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Formål  

Denne korte rapport viser, hvilke overvejelser studerende på pastoralseminaruddannelsen gør sig om 
en fremtid som præst. Er det noget for dem, og i så fald hvor vil de gerne arbejde, under hvilke vilkår 
o.l. Resultaterne gør os klogere på, fx hvilke stifter de gerne vil arbejde i, og deres generelle tanker om 
og krav til deres kommende arbejdsplads. 

Vi arbejder videre med tallene i forbindelse med Videnscenterets øvrige arbejde med at beskrive præ-
sterne og folkekirken. I fremtiden vil der derfor komme flere og mere dybdegående analyser af disse 
og lignende data. 

Undersøgelse blandt de studerende på pastoralseminarieuddannelsen 

Et uddannelsesforløb med en teologisk kandidateksamen efterfulgt af pastoralseminarieuddannelsen 
er den traditionelle vej til præsteembedet. Efter at have gennemført en teologisk kandidatuddannelse 

kan de nyuddannede søge optagelse på pastoralseminarieuddannelsen i København eller Aarhus, og 
efter 19 ugers praktisk uddannelse her har de mulighed for at søge embede som præster i folkekirken. 
Siden 2017 har FUV spurgt de studerende om, hvilke tanker de gør sig om deres fremtid i embede. 
Hvis de vil være præster, hvor vil de så gerne arbejde, og i hvilke rammer vil de gerne arbejde? Her 
præsenterer vi, hvad de studerende fra efterårssemestret 2020 og forårssemestret 2021 har svaret.  

De studerende svarer på spørgeskemaet ved afslutningen af deres uddannelse, altså før de for alvor er 
kommet i gang med jobsøgningen. Resultaterne skal derfor ikke læses som de studerendes ultimative 
krav til en kommende arbejdsplads, men som en indikator på, hvad de studerende tænker og ønsker 

sig af et arbejde, før de er gået i gang med erhvervet. 

Geografi påvirker ikke de studerendes svar markant, derfor behandler vi som udgangspunkt besvarel-
serne samlet. Geografi har dog betydning for, hvilke landsdele de studerende gerne vil arbejde i, hvor-
for vi skelner mellem de københavnske og de aarhusianske studerende, når vi skal vise, hvor de vil ar-

bejde. 

Der er indsamlet i alt 74 besvarelser fordelt over de to semestre og pastoralseminarieuddannelsens to 

lokationer. I visse tilfælde har de studerende ikke udfyldt spørgeskemaet korrekt, hvorfor enkelte be-
svarelser er mangelfulde. 

 

De mest interessante fund 

Når folk starter på teologistudiet, gør de det primært af to årsager. Den første og mest udbredte årsag 
(53 %) er, at de gerne vil være præster. Men der er også mange (34 %), som alene læser teologi, fordi 

de har interesse i faget (Tabel 1).  

Når de starter på pastoralseminariet, har de fleste (80 %) besluttet sig for, at de gerne vil være præ-

ster (Tabel 2). I slutningen af deres uddannelse er flere blevet overbevist om, at de gerne vil arbejde 
som præster. På dette tidspunkt er det 89 %, som gerne vil have dette erhverv. Der er fortsat 11 %, 
som ønsker at arbejde med noget andet (Tabel 3). 
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Lidt over halvdelen (58 %) vil gerne have en fast stilling som det første i deres præstekarriere, kun få 

vil starte med et vikariat (13 %). 28 % vil bare i gang med arbejdet, og for dem er det derfor ikke vig-
tigt, om de starter med et vikariat eller en fast stilling (Tabel 4).  

Et overvældende flertal (93 %) er interesseret i at blive sognepræst, men der er også interesse for an-
dre typer ansættelser. 54 % finder også en kombineret stilling som sogne- og funktionspræst interes-

sant, mens 37 % også har interesse i en ren funktionspræstestilling (Tabel 5).  

Størstedelen (56 %) foretrækker at arbejde i et bysogn med præstekolleger, mens 25 % ønsker at ar-
bejde i et landpastorat uden præstekolleger (Tabel 6). Hvis de studerende ikke kan få opfyldt deres 
første ønske, vil de gerne være i et storpastorat med præstekolleger eller i et bysogn med eller uden 

præstekolleger (Tabel 7). Dette peger på, at de studerende kan opdeles i dem, som primært vil arbejde 
i byerne, og dem, som vil arbejde på landet. Den første gruppe er den største og udgør 59 % af de stu-
derende. De studerende, som gerne vil bo på landet, udgør 35 %. De resterende 6 % kan ikke placeres 

ift. om de foretrækker byerne eller landet. Spørgsmålet viser ikke noget om, hvorvidt det er en storby 
som København, eller om det er en landsby, som de studerende vil arbejde i. Vi kan derfor ikke sige 
noget om, hvilken størrelse by, der tiltrækker de studerende. 

De studerende er indforståede med, at man som præst må acceptere skæve arbejdstider. 97 % accep-
terer en eller anden form for afvigelse fra en normal 8-16 arbejdsdag. Det varierer dog, hvor mange 

undtagelser de er villige til at acceptere (Tabel 8).  

De studerende er blevet spurgt, hvor lang transporttid til arbejde de kan acceptere for en evt. partner. 
48 % ønsker, at deres partner har en transporttid på under 30 minutters kørsel, mens 43 % accepte-
rer, at den er på under 60 minutter. De har desuden bestemte ønsker til, hvad lokalområdet skal kunne 

byde på.  71 % ønsker, at der skal være dagligvarebutikker i sognet. 63 % ønsker, at der skal være sko-
ler og daginstitutioner. Atter 63 % ønsker, at der skal være offentlige transportmuligheder. Over halv-
delen (henholdsvis 56 % og 51 %) ønsker også, at der skal være henholdsvis fritidsaktiviteter og for-
eningsliv (Tabel 10). 

Tabel 11 og 12 viser, hvor i landet de københavnske studerende foretrækker at arbejde, og hvad deres 

andenprioritet er. Der er en klar interesse for at arbejde på Sjælland, hvilket vi ser ved, at 61 % svarer, 
at de helst vil arbejde i Københavns Stift, Helsingør Stift eller Roskilde Stift. Deres anden prioritet af-
spejler ligeledes et ønske om at blive på Sjælland. 68 % har et sjællandsk stift som deres andenpriori-
tet. 

Tabel 13 og 14 viser, at de aarhusianske studerende primært gerne vil arbejde i det øst- og nordjyske. 
Til sammen ønsker 50 % at arbejde enten i Aarhus Stift eller Aalborg Stift.  De resterende 50 % forde-
ler sig jævnt på de andre stifter, om end der er få, som har lyst til at forlade Jylland. Et lignende møn-
ster gør sig gældende, når man ser på deres andenprioritet. Her er det sammenlagt 57 %, som ønsker 

at arbejde enten i Haderslev Stift, Viborg Stift eller Aarhus Stift. Som andenprioritet er de mere åbne 
for at forlade Jylland, det er sammenlagt 23 %, som tilkendegiver, at de er interesseret i at arbejde en-
ten i Fyens Stift eller i Roskilde Stift. 

Det er værd at afdække, hvilke stifter, som ikke interesserer de studerende særligt meget. Samler vi 
alle studerendes svar kan vi se, at meget få ønsker, at arbejde i Lolland-Falsters Stift og Ribe Stift. I Ta-
bel 17 har vi samlet de studerendes prioriteringer, og her kan vi se, at 5 % har prioriteret Lolland-Fals-
ters Stift. 8 % har prioriteret Ribe Stift, og 12 % har prioriteret Fyens Stift. 
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Spørgeskemabesvarelser 

  

Tabel 1: Hvad er din baggrund for at studere teologi? 

Svarkategori Antal Procent 

Jeg ville gerne være præst 39 53 % 

Jeg var alene interesseret i faget teologi 25 34 % 

Jeg har ikke studeret teologi (§2) 5 7 % 

Andet 3 4 % 

Jeg kom ikke ind på mit ønskestudium 1 1 % 

Total 73 100 % 

n = 73 

  

Tabel 2: Hvad var dine planer for fremtiden, da du begyndte på Pastoralseminariet? 

Svarkategori Antal Procent 

Jeg havde planer om at blive præst 57 80 % 

Jeg havde ikke konkrete planer om at blive præst 14 20 % 

Total 71 100 % 

n = 71 

  

Tabel 3: Hvad er dine planer for fremtiden i dag, hvor du snart afslutter Pastoralseminariet? 

Svarkategori Antal Procent 

Jeg har planer om at blive præst 62 89 % 

Jeg har ikke planer om at blive præst 8 11 % 

Total 70 100 % 

n = 70 

  



 

4 

 

Tabel 4: Hvis du planlægger at blive præst, hvilken type stilling vil du da foretrække at begynde 
i? 

Svarkategori Antal Procent 

En fast stilling 39 58 % 

Interesse i både vikariat og fast stilling 19 28 % 

Et vikariat 9 13 % 

Total 67 100 % 

n = 67 

  

  

Tabel 6: Hvilke af følgende sogne/pastoratstyper finder du mest attraktive? 1. prioritet 

Svarkategori Antal Procent 

Bysogn med præstekolleger 38 56 % 

Landspastorat med 2-4 sogne uden præstekolleger 17 25 % 

Storpastorat med 4+ sogne og en eller flere 

præstekolleger 
7 10 % 

Andet 4 6 % 

Bysogn uden præstekolleger 2 3 % 

Total 68 100 % 

n = 65 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 7: Hvilke af følgende sogne/pastoratstyper finder du mest attraktive? 2. prioritet 

Svarkategori Antal Procent 

Storpastorat med 4+ sogne og en eller flere 

præstekolleger 
22 35 % 

Bysogn uden præstekolleger 17 27 % 

Bysogn med præstekolleger 12 19 % 

Landspastorat med 2-4 sogne uden præstekolleger 9 15 % 

Andet 2 3 % 

Total 62 100 % 

n = 65 

  

Tabel 8: Hvad er din holdning til præsters arbejdstider? 

Svarkategori Antal Procent 

Jeg vil tilstræbe normal arbejdstid, men accepterer undtagelser 24 35 % 

Jeg er indforstået med, at jeg ofte skal arbejde om aftenen 21 31 % 

Jeg mener ikke, at det er muligt at have faste arbejdstider 21 31 % 

Arbejdet som præst bør kunne holdes i tidsrummet 8-16 2 3 % 

Total 68 100 % 

n = 68 
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Tabel 9: Hvordan skal ansættelsesmulighederne for din partner/ægtefælle være? 

Svarkategori Antal Procent 

Ansættelse inden for 30 min. kørsel 29 48 % 

Ansættelse inden for 60 min. kørsel 26 43 % 

Ansættelse inden for cykelafstand 5 8 % 

Ansættelse inden for 120 min. kørsel 1 2 % 

Total 61 100 % 

n = 61 
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Tabel 11: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 1. prioritet, københavnske studerende 

Svarkategori Antal Procent 

Københavns Stift 11 29 % 

Helsingør Stift 8 21 % 

Roskilde Stift 4 11 % 

Aarhus Stift 4 11 % 

Viborg Stift 3 8 % 

Fyens Stift 2 5 % 

Aalborg Stift 2 5 % 

Ingen præferencer 2 5 % 

Lolland-Falster Stift 1 3 % 

Haderslev Stift 1 3 % 

Ribe Stift 0 0 % 

Total 38 100 % 

n = 37 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 12: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 2. prioritet, københavnske studerende 

Svarkategori Antal Procent 

Helsingør Stift 9 26 % 

Københavns Stift 8 24 % 

Roskilde Stift 6 18 % 

Lolland-Falster Stift 2 6 % 

Haderslev Stift 2 6 % 

Ribe Stift 2 6 % 

Aarhus Stift 2 6 % 

Viborg Stift 2 6 % 

Fyens Stift 1 3 % 

Aalborg Stift 0 0 % 

Ingen præferencer 0 0 % 

Total 34 100 % 

n = 37 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 2. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 13: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 1. prioritet, aarhusianske studerende 

Svarkategori Antal Procent 

Aarhus Stift 10 31 % 

Aalborg Stift 6 19 % 

Haderslev Stift 3 9 % 

Viborg Stift 3 9 % 

Ingen præferencer 3 9 % 

Københavns Stift 2 6 % 

Helsingør Stift 2 6 % 

Roskilde Stift 1 3 % 

Fyens Stift 1 3 % 

Ribe Stift 1 3 % 

Lolland-Falster Stift 0 0 % 

Total 32 100 % 

n = 28 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 14: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 2. prioritet, aarhusianske studerende 

Svarkategori Antal Procent 

Haderslev Stift 6 20 % 

Viborg Stift 6 20 % 

Aarhus Stift 5 17 % 

Fyens Stift 4 13 % 

Roskilde Stift 3 10 % 

Aalborg Stift 3 10 % 

Ribe Stift 2 7 % 

Ingen præferencer 1 3 % 

Københavns Stift 0 0 % 

Helsingør Stift 0 0 % 

Lolland-Falster Stift 0 0 % 

Total 30 100 % 

n = 28 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter2. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 15: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 1. prioritet, sammenlagte tal 

Svarkategori Antal Procent 

Lolland-Falster Stift 1 1 % 

Ribe Stift 1 1 % 

Fyens Stift 3 4 % 

Haderslev Stift 4 6 % 

Roskilde Stift 5 7 % 

Ingen præferencer 5 7 % 

Viborg Stift 6 9 % 

Aalborg Stift 8 11 % 

Helsingør Stift 10 14 % 

Københavns Stift 13 19 % 

Aarhus Stift 14 20 % 

Total 70 100 % 

n = 65 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 16: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 2. prioritet, sammenlagte tal 

Svarkategori Antal Procent 

Ingen præferencer 1 2 % 

Lolland-Falster Stift 2 3 % 

Aalborg Stift 3 5 % 

Ribe Stift 4 6 % 

Fyens Stift 5 8 % 

Aarhus Stift 7 11 % 

Københavns Stift 8 12 % 

Haderslev Stift 8 12 % 

Viborg Stift 8 12 % 

Helsingør Stift 9 14 % 

Roskilde Stift 9 14 % 

Total 64 100 % 

n = 65 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt at lade dem stå her i 
stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods af at den er forkert, stadig viser interessante forhold om, 
hvad respondenternes prioriteter er. 
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Tabel 17: Hvilket stift vil du foretrække at arbejde i? 

Svarkategori 1. prioritet 2. prioritet Total Total i procent 

Lolland-Falster Stift 1 2 3 5 % 

Ribe Stift 1 4 5 8 % 

Fyens Stift 3 5 8 12 % 

Haderslev Stift 4 8 12 18 % 

Roskilde Stift 5 9 14 22 % 

Ingen præferencer 5 1 6 9 % 

Viborg Stift 6 8 14 22 % 

Aalborg Stift 8 3 11 17 % 

Helsingør Stift 10 9 19 29 % 

Københavns Stift 13 8 21 32 % 

Aarhus Stift 14 7 21 32 % 

n = 65 

  

I ovenstående spørgsmål har enkelte respondenter givet flere stifter 1. prioritet. Vi har valgt 
at lade dem stå her i stedet for at fjerne dem, fordi besvarelserne, på trods at den er forkert, 
stadig viser interessante forhold om, hvad respondenternes prioriteter er. 

 


