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ANALYSENOTAT 

 

Meritlærere 

Af Lasse Vej Toft, Analyseenheden, LVT@kl.dk 

 

 

Formålet med dette analysenotat er at kaste lys på meritlærerne og deres 

bidrag på arbejdsmarkedet.  

Analysens hovedkonklusioner 

 Fra 2004 til 2013 har hver femte nyuddannede folkeskolelærer 

været en meritlærer.  

 Der var flest nye meritlærere i ordningens første år (2004-2006). 

Siden 2008 ser antallet af meritlærere ud til at have stabiliseret 

sig på ca. 500 uddannede årligt. 

 Meritlærerne er i gennemsnit 42 år ved afsluttet uddannelse, hvil-

ket er noget ældre end de almindeligt uddannede lærere (30 år) 

 Andelen af kvinder er 73 pct. blandt meritlærere mod 65 pct. 

blandt almindeligt uddannede lærere.  

 Ca. 80 pct. havde en kendt kompetencegivende uddannelse som 

senest fuldførte, før de blev meritlærere, heraf 63 procentpoint fra 

en videregående uddannelse og 17 procentpoint fra en erhvervs-

uddannelse.  

 De største grupper af meritlærere kommer fra: MVU pædagogisk 

uddannelse (22 pct.), uddannelser inden for HK-området (10 pct.) 

og LVU inden for det humanistiske/teologiske område (12 pct.). 

 Nydannede meritlærere kommer lige så hurtigt i job og forbliver i 

job i samme grad som de almindeligt uddannede lærere.  

 Mere end 90 pct. af lærernes (lønmodtager)arbejdstid retter sig 

mod lærerarbejde eller lærerrelevant arbejde. Det gælder både 

blandt meritlærere og almindeligt uddannede lærere. 

 Meritlærerne er i højere grad ansat som lærere i folkeskolen (52 

pct.) end de almindeligt uddannede lærere (48 pct.).  
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1 Baggrund og indledning 

Meritlæreruddannelsen blev etableret i 2002. Målet var, at ordningen skulle 

bidrage til at afhjælpe fremtidig lærermangel og samtidig give andre grupper 

end ordinært uddannede lærere mulighed for at undervise i folkeskolen.  

 

Uddannelsen har været en stor succes i den forstand, at den kontinuerligt 

har leveret et efterspurgt bidrag til lærerarbejdskraften på grundskoleniveau. 

Meritlærerne ansættes flittigt i både folke- og privatskoler helt på linje med 

de almindeligt uddannede lærere, hvilket dette notat dokumenterer.  

2 Metode og data 

Datagrundlaget for dette notat er en kobling af Danmarks Statistisk registre 

for:  

 ”Detaljeret lønmodtagerdata fra e-Indkomst” 

 ”Senest fuldførte uddannelse” 

 ”Befolkningen” (befolkningsoplysninger – køn, alder, herkomst mv.) 

 

Data er afgrænset til personer, der er i alderen 16-66 år samt bosat i Dan-

mark 1. januar i mindst et af årene fra 1995 og frem. I de fleste tilfælde er 

data dog afgrænset yderligere – eksempelvis til 18-64-årige bosat i Danmark 

1. januar 2015. 

 

De læreruddannede 

 

De læreruddannede er fundet ved hjælpe af registeret for senest fuldførte 

uddannelse. Hvis kilden til læreruddannelsen er ”Kvalifikation fra voksenud-

dannelse” er det antaget, at der er tale om en meritlæreruddannelse. I alle 

andre tilfælde antages der at være tale om almindeligt uddannede lærere. I 

tilfælde af registrering af flere læreruddannelser til samme person anvendes 

den første registrering.  

 

Lærerjob 

 

En person er beskæftiget som (grundskole)lærer, hvis vedkommende i sin 

jobfunktionskode er ansat til undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. 

klasse) eller til specialundervisning. I sidste tilfælde dog kun hvis persons ar-

bejde ikke er rettet mod ”unge og voksne”. Da jobfunktionskoderne ikke er 

sammenlignelige før/efter 2010 anvendes lærerbranche i stedet i de tilfælde, 

hvor der ønskes en længere tidsserie.  

 

Derudover anses et job som lærerrelevant, hvis det enten er tale om en stil-

ling i undervisningssektoren eller en ansættelse med stillingsbetegnelse in-

den for undervisning og pædagogik 

 

Lærerbrancher 

 

Lærerbrancher er defineret som arbejdssteder, hvis primære beskæftigelse 

ligger inden for et af områderne: Førskoleundervisning, Folkeskoler o.lign., 

Specialskoler for handicappede samt Ungdoms- og efterskoler.  
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3 Resultater 

3.1 Udviklingen i antallet af uddannede lærere 
 

 

Antallet af færdiguddannede meritlærere har varieret henover årene. Der var 

flest nye meritlærere i ordningens første år (2004-2006), herefter faldt antal-

let og siden 2008 ser antallet af meritlærere ud til at have stabiliseret sig på 

ca. 500 personer årligt. 

 
Figur 3.1: Udviklingen i antallet af uddannede lærere 

 
Note: Hver enkelt person er kun medtalt med sin første læreruddannelse, hvilket medfører en vis afvigelse ift. 
UVM’s tidligere udsendte opgørelser på området.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Fra 2004 til 2013 har i gennemsnit hver femte nyuddannede folkeskolelærer 

været en meritlærer.   

Nyuddannede meritlærere er generelt ældre end nyuddannede almindelige 

lærere. De største aldersgrupper af nyuddannede meritlærere er 35-39 år og 

40-44 år, mens 70 pct. af de almindelige lærere er under 30 år, jf. figur 3.2. I 

gennemsnit er en meritlærer 42 år på uddannelsestidspunktet, mens en al-

mindeligt uddannet lærer i gennemsnit er 30 år gammel, når uddannelsen 

afsluttes. 

 
Figur 3.2: Alder på uddannelsestidspunktet for nye lærere i perioden 2004-2014 

 
Note: Kun personer med alderen 18-64 år ved tidspunktet for afsluttet uddannelse. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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På trods af de store forskelle i alder på uddannelsestidspunktet er meritlæ-

rerne i 2015 ikke kendetegnet ved generelt at være ældre end de almindeligt 

uddannede lærere. Hvor de store grupper blandt meritlærere er 40-44 og 45-

49 år gamle er den største gruppe af almindeligt uddannede lærere 60-64 

år. Det afspejler blandt andet, at uddannelsen til meritlærer har eksisteret i 

kortere tid og således ikke er fuldt indfaset.  
 

Figur 3.3: Aldersprofil blandt lærere primo 2015.  

 
Note: Kun personer i alderen 18-64 år. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Lærerstanden er domineret af kvinder, og denne tendens gælder i endnu 

højere grad blandt meritlærere end blandt almindeligt uddannede lærere. 

 
Figur 3.4: Kønsfordeling blandt lærere primo 2015.  

 
Note: Kun personer i alderen 18-64 år. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
 

3.2 Meritlæreres tidligere uddannelse 
 

Meritlærere har et kortere uddannelsesforløb til lærere end almindeligt ud-

dannede lærere, fordi de får merit for en del af de fag de har taget på andre 

uddannelser. Ca. 80 pct. af meritlærerne kommer fra en kendt kompetence-

givende uddannelse, fordelt på 63 procentpoint fra en videregående uddan-

nelse og 17 procentpoint fra en erhvervsuddannelse.  

 

Der er derudover ca. 20 pct., hvis seneste uddannelse er på grundskole eller 

gymnasialt niveau. Det er formodentligt personer, der enten får merit for 

gennemførte fag på en uddannelse, de er frafaldet, eller får merit for dele af 

en udenlandsk uddannelse. I nogle tilfælde er der dog også tale om, at de 
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har en kompetencegivende uddannelse, som ikke er deres seneste uddan-

nelse, - eksempelvis hvis de har gennemført et adgangskursus til ingeniør-

uddannelserne (adgangskursus er medtaget som gymnasialt niveau).  
 

Figur 3.5: Meritlæreres seneste tidligere gennemførte uddannelse fordelt efter 
niveau 

 
Note: MVU inkluderer bachelor uddannelser. LVU inkludere PHD og forskeruddannelser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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Blandt de meritlærere, som kommer fra en kompetencegivende uddannelse, 

har den største gruppe en MVU pædagogisk uddannelse (22 pct.). Andre 

store grupper er erhvervsfaglige uddannelser inden for HK-området (10 pct.) 

samt LVU inden for det humanistiske/teologiske område (12 pct.).  

Figur 3.6: Meritlæreres seneste tidligere uddannelse fordelt efter niveau 

 
Note: Kun uddannelsesretninger, som var seneste gennemførte blandt minimum 100 meritlærere, er medta-
get selvstændigt. MVU inkluderer bacheloruddannelser. Personer med fuldført uddannelse i 2014 inkluderer 
ikke personer med læreruddannelse som seneste uddannelse og er aldersafgrænset til 18-64-årige. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
 

Sandsynligheden for, at en person med en uddannelse inden for en given 

retning uddanner sig til meritlærer er størst blandt MVU uddannede inden for 

fødevarer, Bio og laboratorie, indenfor kunstneriske fag og indenfor humani-

stisk/teologiske retninger, hvor andelene i alle tilfælde udgør ca. 2 procent 

(20 promille). Derudover er sandsynligheden ligeledes relativt stor blandt 

personer med en LVU inden for det humanistisk/teologiske områder (11,5 

promille).  

 

Sandsynligheden, for at en person bliver meritlærer, er generelt lavest blandt 

erhvervsuddannede, hvor det blot er 1 promille, der er meritlærer. Til sam-

menligning udgør sandsynligheden blandt MVU’ere, som har den højeste 

sandsynlighed, ca. 5 promille.  
  

Antal meritlærere

Fordeling af 

meritlærere

Meritlæreres andel af 

personer med senest 

fuldført uddannelse i 

2014

Erhvervsfaglige uddannelser

Kontor, handel og forretningsservice 544 10% 1,1‰

Omsorg, sundhed og pædagogik 145 3% 0,6‰

Teknologiområdet, maskinteknik og produktion 136 3% 0,9‰

Øvrige erhvervsfaglige uddannelser 296 6% 1,5‰

KVU

Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil 170 3% 2,3‰

Øvrige KVU 358 7% 4,5‰

MVU

Pædagogisk 1.207 22% 8,2‰

Humanistisk og teologisk 345 6% 20,2‰

Sundhedsfaglig 198 4% 1,3‰

Fødevarer, Bio- og laboratorieteknik 163 3% 23,6‰

Kunstnerisk 111 2% 22,8‰

Samfundsvidenskab 105 2% 1,0‰

Øvrige MVU 349 6% 7,6‰

LVU

Humanistisk og teologisk 637 12% 11,5‰

Samfundsvidenskab 217 4% 2,1‰

Naturvidenskab 154 3% 4,8‰

Øvrige LVU 239 4% 3,1‰

Meritlærere hvis seneste tidligere

uddannelse var kompetencegivende 5.374 100% 2,7‰
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3.3 Lærernes beskæftigelse 
 

3.3.1 Beskæftigelsen blandt nyuddannede lærere 
 

Meritlærerne og de almindeligt uddannede læreres beskæftigelsessituation 

efter afsluttet læreruddannelse er meget sammenlignelig. Begge grupper 

kommer generelt hurtigt i job og har en høj (fuldtids)beskæftigelsesfrekvens 

på ca. 85 pct. Over tid ser det ud til, at de almene lærere i lidt højere grad 

end meritlærerne arbejder inden for lærerbrancher. 

 
Figur 3.7: Læreres beskæftigelses før, under og efter uddannelse 

 
Note: Lærerarbejde er defineret som beskæftigelses inden brancherne Førskoleundervisning, Folkeskoler 
o.lign., Specialskoler for handicappede samt Ungdoms- og efterskoler. Fuldtidsbeskæftigelse i procent af an-
tallet af personer i gruppen under 64 år. Al lønmodtagerbeskæftigelse blandt lærereuddannede i perioden 
2008 til marts 2015 er medtalt blandt alle læreruddannede hvoraf en del af perioden hhv. 5 år før og fem år 
efter uddannelsestidspunktet er placeret i perioden fra 2008 til marts 2015. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 

Meritlærere er i højere grad end almindelige lærere i job før og under deres 

uddannelse. Blandt meritlærere er beskæftigelsesfrekvensen på ca. 50 pct. 

umiddelbart før de afslutter uddannelsen, mens den er ca. 20 pct. blandt al-

mindelige lærere. En relativ stor del af meritlærernes beskæftigelses foregår 

både før og under uddannelse i ”lærerbrancher”. Op til uddannelsens afslut-

ning er beskæftigelsesfrekvensen i lærerbrancher ca. 35 procent. Til sam-

menligning har de almindelige læreres arbejdsbidrag under uddannelsen et 

mere begrænset omfang i forhold til lærerbrancherne og i det hele taget.   
 

3.3.2 Beskæftigelsen blandt alle lærere 

 

Meritlærerne har en højere beskæftigelsesfrekvens end almindeligt uddan-

nede lærere i marts 2015, og forskellen afspejler primært, at meritlærerene i 
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64 fuldtidslærerjob (heraf 52 fuldtidsjob som folkeskolelærer), så udfører 100 

almindeligt uddannede lærere 60 fuldtidslærerjob (heraf 48 fuldtidsjob som 

folkeskolelærer). Når der korrigeres for alderssammensætningen er der dog 

stort set ingen forskel på beskæftigelsesomfanget blandt hhv. merit- og al-

mindeligt uddannede lærere.  

Figur 3.8: Lærernes arbejdsmarkedssituation, marts 2015 

 
Note: 18-64-årige. Oplysninger om status som andet end lønmodtager er skaleret på baggrund af oplysninger 
fra november 2014. Blandt meritlærere er for status som andet end lønmodtager anvendt fordelingen blandt 
alle lærere. Årsagen er, at meget få meritlærere er i alderen 60-64 år, hvor mange trækker sig tidligt tilbage 
fra arbejdsmarkedet. Almindeligt uddannede lærere har qua tjenestemandsansættelser bedre mulighed for 
tidlig tilbagetrækning end meritlærere, derfor er andelen på efterløn/tjenestemandspension formentlig over-
vurderet blandt meritlærere i den alderskorrigerede opgørelse.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 

 
Derudover arbejder yderligere 14-15 pct. i job, der ligeledes antages at være 
relevante for lærere. Lærerrelevante job er defineret som stillinger andre ste-
der i undervisningssektoren, eller ansættelser med stillingsbetegnelse inden 
for undervisning og pædagogik1. Eksempler på denne type stillinger er sko-
leleder eller seminarielærer.   

Mere end 90 pct. af lærernes (lønmodtager)arbejdstid retter sig mod lærerar-
bejde eller lærerrelevant arbejde. Det gælder både blandt meritlærere og al-
mindeligt uddannede lærere. Det afspejler, at ca. tre fjerdedele af lærernes 
samlede arbejdstid går med lærerarbejde, og 17-18 pct. med lærerrelevant 
arbejde, jf. figuren nedenfor. 
   

                                                      
1 Der findes naturligvis lærerrelevant arbejde uden for denne afgrænsning, ligesom der vil være arbejde inden 
for afgrænsningen, som ikke er lærerrelevant. Eksempelvis vil ansættelser i den kommunale skoleforvaltning, 
hos Undervisningsministeriet eller hos DLF falde uden for definitionen af lærerrelevant arbejde.   
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Figur 3.9: Lærernes arbejdstid fordelt efter type af arbejde af arbejde, marts 
2015 

 
Note: 18-64-årige. Fordeling af arbejdstid i lønmodtagerjob. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik 
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