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Eksisterende viden om lærermangel 

Ledighed blandt medlemmer af lærernes a-Kasse (DLF-A) 

 Ledigheden for lærere er – under hensyntagen til sæsonudsving – den laveste indenfor de 
sidste fem år og ledighedsprocenten (beregnede fuldtidsledige) var i september 2015 helt nede 
på 1,6 procent. Under hensyntagen til uundgåelige ledighedsperioder ifm. jobskift mv (såkaldt 
friktionsledighed) og muligheden for geografisk bestemt ledighed trods i øvrigt fuld 
beskæftigelse er dette en meget lav ledighedsprocent. 

 

Antal ledighedsberørte 

 

 



 

Beregnet ledighedsprocent for fuldtidsledige  

 

Ledighedsberørte: 1.998 
Ledighedsprocent: 1,6 pct. 
Fuldtidsledige: 1256 

Statusrapport om skoleledelse (SFI) 17/11 2015  

 Andelen af skoleledere som melder at mangel på kvalificerede lærer hæmmer undervisningen, 
er steget med 164 pct. fra 2013 til 2015, j nf. Figur 7.2 fra Statusrapport om skoleledelse 



 

KL rundspørge til skoleledere (JP 23/12-15) 

  Det er blevet sværere at rekruttere uddannede lærere det seneste år (siger knap hver anden 
skolechef) 

 69 pct. svarer, at der i nogen grad er udfordringer med at rekruttere medarbejdere til 
kommunens skoler. 11 pct. mener, at der i høj grad er udfordringer med rekrutteringen. 10 pct. 
svarer at der ikke er udfordringer. 
 

Særkørsel hos Danmarks  Statistik om ikke- læreruddannede i lærerstillinger (Kørslen foretaget i 

november/december 2015. Referencetidspunkt ultimo november 2013) 

 1983 personer uden en læreruddannelse var i bijob som folkeskolelærer ultimo november 
2013 (heraf 333 i gang med en læreruddannelse) 

 6688 personer uden en læreruddannelse var i hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer ultimo 
november 2013. Lidt under halvdelen (3.086) havde været ansat over et år, mens lidt over 
halvdelen (3602) havde været ansat under et år. Nogle af sidstnævnte havde dog været ansat 
tidligere. Det kunne typiske være personer i gentagne ansættelser som vikar. En syvendedel 
(1005) var i gang med en læreruddannelse. Under halvdelen (2.836) var på fuld tid eller mere 
og eksempelvis 1026 var beskæftiget under 5 timer pr. uge på opgørelsestidspunktet. 

 I materialet fra særkørslen er mht. de 6688 ikke-læreruddannede i hovedbeskæftigelse som 
folkeskolelærer en liste over disse højest fuldførte uddannelse og beskæftigelsesgrader. 

 Det bemærkes, at ultimo november 2013 var der kun 941 personer med en 
meritlæreruddannelse, der havde hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer. Det er 



bemærkelsesværdigt, at trods mange år med meritlæreruddannelsen er kun 941 personer med 
en meritlæreruddannelse ansat med hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer ultimo 
november 2013. NB: meritlærerne regnes som læreruddannede i opgørelsen. 

 

Tilgang og fuldførsel på lærerseminarierne (Databanken,Ministeriet for Børn, Undervisning og 

Ligestilling). 

 Optaget på læreruddannelsen er faldet med 798 personer, svarende til 22 procent, fra 2012 til 
2014. Ifølge tal fra Den Koordinerede Tilmelding, der ikke er direkte sammenlignelige med 
tallene fra ministeriets databank, er optagelsestallet fra 2014 til 2015 steget med 137 
personer, svarende til en stigning på 6 procent. Samlet set er optagelsestallet således faldet fra 
2012 til 2015 med i størrelsesordenen 16%. 

 Fuldførelsesprocenten er ikke steget de seneste år trods de skærpede adgangskrav 
 

 

Læreromsætningen (folkeskolens artikler på basis af  kørsler  på medlemsregisteret)  

 I 2012 skiftede ca. 800 lærere job fra en skole i en kommune til job en skole i en anden 
kommune. I 2015 var tallet den første november oppe på knap 2.000. 

Tal om lærerafgang fra folkeskolen til andre erhverv (Specialkørsel KRL) 

 Samlet set er der en stigning i antallet af lærere der forlader folkeskolen på 31 procent fra 
2012/13 til 2014/15.  Hvis man alene ser på aldersgruppen 35-54 samlet er stigningen på 60 
procent. 
 

 Hele landet   

 Afgang antal   

alder 2012-

2013 

2014-

2015 

Stigning pct 

stigning 

35-44 916 1438 522 57,0% 

45-54 534 886 352 65,9% 

35-54 1.450 2324 874 60,3% 

alle 4132 5406 1274 30,8% 

 

Undervisningsmisteriets Databank. Læreruddannelsen:

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tilgang 4.040 3.763 3.478 3.073 2.689 3.351 3.641 3.593 3.687 2.959 2.889

fuldførte 2.738 2.705 2.813 2.741 2.523 2.368 2.417 1.953 1.939 2.027 2.272

Fuldførelsesprocent 61% 59% 60% 65% 65% 65% 64% 64% 62% 63% 63%

(modelberegnet)



 

 

Kilde KRL 

 

Oplysninger om antallet af meritlæreruddannede (Uddannelses og forskningsministeriet) 

 

 Frem til 30. september 2013 var uddannet 6.502 meritlærere, men kun 15 procent (941 personer) 
var ultimo november samme år ansat i hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer på en almindelig 
folkeskole. 
 

Til og med 2014 er uddannet cirka 7.000 meritlærere.  Der er ingen tal for 2015 pt.  

 

Sammentælling af tallene giver helt præcist 6.812 personer med en meritlæreruddannelse. Ministeriet 

angiver dog, at der mangler tal for de sidste tre måneder af 2014 perioden, der går fra 1.10.13 til 30.9.14, 

så der er muligvis kommet flere til i resten af 2014-perioden. 

Frem til 30. september 2013 er der uddannet 6.502 meritlærere. Dette kan sammenholdes med, at 

Danmarks Statistik som anført andetsteds i en særkørsel for Danmarks Lærerforening har opgjort, at der 

ultimo november 2013 kun var 941 meritlærere med hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer i den 

almindelige kommunale folkeskole (excl. Specialskoler og private grundskoler). Altså kun ca. 15 procent af 

dem, der var uddannet på dette tidspunkt.   

Lærerafgang fra folkeskolen   

Hele Landet Afgang antal    

Måned alder 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Pct stigning 12/13 til 

14/15 

August Ialt 4132 5022 5406 31%   

August <25 39 32 87 123%   

August 25-34 730 822 949 30%   

August 35-44 916 1259 1438 57%   

August 45-54 534 692 886 66%   

August 55-60 609 651 626 3%   

August 61- 1302 1565 1420 9%   



Vi har også forsøgt at få tal for hvor mange, der gennem årene er blevet optaget på 

meritlæreruddannelsen, men det kan ifølge ministeriet ikke lade sig gør: ”det kan ikke opgøres, da det 

(teknisk set) er enkeltfagsaktivitet, hvilket gør at vi kun bagudskuende kan danne en sammenhængende 

uddannelse” 

 

Resultater fra Danmarks Lærerforenings undersøgelse af lærermangel og rekrutteringsproblemer  Januar 

2016. 

 I 75 procent af landets kommuner har der været problemer med at rekruttere læreruddannede til 
ledige lærerstillinger inden for det seneste år 

 I 74 procent af kommunerne er mulighederne blevet dårlige sammenlignet med sidste år 

 I de kommuner hvor mulighederne er blevet dårligere, vurderer kredsen i 77 procent af tilfældene, 
at dette blandt andet skyldes, at flere lærere har sagt op eller skiftet job pga. arbejdsforholdene på 
kommunens folkeskoler 

 I 73 procent af kommunerne forventer kredsen, at det bliver sværere at rekruttere læreruddannede 
til kommunens folkeskoler i de kommende tre år. 

 

Undersøgelsen er gennemført ved at Danmarks Lærerforenings lokale lærerkredse har besvaret et 

spørgeskema om rekruttering af læreruddannede til de ledige lærerstillinger i kommunen i perioden d. 

4. til 13. januar 2016 for de kommuner, som kredsen har ansvaret for og lokalt kendskab til. Der er svar 

vedrørende 96 af de 98 kommuner, hvilket giver en svarprocent på 98 pct. 

 

 

 


