
 

 

 Tabelnotat: Elever i grundskolen 2018/2019 
 

Resume: 

• Det samlede antal elever i grundskolen er generelt faldet siden skoleåret 
2015/16. Tallene for 2018/2019 viser, at elevtallet i grundskolen er fal-
det med cirka 4.500 sammenlignet med det seneste år, hvilket skyldes, 
at der er færre børn i skolealderen i befolkningen. 

• Sammenlignet med skoleåret 2015/2016 går cirka 11.000 færre elever i 
en folkeskole i 2018/2019. I samme periode er antallet af elever i frie og 
private grundskoler steget med knap 5.000 elever. 

• I skoleåret 2018/19 går knap 79 procent af eleverne fra 0.-9. klasse i en 
folkeskole, mens knap 18 procent af eleverne går i frie og private grund-
skoler. Den resterende del af eleverne er fordelt på efterskoler (1,4 %) 
og øvrige tilbud (2,0 %) herunder bl.a. specialskoler og dagbehandlings-
tilbud. 

• En stigende andel af eleverne i 10. klasse går på efterskole. Cirka 55 pro-
cent af de elever, der tager 10. klasse i 2018/2019 går på efterskole. An-
delen af elever, der tager 10. klasse på en folkeskole eller på frie og pri-
vate grundskoler er mindsket i samme periode og udgør hhv. 25 og 8 
procent. De øvrige elever i 10. klasse er fordelt på kommunale ung-
domsskoler og ungdomskostskoler samt diverse specialtilbud. 

• 3 måneder efter afslutningen af 9. klasse var 44,6 procent af eleverne i 
9. klasse 2017/2018 overgået til ungdomsuddannelse. 48,4 procent fort-
satte i grundskolen, mens de resterende 7 procent ikke var i gang med 
grundskole eller ungdomsuddannelse i Danmark. Sammenlignet med 9. 
klasse årgangen i 2015/2016 er andelen, der overgår til ungdomsuddan-
nelse cirka 1 procentpoint større. Andelen der fortsætter i grundskolen 
er steget knap 2 procentpoint, mens andelen der ikke er i gang med 
grundskole eller ungdomsuddannelse er knap 1 procentpoint lavere. 

• 94,7 procent af eleverne i de kommunale skoletilbud modtager deres 
undervisning i den almindelige undervisning (inklusionsgraden). Denne 
andel har været svagt faldende, siden den toppede i 2014/2015. Faldet 
skyldes en mindre stigning i antallet af elever i kommunale specialskoler 
og specialklasser, men også det generelt faldende elevtal i kommunale 

skoletilbud i perioden. 

• I skoleåret 2018/19 er der i gennemsnit 21,2 elever pr. normalklasse (0.-
9. klassetrin) på landets folkeskoler og frie og private grundskoler. Klas-
sekvotienten er overordnet set på niveau med de seneste år. 
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1 Antal elever fordelt på skoletyper 0.-9. klasse 
 

Tabel 1a:  Det samlede elevtal er faldet siden 2015/2016, men der er 
kommet flere elever i frie skoler, og færre elever i folkesko-
lerne. Antal elever på 0.-9. klassetrin 

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Folkeskoler 542.599 538.402 536.813 531.841 527.467 

Friskoler og private grundskoler 108.514 113.670 115.917 117.964 118.603 

Frie og private internationale 
skoler 

154 225 339 384 432 

Efterskoler 8.567 8.379 8.145 7.650 7.616 

Efterskoler med samlet særligt 
tilbud 

1.693 1.745 1.817 1.803 1.878 

Specialskoler for børn 8.373 8.709 8.776 8.877 8.851 

Dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem 

1.969 2.120 2.173 2.374 2.547 

Kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler 

1.559 1.778 1.793 1.769 1.254 

Øvrige* 111 170 301 374 508 

Total 673.539 675.198 676.074 673.036 669.156 

Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau *Øvrige dækker over følgende skoletyper: ’Uddannel-
sesinstitutioner for unge med særlige behov’, ’Kommunale internationale skoler’ og ’Frie fagskoler’. 
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 

 

Tabel 1b:  Folkeskolen har stadig klart flest elever, dog går en stigende andel ele-
ver på frie skoler.  
Andel elever på 0.-9. klassetrin – Udvalgte institutionstyper 

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Folkeskoler 80,6 % 79,7 % 79,4 % 79,0 % 78,8 % 

Friskoler og private grundskoler + 

Frie og private internationale skoler 
16,1 % 16,9 % 17,2 % 17,6 % 17,8 % 

Efterskoler +  

Efterskoler med samlet særligt til-
bud 

1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,4 % 1,4 % 

Øvrige* 1,8 % 1,9 % 1,9 % 2,0 % 2,0 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. *Øvrige dækker over de resterende kategorier fra tabel 
1b.  
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
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2 Antal elever fordelt på skoletyper 10. klasse 
 

Tabel 2a:  Et faldende antal elever tager 10. klasse på folkeskoler og på 
frie og private grundskoler, mens flere vælger efterskolerne.  
Antal elever på 10. klassetrin 

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Folkeskoler 11.401 11.310 9.849 9.700 8.826 

Friskoler og private grundskoler 3.306 3.329 3.123 3.026 2.839 

Efterskoler 16.164 16.542 16.576 17.424 18.029 

Efterskoler med samlet særligt 
tilbud 

1.245 1.276 1.227 1.349 1.430 

Specialskoler for børn 711 697 698 670 652 

Dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem 

489 506 524 484 553 

Kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler 

3.094 3.064 3.038 2.591 2.458 

Øvrige* 585 504 288 845 629 

Total 36.995 37.228 35.324 36.089 35.417 

Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. *Øvrige dækker over følgende skoletyper: ’Uddannel-
sesinstitutioner for unge med særlige behov’, ’Kommunale internationale skoler’, ’Specialskoler for voksne’, 
Frie fagskoler’ og ’Erhvervsskoler’ og ’Gymnasier og Hf-kurser’.  
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 

 

Tabel 2b:  Over halvdelen af eleverne i 10. klasse går på efterskole. 
Andel elever på 10. klassetrin - Udvalgte institutionstyper 

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Folkeskoler 30,8 % 30,4 % 27,9 % 26,9 % 24,9 % 

Friskoler og private grundskoler + 

Frie og private internationale skoler 
8,9 % 8,9 % 8,8 % 8,4 % 8,0 % 

Efterskoler + 

Efterskoler med samlet særligt til-
bud 

47,1 % 47,9 % 50,4 % 52,0 % 54,9 % 

Kommunale ungdomsskoler og 
ungdomskostskoler 

8,4 % 8,2 % 8,6 % 7,2 % 6,9 % 

Øvrige* 4,8 % 4,6 % 4,3 % 5,5 % 5,2 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. *Øvrige dækker over de resterende kategorier fra tabel 
2a. 
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
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3 Overgang til ungdomsuddannelse og 10. klasse  
 

Tabel 3  Andelen af elever, der er overgået til ungdomsuddannelse 3 måneder efter 
9. klasse har været stigende, men er faldet de seneste to skoleår. 
Andel elever med overgang til ungdomsuddannelse eller grundskole 3 må-
neder efter afslutningen af 9. klasse. 

 9. klasse 
2013/2014 

9. klasse 
2014/2015 

9. klasse 
2015/2016 

9. klasse 
2016/2017 

9. klasse 
2017/2018 

Fortsætter i grundskolen 50,5 % 50,1 % 46,5 % 48,3 % 48,4 % 

Overgang til 
Ungdomsuddannelse

 
* 

43,1 % 43,2 % 45,7 % 45,0 % 44,6 % 

Heraf overgang til gymnasial 
uddannelse 

34,8 % 35,5 % 37,8 % 37,2 % 37,2 % 

Heraf overgang til erhvervs- 
uddannelse 

6,6 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % 6,8 % 

Heraf overgang til Erhvervs-
grunduddannelse (egu) 

0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Heraf overgang til forberedende 
uddannelser og øvrige ungdoms-
uddannelser** 

1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,3 % 0,5 % 

Ukendt/uoplyst*** 6,4 % 6,7 % 7,8 % 6,7 % 7,0 % 

Note: Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en ungdomsuddannelse. *På 
grund af afrunding summer underkategorierne ikke nødvendigvis til den samlede overgang til ungdomsuddan-
nelse. **Kategorien dækker særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), kombineret ungdomsuddannelse 
(KUU) og produktionsskole. **Kategorien dækker over elever som på statustidspunktet ikke er i gang med 
grundskole eller ungdomsuddannelse i Danmark. 
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
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4 Inklusionsgrad i kommunale skoletyper 
 

Tabel 4a:  Lidt flere elever i kommunale skoler modtager specialundervisning i specialtilbud, 

hvilket giver en faldende inklusionsgrad 

Antal elever. Alle klassetrin på kommunale institutionstyper.   

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Antal elever i specialtilbud eller 
specialklasser 

27.872 27.772 28.107 29.276 29.440 

Antal elever i alt 570.248 566.631 563.712 558.347 552.669 

Inklusionsgrad 95,1 % 95,1 % 95,0 % 94,8 % 94,7 % 

Note: Inklusionsgraden dækker over andelen af elever, som ikke er i specialtilbud eller specialklasser på folke-
skoler. Kommunale skoletyper dækker ’Folkeskoler’, ’Specialskoler for børn’, ’Dagbehandlingstilbud og behand-
lingshjem’ og ’Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks elevregistre bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 

 

Tabel 4b:  Flest elever er en del af normalundervisningen på de laveste klassetrin 

Inklusionsgrad 2018/2019 – Kommunale skoletilbud 

Klassetrin 2018/2019 

0. klasse 96,9 % 

1. klasse 96,5 % 

2. klasse 96,1 % 

3. klasse 95,8 % 

4. klasse 95,3 % 

5. klasse 94,8 % 

6. klasse 94,4 % 

7. klasse 93,8 % 

8. klasse 93,3 % 

9. klasse 92,8 % 

10. klasse 82,6 % 

Total 94,7 % 

Note: Inklusionsgraden dækker over andelen af elever, som ikke er i specialtilbud eller specialklasser på folke-
skoler. Kommunale skoletyper dækker ’Folkeskoler’, ’Specialskoler for børn’, ’Dagbehandlingstilbud og behand-
lingshjem’ og ’Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler. 
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks elevregistre bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
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5 Klassekvotient 
 

Tabel 5:  Det gennemsnitlige antal elever i klasserne er på niveau med sidste år 

Antal elever pr. klasse 

Institutionstyper 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Folkeskoler 21,5 21,6 21,6 21,6 21,6 

Friskoler og private grundskoler 19,6 19,7 19,9 19,9 19,8 

Samlet 21,2 21,2 21,3 21,3 21,2 

Note: Kun elever i 0.-9. klasse i fuldt årgangsopdelte og ikke-fuldt årgangsopdelte klasser. Der indgår ikke ele-
ver i specialklasser. Institutioner og kommuner, der har fået dispensation til at fravige reglerne om klasseloft 
indgår i opgørelsen. Klasser med mindre end 10 elever og flere end 35 elever indgår ikke. 
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 

  

Værd at vide 

Elevtal 

Elevtallene opgøres som bestandstal pr. 30. september og bygger på Danmarks Statistiks 
samlede elevregister. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i tid. Det bety-
der, at opgørelser i dette notat ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig overens med tid-
ligere offentliggørelser af elevtal. 

Overgang til ungdomsuddannelse efter 9. klasse 

Ved overgang forstås personer, som på statustidspunktet er i gang med en ungdomsud-

dannelse eller forinden har fuldført en sådan. Andelen af elever med overgang til ung-
domsuddannelse eller 10. klasse beregnes på baggrund af den samlede elevpopulation, 
der gik i 9. klasse det pågældende skoleår. Tallene bygger som elevtallene på Danmarks 
Statistiks samlede elevregister, hvorfor også disse tal korrigeres bagud i tid. 

Inklusionsgrad 

Når man beregner inklusionsgraden indgår kun elever i de kommunale skoletyper: Folke-
skoler, kommunale ungdomsskoler, specialskoler for børn og dagbehandlingstilbud. 

Elever, der ikke er en del af den almindelige undervisning, modtager undervisning i et se-
gregeret tilbud. De segregerede tilbud omfatter specialskoler og specialklasser i folkesko-
ler, kommunale ungdomsskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud eller opholdsste-
der. 
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