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 ANALYSENOTAT   

  

 
 

Skolereformen: Eleverne har fået flere timer og færre lærere 

  11. oktober 2016 
 

I perioden fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2015/16, hvor den nye folkeskolereform er blevet indfa-

set, er elevernes obligatoriske timetal over et skoleforløb steget fra 8.070 til 10.960, hvilket er en stig-

ning på 36 pct. I samme periode er antallet af lærere, korrigeret for fald i elevtallet, reduceret med en 

pct. Dette er illustreret i Figur 1 nedenfor. 

Figur 1: Udvikling i antal undervisningstimer og antal lærerstillinger 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra OECD (2014), Education at a Glance 2014: OECD Indicators, OECD Publishing 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en, OECD (2016), Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 
http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en,  KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor http://www.krl.dk/ og Ministeriet for Børn, Under-
visning og Ligestilling www.uvm.dk. 
 

Antallet af lærere er fra skoleåret 2013/14 til skoleåret 2015/16 faldet med to pct., mens elevtallet er 

faldet med en pct. Dette giver det nævnte fald på en pct. i antal lærere pr. elev. 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2014-en
http://dx.doi.org/10.187/eag-2016-en
http://www.krl.dk/
http://www.uvm.dk/
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Fakta om analysen 

I ”Education at a Glance – OECD Indicators” foretager OECD hvert år opgørelser af blandt andet 

det totale antal obligatoriske undervisningstimer over et skoleforløb for en elev i den offentlige 

grundskole. Tallene om elevernes undervisningstimetal stammer herfra.  

 

Udviklingen i antal lærere pr. elev er beregnet på baggrund af tal om henholdsvis antal lærere og antal 

elever. Tallene om antal lærere er opgjort i beregnede fuldtidsstillinger og stammer fra Kommunernes 

og Regionernes Løndatakontor, KRL. Udviklingen i elevtallet fra 2013/14 til 2014/15 er beregnet ud 

fra de faktiske elevtal, der præsenteres på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings hjemme-

side www.uvm.dk. Udviklingen fra 2014/15 til 2015/16 er beregnet ud fra UNI-C´s fremskrivning af 

elevudviklingen, der præsenteres samme sted. Samlet ses et elevtalsfald for hele perioden på 1 pct. 

http://www.uvm.dk/

