
– kvaliteten i folkeskolen 
står på spil

DK sakker bagud internationalt 
Også internationalt set sakker Danmark bagud med inve-
steringer i grundskolen. Ni af de OECD-lande, vi nor-
malt sammenligner os med heriblandt Norge og Sverige, 
investerer nu mere pr. elev i grundskolen end Danmark 
gør. Dermed har Danmark tabt terræn sammenlignet med 
andre OECD-lande, og myten om verdens dyreste folke-
skole kan endegyldigt punkteres.

Samtidig med at der investeres mindre i skolen, har skolen 
fået en række nye opgaver – og det er sket, uden at andre 
opgaver er prioriteret fra. Dermed er balancen mellem 
ressourcer og opgaver blevet skrævvredet, og udviklingen 
ser kun ud til at gå én vej. Det kan ikke undgå at gå ud over 
kvaliteten i undervisningen til skade for eleverne. Og derfor 
er der akut behov for, at der bliver skabt balance mellem 
skolens ressourcer og opgaver. 

Færre ressourcer
og flere opgaver

Opgaver

ressOurcer

Fakta om
skolens opgaver

Kilde: Egne beregninger på tal fra OECD (2014). Education at a Glance 2014: OECD Publishing.
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Udgifter pr. elev (i $) i grundskolen (1. til 10. klasse)  
i 10 OECD-lande for 2011

Samlet set bliver der altså brugt færre kroner pr. elev i 
folkeskolen, der er blevet færre lærere, der er kommet flere 
elever i klasserne, og også i en international sammenhæng 
bruger vi færre penge på skolen end lande, vi normalt 
sammenligner os med. Der er alt i alt blevet markant færre 
ressourcer i den danske folkeskole.
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Lærerne i folkeskolen drømmer om at give alle elever 
en undervisning, der sikrer, at de forlader skolen som 
livsduelige mennesker, der får en ungdomsuddannelse 
og et job. Det lykkes til alt held et langt stykke hen ad 
vejen, men der er desværre også elever, som burde have 
fået mere ud af deres skolegang. Vi skal ikke i folkeskolen 
stille os tilfredse, så længe vi ikke har brudt den negative 
sociale uddannelsesarv – og vi skal aldrig billige, at der er 
elever, som forlader folkeskolen med en oplevelse af, at de 
ikke dur. 

Vi ved meget om, hvad der skal til. Vi ved bl.a., at det 
er helt afgørende: 

à  At skolerne har et godt læringsklima
à  At den personlige relation mellem lærer og elev er 

stærk
à At skole-hjem-samarbejdet prioriteres og 
à  At lærerne har mulighed for at planlægge næste 

dags og næste uges undervisning ordentligt.

Fælles for alle de forhold er, at de kræver tid – og dermed 
også koster skolerne ressourcer. Men ressourcesituationen 
i skolerne er gået den modsatte vej. Der bruges færre 
penge pr. elev, der er færre lærerstillinger, og der er flere 
elever i klasserne. Samtidig er inklusionen øget, og sko-
lereformen har betydet en række nye opgaver til skolen, 
herunder flere timer til eleverne. Samlet set betyder de 
faldende investeringer i folkeskolen og det øgede timetal, 
at der bruges markant færre ressourcer på den enkelte 
undervisningstime. Dette har uundgåeligt konsekvenser 
for kvaliteten i folkeskolen.

Samfundet står over for en række udfordringer og nye 
muligheder, som spænder over blandt andet globalisering, 
ulighed, radikalisering og inklusion. Vi vil i skolen gerne 
styrke samfundets mulighed for at møde disse udfordrin-
ger, men det kræver opbakning, tillid og de nødvendige 
ressourcer fra politikere og de øvrige omgivelser.

På den korte bane er den politiske udfordring derfor at 
skabe balance mellem folkeskolens opgaver og ressourcer. 
Enten skal der tilføres flere ressourcer, eller også skal der 
fjernes opgaver. På den længere bane må vi drøfte, hvad vi 
som samfund vil med skolen i det 21. århundrede. Det er 
en politisk drøftelse, der rækker længere end en snak om 
lektiecafeer og bevægelse i undervisningen.

Færre lærere 
Samtidig med de faldende udgifter pr. elev er der i dag 
markant færre lærere i folkeskolen. Fra august 2009 til 
august 2014 er antallet af lærere faldet med 6.524, hvilket 
svarer til et fald på 12 pct. på fem år. I samme periode er 
elevtallet i folkeskolen kun faldet med fire pct. 

Faldende udgifter pr. elev 
Folkeskolens ressourcer har i en lang periode været ned-
adgående. Siden 2002 er udgifterne pr. elev i folkeskolen 
faldet med 13 pct. 

Fakta om skolens ressourcer
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Kilde: KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt Undervisningsministeriet

Udvikling i elevtal og lærerstillinger 
(2009=indeks 100)
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Kilde: BDO maj 2014. Note: 2013-priser.

Udvikling i udgifter pr. elev på almindelige folkeskoler
Flere elever i klasserne 
De faldende investeringer i folkeskolen afspejler sig også i, 
at der er kommet flere elever i klasserne. Siden 2009 er den 
gennemsnitlige klassekvotient steget, så der i gennemsnit er 
1,3 elev mere i hver klasse.
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Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal
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Også i august 2014, hvor folkeskolereformen med flere 
timer til eleverne blev implementeret, var der ved skole-
årets start færre lærere end samme tidspunkt året før.

Denne udvikling betyder, at stadig flere elever går i meget 
store klasser med 25 eller flere elever. På blot tre år steg 
andelen af elever i såkaldte megaklasser fra 23 til 27 pct., 
svarende til at knap 135.000 elever i dag går i megaklasser.

2013

Kilde: Undervisningsministerens svar på udvalgsspørgsmål 110, november 2014

Andel af elever i klasser med 25 eller flere elever
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