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 ANALYSENOTAT   

  

 
 

13 procent færre lærere i folkeskolen på seks år 

 4. november 2015 
 

Antallet af lærere i folkeskolen er faldet med 7.114 fra august 2009 til august 
2015. Det viser et udtræk fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, 
KRL. Det er et fald på 13 pct. på seks år. Se tabel 1 og figur 1 nedenfor. I 
samme periode er elevtallet kun faldet med cirka fire procent. 
 
Færre lærere efter reformen 
Det ses også i figur 1 og tabel 1, at antallet af lærere er faldet i skoleåret 
2014/15, hvor folkeskolereformen med mange flere timer til eleverne blev 
implementeret. Og at faldet er fortsat ind i det efterfølgende skoleår 2015/16. 
Fra august 2013 til august 2015 faldt antallet af lærere med 979 svarende til et 
fald på 2 pct. Samtidig faldt elevtallet ifølge Undervisningsministeriets elevtals-
opgørelser og -fremskrivninger kun med 0,5 pct. fra 2013 til 2014 og 0,4 pct. 
fra 2014 til 2015 (ca. 0,9 pct.). 
 

Figur 1: Fald i antallet af lærere i folkeskolen 

 

Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/, 
Note: Der er tale om ”beregnede fuldtidsansatte”. Tallene dækker lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen 
i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter o. lign. Timelønnede lærere 
(løse vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen. 

http://www.krl.dk/
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Antallet af lærere er omregnet til fuldtidsansatte, således at eksempelvis to lære-
re på halv tid giver én fuldtidsansat. 
 
Tabel 1: Antal lærere i folkeskolen 2009 - 2015 

  Antal fuldtidsansatte Ændring i antallet af 
fuldtidsansatte 

Procentvis ændring 

August 2009 54.879 - - 

August 2010 53.095 -1.785 -3,3 % 

August 2011 50.387 -2.707 -5,1 % 

August 2012 49.137 -1.250 -2,5 % 

August 2013 48.743 -394 -0,8 % 

August 2014 48.355 -388 -0,8 % 

August 2015 47.765 -590 -1,2 % 

Total ændring - -7.114 -13,0 % 

Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/. 
Note: Der er tale om ”beregnede fuldtidsansatte”. Tallene dækker lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen 
i kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, konsulenter o. lign. Timelønnede lærere 
(løse vikarer) er ikke medregnet i opgørelsen 

 

I figur 2 ses, at antallet af lærere i folkeskolen i seksårsperioden er faldet meget 
mere end elevtalsudviklingen kan begrunde. 
 
Figur 2: Udviklingen i antal elever og lærere i folkeskolen 2009 – 2015 

 
Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/ samt Undervisningsministeriet 
www.uvm.dk. 
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Fakta om undersøgelsen 

Tallene om antal lærere stammer fra Kommunernes og Regionernes Løndata-
kontor, KRL. De dækker lærere i folkeskolen, herunder specialundervisningen i 
kommunalt regi. Tallene er eksklusive børnehaveklasseledere, skoleledere, kon-
sulenter o. lign. Timelønnede lærere (løse vikarer) er ikke medregnet i opgørel-
sen. 
 
Den procentuelle udvikling i elevtallet er for skoleårene 2009/10 til 2014/15 
beregnet ud fra de faktiske elevtal, der præsenteres på Undervisningsministeri-
ets hjemmeside www.uvm.dk. Med hensyn til udviklingen fra 2014/15 til 
2015/16 er beregningen foretaget ud fra UNI-C´s fremskrivning af elevudvik-
lingen, der præsenteres samme sted. Samlet set ses et elevtalsfald for hele peri-
oden på 4,3 pct. 
  
Tallene for antal lærere er opgjort for august i det pågældende år, mens tallene 
for antallet af elever er opgjort pr. 5. september. Der er således tale om tal fra 
samme skoleår. Begge talrækker inkluderer elever og lærere på de kommunale 
specialskoler. 

http://www.uvm.dk/

