at give håndslag på, at 
de generelt gerne vil have borgere i løntilskud eller lignende, 
fordi det er lidt for ukonkret, men hvis vi præsenterer Palle og 
Poul, som helt konkret står og har brug for hjælp, så er der rigtig 
mange, som gerne vil hjælpe,« siger Susanne Nielsen.

Fleste kontakter fører til aftaler
I undersøgelsen fremgår det, at 56 procent af de virksomheder, 
der var i kontakt med jobcentret omkring almindelig rekrutte-
ring, ansatte en medarbejder som følge af kontakten, mens 74 
procent af virksomhederne, som havde kontakt omkring opkva-
lificering af ledige, efterfølgende indgik en aftale om virksom-
hedspraktik, løntilskud eller lignende.
 Det vækker glæde hos Thomas Kastrup-Larsen, formand for 
Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalget i KL. 
 »I en tid, hvor ledigheden er rekordlav, er det ikke altid nemt 
at finde en ledig med de rette kompetencer, virksomheder 
efterspørger, så det er ekstremt flot, at det lykkes i over halv-
delen af tilfældene. Samtidig viser den høje succesrate, når det 
handler om opkvalificering af ledige, at jobcentrene har et rigtig 
godt samarbejde med virksomhederne og forstår deres vilkår og 
behov,« siger Thomas Kastrup-Larsen.
 Det genkender man hos Ambercon i Støvring, hvor produk-
tionschef Thais Kristensen for et par år siden blev kontaktet af 
jobcentret, der ville høre, om de havde mulighed for at tage en 
mandlig kontanthjælpsmodtager i praktik.
 »Vi lavede en aftale om, at hvis vi kunne få lov til at prøve ham 
af, så ville vi gerne hjælpe. Han kom ud i vores produktion, og al-
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Kilde: KL-rundspørge blandt 1864 virksomheder i 12 kommuner

Jobcenterets information (vejledning 
omkring regler, lovgivning, mv.)?

Jobcenterets kommunikation (fx dialog, 
skriftlig kommunikation, mv.)?

Jobcenterets responstid?

Det generelle samarbejde med 
jobcenteret?

Jobcenterets forståelse for 
din virksomheds behov?

75

79

78

80

76

Hvor tilfreds har du været med kontakten til jobcenteret? 

Kilde: KL-rundspørge blandt 1864 virksomheder i 12 kommuner
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produktionschef på Ambercon.



lerede efter kort tid kunne jeg se, at han var en kanon fyr. Vi endte 
med at ansætte ham, og han arbejder her fortsat. Han var bare 
en fyr, der aldrig havde fået chancen, men da vi gik sammen med 
kommunen, så fik han den mulighed, han havde brug for. Og det 
har også givet rigtig stor pote for os,« siger Thais Kristensen.
 Som nævnt er det kun fire procent af de adspurgte virksom-
heder, der er utilfredse med deres samarbejde med jobcentret, 
og produktionslederen fra Ambercon beskriver selv, at han er 
meget tilfreds med 90 procent af samarbejdet med jobcentret, 
men hvis han skal pege på områder, hvor der er plads til forbed-
ring, handler det om aftaler og papirarbejde.
 »Nogle enkelte gange har vi oplevet, at det, vi havde aftalt 
med en konsulent om et praktikforløb, alligevel ikke kunne lade 
sig gøre, og så er papirarbejdet, som er en del af samarbejdet 
med jobcentrene, meget tungt for en virksomhed. Det er tungt 
at arbejde i de systemer, hvor man skal have praktikaftaler på 
plads, og nogle gange kan det sætte en begrænsning på omfan-
get,« siger Thais Kristensen.
 Steen Nielsen, vicedirektør i DI, oplever ikke, at der er nogle 
generelle problemer i samarbejdet mellem jobcentre og virk-
somheder, men påpeger dog, at DI’s egne undersøgelser viser, at 
der er forskel på tilfredsheden i de enkelte kommuner, og at der 
er behov for, at de kommuner, der scorer lavt, forbedrer deres 
virksomhedsrettede indsats.
 I Rebild Kommune arbejder man i øjeblikket med at blive 
bedre til at vidensdele internt, så alle ved, hvor de enkelte virk-
somheder står, og dermed øger chancen for at skabe et match 
mellem ledig og virksomhed.
 »Og så er vi i gang med en kulturændring, der går ud på, at 
hvis man har brug for arbejdskraft, så skal vi ikke begynde med 
praktikker. Udgangspunktet skal ikke være, at hvis man kommer 
fra et jobcenter, så skal man altid have noget støtte med. På det 
område skal vi kommunikere bedre, men virksomhederne skal 

Har I ansat en medarbejder som følge af samarbejdet med jobcenteret? 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til virksomheder, der har været i kontakt med jobcentret 
med henblik på rekruttering

Kilde: KL-rundspørge blandt 1864 virksomheder i 12 kommuner

Ja - 56Nej - 35

Ved ikke - 9

Har I indgået aftale om virksomhedspraktik, løntilskud eller lignende som følge af 
samarbejdet med jobcenteret? 

Note: Spørgsmålet er kun stillet til virksomheder, der har været i kontakt med jobcentret 
med henblik på opkvalificering af ledige. 

Kilde: KL-rundspørge blandt 1864 virksomheder i 12 kommuner

Ja - 74

Nej - 22

Ved ikke - 4

også acceptere, at det er sådan, det er,« siger Susanne Nielsen.
 Det gælder især i disse tider, hvor det går godt i økonomien, 
og ledigheden er lav. Den situation, tror vicedirektør i DI Steen 
Nielsen, også kan have skubbet på, at samarbejdet mellem virk-
somheder og jobcentre er blevet så godt.
»Det er klart, at i en krisesituation, hvor man er i gang med at 
afskedige nogle af sine egne medarbejdere, kan det være svært 
at tage nogle nye ind via jobcentret, så på den måde kan den 
økonomiske fremgang betyde, at overskuddet til det i nogle 
virksomheder er lidt større,« siger Steen Nielsen.
Men det betyder ikke, at det gode samarbejde mellem virksom-
heder og jobcentre stopper, hvis det bliver dårligere tider.
»Det at have en god kontakt til virksomhederne, kan man godt 
bygge på den dag, hvor økonomien går den anden vej, og der 
muligvis bliver flere ledige igen. Hele det skifte, der er sket i be-
skæftigelsesindsatsen i retning af mere virksomhedskontakt, er 
i høj grad noget, der vil give pote, hvis det på et tidspunkt bliver 
dårligere tider igen,« siger Steen Nielsen.

Om undersøgelsen
KL har gennemført en internetbaseret spørgeskemaundersø-
gelse blandt 6404 virksomheder, som har haft kontakt med 
jobcentrene i 12 kommuner i 2019. Svarene er indsamlet i 
perioden 9. april til 1. september. 1864 virksomheder har 
svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 29. 
Virksomhederne ligger i kommunerne Albertslund, Viborg, 
Fredensborg, Vordingborg, Horsens, Gladsaxe, Aalborg, 
Ringkøbing- Skjern, Frederiksberg, Mariagerfjord, Rebild og 
København.



Folkeskole

Når det gælder følelsen af at kunne kontrollere 
forstyrrende elever, skabe god undervisning, 
udøve klasseledelse og styrke elevernes engage-
ment, ligger de danske lærere helt i top iblandt 
OECD-landene, viser omfattende undersøgelse. 
Det er vigtigt for lærernes motivation og engage-
ment og giver et godt udgangspunkt for udvik-
ling af folkeskolen. 

Danske lærere føler sig godt 
tilpas i lærerrollen
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk 

I en hverdag, der både kan byde på støjende og udadreagerende 
elever og faglige målsætninger, der skal opnås, kræver det sit at 
være lærer i folkeskolen. Men en ny omfattende undersøgelse 
fra OECD viser, at de danske lærere i høj grad har følelsen af at 
kunne håndtere klassen og skabe god og varieret undervisning, 
der kan rykke eleverne. Faktisk er tiltroen til egne evner og at 
kunne udøve dem i hverdagen i klasselokalet så høj, at Danmark 
ligger i top blandt OECD-landene. 
 OECD har i alt stillet 13 forskellige spørgsmål, som tilsammen 
danner et billede af, hvordan det står til med det, man i fagter-
mer kalder self-efficacy, og som ifølge forsknings- og udviklings-
chef for afdelingen for Pædagogik & Samfund på VIA University 
College, Andreas Rasch-Christensen, handler om ens tiltro til, at 
man kan løse de opgaver, man står overfor, ud fra de rammer, 
man har, og derfor også kan betegnes som en slags faglig selvtil-
lid. Den kan være individuel, men også kollektiv. Det vil sige, at 
man som lærer føler, at man i samarbejde med kolleger er i stand 
til at løse opgaverne.
 »Danmark placerer sig højt, hvilket er interessant. Man kunne 
jo godt have en antagelse om, at lærere altid vil sige, at vi godt 
kan håndtere dette og hint godt. Men det viser resultaterne fra 
de andre lande jo, at lærerne ikke bare siger, så det er ikke bare 
derfor, vi ligger så højt,« siger Andreas Rasch-Christensen.

 Hele 97 procent af de danske lærere siger, at de føler, de kan 
kontrollere forstyrrende adfærd i klasselokalet, 96 procent føler, 
de kan få eleverne til at følge reglerne i klasselokalet, hvilket for 
begge parametre er den næsthøjeste andel i OECD. 98 procent 
føler, de kan give en alternativ forklaring, hvis eleven har svært 
ved at forstå emnet, og 94 procent føler, de kan stille gode 
spørgsmål til eleverne. Det rækker til en tredjeplads. Når det gæl-
der følelsen af at kunne få eleverne til at gøre det godt i skolen 
og motivere elever, der ikke er interesserede i skolen, så er det 
henholdsvis 99 og 81 procent af de danske lærere, der føler, at de 
kan det, hvilket placerer Danmark på en tredje- og fjerdeplads i 
OECD.
 At de danske lærere skiller sig særskilt positivt ud, understre-
ges ifølge Andreas Rasch-Christensen af, at resultaterne er lavere i 
de andre nordiske lande, som vi ellers sammenligner os med.
»Der er helt sikkert noget positivt at hente i undersøgelsen. De 
norske lærere kan siges at have været igennem en udvikling 
svarende til den danske med noget pres på lærerne og strejke og 
andet, men de føler ikke i samme grad som de danske lærere, at 
de kan løse de forskellige opgaver i lærerjobbet.«

Andel af danske lærere der føler, at de kan gøre følgende en hel del eller meget og 
Danmarks placering i OECD (%) 

Note: Undersøgelsen dækker lærere på skoleniveauet ”lower-secondary”, hvilket i Dan-
mark dækker over 7.-10. klasse. Canada omfatter kun over Alberta-provinsen

Kilde: OECD – TALIS 2018
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Andel af danske lærere der føler, at de kan gøre følgende en hel del eller meget og 
Danmarks placering i OECD (%) 

Note: Undersøgelsen dækker lærere på skoleniveauet ”lower-secondary”, hvilket i Dan-
mark dækker over 7.-10. klasse. Canada omfatter kun over Alberta-provinsen.
Kilde: OECD – TALIS 2018
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 I KL er formand for Børne- og Undervisningsudvalget Thomas 
Gyldal glad for de danske læreres høje grad af self-efficacy. Både 
fordi det er godt for den enkelte lærer, men også fordi det har 
stor betydning for hele folkeskolen.
 »Det er meget positivt at se de danske læreres høje tiltro til 
at kunne klare de udfordringer, de oplever i deres hverdag som 
lærere. Lærernes professionelle trivsel og tro på sig selv er afgø-
rende for, at folkeskolen kan lykkes med at danne og uddanne 

vores børn og unge, så de er klar til at kunne deltage i morgenda-
gens samfund,« siger Thomas Gyldal og uddyber:
 »Vi har rigtig dygtige lærere rundt om i Danmark, som hver 
dag gør en kæmpe forskel for vores børn og unge i folkeskolen. 
Og her er det jo med til at styrke lærernes motivation og glæde 
ved arbejdet, når de føler, at de kan klare de udfordringer, de 
møder i deres arbejde, og det viser denne undersøgelse jo hel-
digvis, at de i høj grad mener, at de kan. Og det er et rigtig godt 
udgangspunkt for fortsat at styrke fællesskabets skole.«

Solidt grundlag
Ifølge skoleforsker Andreas Rasch-Christensen er self-efficacy da 
også et vigtigt parameter i bestræbelserne på at skabe en god 
folkeskole med gode og engagerede lærere.
 »Det at have tiltro til, at man kan løse de opgaver, man står 
med, er enormt betydningsfuldt for motivationen og engage-
mentet, og det at ville være i lærerjobbet,« siger Andreas Rasch-
Christensen.
 Hvorvidt man kan se resultaterne af en høj self-efficacy på 
elevernes læring, er dog forskningsmæssigt sværere at fastslå 
entydigt, da der er mange mellemliggende variable.
 »Men man kan se, at det skaber engagerede lærere, der er 
motiverede for at være i jobbet. Og alt andet lige er det en god 
forudsætning for, at undervisningens kvalitet også er høj. Det er 
derfor, at self-efficacy har fået en berettiget fokus i Danmark og 
internationalt. Så der er meget vundet, hvis man kan komme til 
at ligge højt på self-efficacy.«
 Ser man på, hvor meget af en lektion der bliver brugt på 
undervisning, så vurderer de danske lærere, at det drejer sig om 
82 procent af tiden, hvilket er et godt stykke over OECD-gennem-
snittet på 78 procent og placerer Danmark på en sjette plads.
Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening, er også 
positiv over for de danske resultater og placering.
 »Det viser jo, at de danske lærere føler sig rigtig godt klædt 
på til opgaven som lærer, og at de har tiltro til, at de kan lykkes 
med deres opgaver kompetencemæssigt. Når det eksempelvis 
gælder klasseledelse, at have det didaktiske overblik, at bruge 

Andel af danske lærere der føler, at de kan gøre følgende en hel del eller meget og 
Danmarks placering i OECD (%) 

Note: Undersøgelsen dækker lærere på skoleniveauet ”lower-secondary”, hvilket i Dan-
mark dækker over 7.-10. klasse. Canada omfatter kun over Alberta-provinsen

Kilde: OECD – TALIS 2018
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formand for KL’s 
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flere forskellige metoder i undervisningen, så føler lærerne, at de 
har styr på det. Det er virkelig godt at få de tal frem, for det viser, 
at lærerne i Danmark er højt kvalificerede, siger Dorte Lange.
 Hun understreger derfor også, at lærerne skal have bedre 
mulighed for at bruge det, da et andet parameter på self-efficacy 

Lande med den største andel af en gennemsnitlig lektion, der bliver brugt at 
undervise (%) 

Note: Undersøgelsen dækker lærere på skoleniveauet ”lower-secondary”, hvilket i Dan-
mark dækker over 7.-10. klasse. Canada dækker kun over Alberta-provinsen

Kilde: OECD – TALIS 2018
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handler om, at det er vigtigt at have indflydelse på organiserin-
gen af sit arbejde, og at man føler, at man har et tilstrækkeligt 
råderum. 
 »Her ser vi i andre undersøgelser, at lærerne føler sig pres-
sede og har fået et mindre råderum, hvilket har medvirket til, 
at vi har rekrutteringsvanskeligheder. Og der må man bare sige, 
at disse tal tyder på, at der er al mulig grund til at give lærerne 
noget mere råderum, fordi de er klædt godt på til opgaven,« siger 
Dorte Lange.
 Andreas Rasch-Christensen påpeger, at der trods de høje 
placeringer er udfordringer, som ikke opfanges i undersøgelsen, 
men mener dog, at resultaterne er med til at vise, at folkeskolen 
også er velfungerende på flere områder.
 »Noget af det, vi ved, der udfordrer lærerne, er hvis de har 
relativt mange elever, og hvis nogle af dem har en udadrea-
gerende adfærd. Det kan gøre det svært at sikre sig, at klassen 
fungerer som et fællesskab og alle elever får noget ud af det, 
og det skal vi selvfølgelig fortsat arbejde for at gøre bedre. Men 
samtidig vidner resultaterne om, at vi har nogle lærere, som i stor 
udstrækning selv synes, at de mestrer deres arbejde, så der er 
noget at bygge videre på,« siger Andreas Rasch-Christensen.

Om undersøgelsen
OECD’s Teaching and Learning International Survey (TALIS) 
bygger på et spørgeskema til lærerne i 48 lande. I denne 
artikel har vi valgt kun at medtage de 30 OECD-lande, hvor 
lærerne har svaret på spørgsmålene om deres oplevelse af 
deres self-efficacy.
Artiklen dækker svarerne fra lærere, der underviser i ”lower-
secondary”, hvilket i Danmark svarer til grundskolens 7.-10. 
klasse. I Danmark har 2.001 lærere svaret på spørgeskemaet.
Den danske del af rundspørgen er gennemført af Danmarks 
Evalueringsinstitut (EVA) sammen med Danmarks Statistik.


