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Andelen af nyuddannede lærere med de dår-
ligste gymnasiekarakterer er steget markant, 
mens andelen med de bedste karakterer fra 
deres gymnasieårgang er faldet over en 25-
årig periode. 

De gennemsnitlige gymnasiekarakterer for nyuddanne-
de lærere er faldet støt fra starten af 1990’erne til 2018 
(figur 1). I 1992 lå nyuddannede lærere i gennemsnit på 
den ca. 52. percentil af deres gymnasieårgang (dvs. lige 
over midten af alle karaktergennemsnit for årgangen). I 
2018 var dette faldet til den 45. percentil (dvs. et stykke 
under midten af alle karaktergennemsnit for årgangen).

Andelen af lærere, som lå i de to midterste kvartiler, 
har været relativt stabil fra starten af 1990’erne til 
2018. Derimod er andelen af en lærerårgang, som lå i 
den nederste kvartil i gymnasiet, steget fra ca. 20% til 
omkring 30%, hvorimod andelen, som var blandt den 
bedste fjerdedel i gymnasiet, er faldet fra ca. 20% til 
mindre end 15% (figur 1b).

Altså er der i de senere år blevet uddannet færre lærere, 
som var blandt de allerbedste i deres gymnasieårgang, 
og der er blevet uddannet flere lærere, som var blandt 
de mest fagligt udfordrede i deres gymnasieårgang.

Det er i stigende grad studenter med relativt lave 
karakterer, der bliver uddannet som lærere

Figur 1.  Karaktergennemsnit (placering blandt hele gymnasieårgangen) for nyuddannede lærere
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Note: Figuren viser nyuddannede læreres placering i deres gymnasieårgang (defineret som karaktergennemsnit fra gymnasiet) på tværs af år for fuldførelse 
af læreruddannelsen. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed baseret på data fra Danmarks Statistik.

A) Gennemsnit for alle nyuddannede lærere B) Placering i gymnasieårgangen som andel af nyuddannede lærere
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Nyuddannede med gode karakterer arbejder 
i mindre grad som lærere 
I hver årgang af nyuddannede lærere er der en 
mindre andel, som ender med ikke at arbejde 
som lærere. Tidligere var denne gruppe karak-
teriseret ved relativt lave gymnasiekarakterer 
- i dag er det dem med høje karakterer, der fra-
vælger faget. 

I 1991 var det cirka 8% af nyuddannede lærere, som 
ikke arbejdede som lærere, efter de havde fuldført 
uddannelsen (figur 2A). Denne andel faldt gennem slut-
ningen 1990’erne til ca. 3% for igen at stige fra 2005 og 
fremefter til ca. 8% i 2014. 

Endvidere er det i stigende grad de nyuddannede med 
gode karakterer i gymnasiet, som ikke arbejder som 
lærere efterfølgende. 

I starten af 1990’erne var det derimod primært nyud-
dannede lærere med lave karakterer fra gymnasiet, som 
ikke arbejdede som lærere, efter de havde færdiggjort 
uddannelsen. I de senere år er billedet vendt. I perioden 
fra 2010 og fremefter er det i højere grad lærere, der 
var blandt de bedste i deres gymnasieårgang, der ikke 
arbejder som lærere efter at have færdiggjort lærerud-
dannelsen (figur 2B).

Figur 2.  Andelen af nyuddannede lærere, som ikke arbejder som lærere de efterfølgende tre år
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Note: Figuren viser andelen af nyuddannede lærere, som ikke arbejder som lærere, de første tre år efter de har færdiggjort uddannelsen. Figur 1A viser 
andelen blandt alle nyuddannede lærere, og figur 1B viser andelen blandt de nyuddannede lærere, som var blandt dem med hhv. de 25% højeste og 25% 
laveste karaktergennemsnit fra gymnasiet i deres årgang. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed baseret på data fra Danmarks Statistik.

A) Andel af alle nyuddannede lærere B) Andel af nyuddannede lærere, som var blandt de hhv. 
25% bedste og dårligste i gymnasiet
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Nyuddannede med høje karakterer bliver ansat 
på ressourcestærke skoler
Sammenhængen mellem lærerressourcer på 
skoler og de enkelte læreres karakterer er blevet 
mere markant blandt de senere lærerårgange.

Der er en tydelig tendens til, at nyuddannede lærere, der 
klarede sig godt i gymnasiet, bliver ansat på skoler, der i 
forvejen er rangeret højt med hensyn til lærerressourcer 
(figur 3). Tilsvarende er der en tendens til, at nyuddan-
nede lærere, der klarede sig relativt dårligt i gymnasiet, 
bliver ansat på skoler, der i forvejen er rangeret lavt med 
hensyn til lærerressourcer. Dette tyder på at være en 
tendens, som er blevet mere udtalt for de senere årgange. 
Blandt lærere, som blev færdiguddannet i slutningen af 
1980’erne, var det kun dem med meget lave karakterer 
fra gymnasiet, som i gennemsnit arbejdede på skoler 
med betydeligt færre ressourcestærke lærere. 

I dag er forskellen meget tydelig. Fra 2012-2016 udgjor-
de andelen af lærere, der var blandt de 10% af deres læ-
rerårgang med laveste karakterer fra gymnasiet, næsten 
20% af nyansatte lærere på skoler med meget få lærer-
ressourcer (figur 4). 

Omvendt udgør nyuddannede lærere, som var blandt 
de 10% med højest gennemsnit fra gymnasiet i deres læ-
rerårgang, omkring 15% af nyansatte lærere på skoler, 
der i forvejen havde mange ressourcestærke lærere. Og 
de 10% med højest gennemsnit fra gymnasiet udgør 
kun ca. 5% af nyansatte lærere på skoler med færrest 
ressourcestærke lærere.

Figur 3.  Lærerressourcer på skoler (i 2012), opdelt efter gennem-
snit i gymnasiet, og hvornår læreruddannelsen fuldføres

Figur 4.  Sammenhængen mellem gennemsnit fra gymnasiet 
(mørkere farver indikerer højere karakterer) og gennemsnitlige 
lærerressourcer på skoler for nyuddannede lærere

Note: Figuren viser gennemsnitlige lærerressourcer på skoler, hvor lærere 
arbejder i 2012, opdelt efter lærerens placering i deres gymnasieårgang (de-
fineret som karaktergennemsnit fra gymnasiet) på tværs af år for fuldførel-
se af læreruddannelsen. Det skal bemærkes, at resultaterne ikke adskiller 
forskelle, der skyldes års erfaring som lærer, og hvilket år læreruddannelsen 
blev fuldført.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed baseret på data fra Danmarks Statistik.

Note: Figuren viser, hvilke gennemsnitlige lærerressourcer der er på de sko-
ler, som nyuddannede lærere (uddannet i 2011-2015) arbejder på, i året efter 
de har færdiggjort uddannelsen, alt efter lærernes karaktergennemsnit fra 
gymnasiet. Lærerne er opdelt i ti lige store grupper, hvor de mørkere farver 
indikerer et højere karaktergennemsnit fra gymnasiet. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed baseret på data fra Danmarks Statistik.
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Om studiet 

Studiet ”Public and Parental Investments, and 
Children’s Skill Formation” (ROCKWOOL 
Fonden Study paper nr. 155) har tidligere vist, at 
ressourcestærke lærere ofte arbejder på skoler, hvor 
børn fra ressourcestærke familier går. Ressour-
cestærke lærere er defineret som lærere, der har 
klaret sig godt igennem deres egen uddannelse og 
deres arbejdsliv. 

Dette resultat leder til en række spørgsmål både om 
baggrunden for dem, der vælger at blive lærere, og 
om, hvilke skoler lærere finder arbejde på alt efter 
deres faglige færdigheder. Denne analyse undersø-
ger disse spørgsmål.

Den første delanalyse beskriver karaktergennem-
snit fra gymnasiet for nyuddannede lærere fra 1991 
til 2017. I løbet af perioden er der kommet en større 
andel af nyuddannede lærere, som lå blandt de dår-
ligste 25% af deres gymnasieårgang, mens andelen, 
der lå blandt de bedste 25% af deres gymnasieår-
gang, er faldet.

Den anden delanalyse beskriver frafaldet fra 
lærerprofessionen ved at fokusere på andelen af 
nyuddannede lærere, som ikke arbejder som lærere 
på noget tidspunkt i løbet af de første tre år efter 
fuldført læreruddannelse. Hvor det tidligere pri-
mært var lærere med et lavt karaktergennemsnit fra 
gymnasiet, der faldt fra lærerprofessionen, er det i 
de senere år primært lærere med høje karaktergen-
nemsnit, der falder fra.

Den tredje delanalyse beskriver sammenhæn-
gen mellem gennemsnitlige lærerressourcer på en 
skole (som defineret i studiet ”Public and Parental 
Investments, and Children’s Skill Formation”) og 
de nyuddannede læreres karaktergennemsnit fra 
gymnasiet. Resultaterne tyder på, at der er sket en 
større opdeling af lærere alt efter deres karakter-
gennemsnit fra gymnasiet i nyere årgange i forhold 
til tidligere: Nyuddannede lærere med et lavt ka-
raktergennemsnit fra gymnasiet arbejder primært 
på skoler med relativt få lærerressourcer i forvejen, 
mens nyuddannede lærere med et højt karaktergen-
nemsnit primært arbejder på skoler, der i forvejen 
har relativt mange lærerressourcer.

Appendiks: Databeskrivelse

Undersøgelsen er baseret på data fra Danmarks 
Statistiks registre. Alt data er anonymiseret.

Lærere er defineret ud fra højest fuldførte uddan-
nelse (hfaudd). Nyuddannede lærere (figur 1A, 1B, 
2A, 2B og 4) er defineret som alle personer, som 
har folkeskolelærer som højest fuldførte uddannelse 
i et år, men ikke i året før. 

Karakterer fra gymnasiet er baseret på registret 
UDG, hvor placeringen i den fulde population er 
udregnet på baggrund af hver årgang af nye stu-
denter. 

Arbejde som lærer er defineret ud fra beskæftigel-
sesklassifikationer (disco koder). Dette bliver målt i 
året hvor læreruddannelses fuldføres og de efterføl-
gende to år. En nyuddannet lærer, der ikke arbej-
der med undervisning i skoler og lignende (ud fra 

beskæftigelsesklassifikationen) på noget tidspunkt 
i løbet af de tre pågældende år, opgøres som ”ikke 
arbejder som lærer”.

Gennemsnitlige lærerressourcer (figur 3 og 4) er ud-
regnet på baggrund af information om alle lærere 
ansat på danske folkeskoler i årene 2010-2016 (ca. 
45.000 hvert år), lærernes baggrundskarakteristi-
ka, hvilke børn der går på de pågældende skoler, 
børnenes testscorer i de nationale tests fra 2. til 
8. klasse og børnenes baggrundskarakteristika (fx 
deres forældres uddannelsesniveau). Ved hjælp af 
dette data er de gennemsnitlige karakteristika for 
lærere på hver enkelt skole i årene blevet udregnet. 
Vi har dernæst vægtet karakteristikaene efter, hvor 
gode de er til at forudsige testscorer fra de nationale 
tests, og lagt de gennemsnitlige vægtede karakte-
ristika for hver skole sammen og rangeret skolerne 
fra 0 (den laveste værdi) til 1 (den højeste værdi). 
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