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 ANALYSENOTAT   

  

 
 

Under halvdelen af  de meritlæreruddannede i folkeskolen 

 13. maj 2016 
 

Fra meritlæreruddannelsen blev oprettet i 2002 og frem til 30. september 2013 
blev der uddannet 6.502 meritlærere. Lidt senere i 2013 havde under halvdelen 
af disse 6.502 meritlæreruddannede hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer på 
de almindelige folkeskoler. Se figuren nedenfor. 
 
Figur 1: Antal meritlærere i folkeskolen og antal uddannede meritlærere 
fra 2002 til 2013 

 
Kilde: Uddannelses og Forskningsministeriet 01.03.2016 og Danmarks Statistik særkørsel 12.05.2016 

 
 
3.208 meritlærere i folkeskolen 
En særkørsel fra Danmarks Statistik af folkeskolelærernes uddannelsesmæssige 
baggrund ultimo november 2013 har afdækket, at der på dette tidspunkt var 
ansat 3.208 meritlærere i hovedbeskæftigelse som folkeskolelærer på de almin-
delige folkeskoler. 
 
 
Cirka 7.000 meritlæreruddannede til og med 2014 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har oplyst, at der til og med 2014 var 
uddannet cirka 7.000 meritlærere.  Antal uddannede år for år fremgår af tabel-
len nedenfor.  
 

Tabel 1: Antallet af uddannede meritlærere 2004 - 2014 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal dimit-
tender  

753 1028 822 634 508 591 564 558 596 448 310 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet 01.03.2016  

3.208 

 6.502  

Antal meritlærere i
folkeskolen i 2013

Antal uddannede meritlærere
(2002-2013)
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Sammentællingen af antal uddannede meritlærere for årene 2004-2014 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. oktober 2013 til 30. september 2014. Det er derfor muligt, at antallet til og 
med 2014 er højere.  
 
Frem til 30. september 2013 er der uddannet 6.502 meritlærere. Dette kan 
sammenholdes med, at Danmarks Statistik som nævnt ovenfor har opgjort, at 
der ultimo november 2013 var 3.208 meritlærere med hovedbeskæftigelse som 
folkeskolelærer i den almindelige kommunale folkeskole (eksklusiv specialsko-
ler og private skoler). Altså under halvdelen af dem, der var uddannet som me-
ritlærer på dette tidspunkt. 
 
Fakta om undersøgelserne 

Tallene om antallet af meritlærere i folkeskolen stammer som nævnt fra en 
særkørsel fra Danmarks Statistik af folkeskolelærernes uddannelsesmæssige 
baggrund ultimo november 2013. Undersøgelsen blev færdiggjort 12. maj  
2016.  De samlede resultater fra specialkørslen kan læses her:  
http://www.dlf.org/media/8595181/ikke-laereruddannede-i-folkeskolen-
revideret-maj-2016.pdf 
 
Tallene om antal personer, der har fået en uddannelse som meritlærer, er resul-
tatet af en forespørgsel til Uddannelses- og Forskningsmisteriet. Tallene er 
leveret 1. marts 2016. 
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