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 Intro til WATSup

 WATSup: 
Spørgeskemaundersøgelsen 
på det kommunale niveau 
ved årsskiftet 2020-2021

 AE/ Danmarks statistik 2021: 
andelen af uuddannede 
lærere stiger voldsomt
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WHAT IS WATSUP?

 I de kommende tre år skal ca 15 forskere 
i det svensk-tysk-danske 
forskningsprojekt, WATSup undersøge 
lærermangel i de tre lande. 

 Lærermangel er et presserende problem 
i Sverige og Tyskland

 Foreløbig står det ikke så galt til i 
Danmark. Ved at skele til Sverige og 
Tyskland kan vi måske forhindre, at vi 
ender i samme situation som dem. 

 Nogle WATSup spørgsmål er ‘hvordan 
udvikler lærermanglen sig for tiden i 
Danmark?’, ‘hvad er årsagerne til den 
stigende lærermangel?’ og ‘hvad kan 
der gøres ved problemet?’. 
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SITUATIONEN I DK
I Danmark er der begyndende lærermangel men 
med mange nuancer:

• - geografi (nogle steder er der ingen 
lærermangel, andre steder stor mangel),

• - køn (der efterspørges flere mandlige lærere 
end kvindelige) 

• -fag (der mangler især tysk-, fysik- og natur-
tekniklærere) 

• -skoletype (folkeskolen mangler i større grad 
lærere end frie og private skoler) 

• ”Der forventes at mangle ca. 13.100 
uddannede lærere i 2030, svarende til 18 pct. 
af det samlede antal lærere i arbejdsstyrken i 
2018. Særligt vil manglen være udtalt i Nord-, 
Vest- og Sydsjælland”. (Damvad, 2021, s. 5). 



Teachers´ Shortage Denmark

2020-11-27 - 2021-01-21

Antal svar: 33 kommuner ud af 98

Svarsfrekvens: N/A



Kender du til, eller kunne du forstille dig, nationale eller regionale tiltag, som du tror kan hjælpe på lærermanglen på kort sigt (indenfor
de næste 5 år)? 

Kom gerne med detaljer.

(n = 24)

Folkeskolelærernes monopol må godt brydes. Det skal være nemmere at få en meritlæreruddannelse forstået på den måde, at den skal kunne designes endnu mere til den enkeltes uddannelse
og erfaring. 

Decentraliser læreuddannelsen og få flere med kendskab til folkeskolen ind som undervisere på UC. 

Den store akademisering af uddannelsen er en udfordring. Den bliver på en eller anden måde "verdensfjern". Jeg oplever, at vi har nogle interesserede nye lærere, som finder afstanden fra 
studiet til virkelighed meget stor. Forældrene indgår ikke i ligningen på læreruddannelsen

Læreruddannelsen skulle fagligt opgraderes (og ikke med mere af de støvede studieordninger med undervisere fjernt fra virkeligheden), og en længere periode af uddannelsen skulle foregå som
lærer på en skole

Tror ikke på løsninger på kort sigt. Det handler om at få løftet kvaliteten af læreruddannelsen og derigennem tiltrække dygtige studerende.

Det vigtigste er at der kommer et stemningsskifte i fortællingen om lærerjobbet. Medier, SOME, KL og DLF skal fortælle hvor fantastisk det er at arbejde som lærer. Det er katastrofalt, at 
lærerjobbet er blevet til en lang lidelsesfortælling med dårlige arbejdsvilkår, umulige unger, urimelige forældre og nedslidte faciliteter. Den fortælling skræmmer potentielle dygtige kandidater.

Jeg har altid selv ment, at man burde skabe større respekt omkring lærergerningen. En vej kunne være at gøre det til en 5 årlig uddannelse



Analyse af den danske 
spørgeskemaundersøgelse

1. Hvad opfatter de adspurgte 

som grunde til lærermangel?

2. Hvad opfatter de adspurgte 

som mulige løsninger på 

lærermangel?

WATSup Frans Ørsted Andersen



Hvad opfatter de adspurgte som grunde til lærermangel?

I spørgeskemaundersøgelsen ses særligt to gennemgående grunde til den stigende lærermangel i Danmark: 

(1) at lærergerningen har fået lav status og (2) at læreruddannelsen ikke 
forekommer opdateret og tilstrækkelig praksisorienteret. 
I forhold til den lave status, udtrykkes bl.a. følgende:
”Det vigtigste er at der kommer et stemningsskifte i fortællingen om 
lærerjobbet”. 
”Det er katastrofalt, at lærerjobbet er blevet til en lang lidelsesfortælling 
med dårlige arbejdsvilkår, umulige unger, urimelige forældre og nedslidte 
faciliteter. Den fortælling skræmmer potentielle dygtige kandidater”.
”De mange læreruddannede, der har forladt folkeskolen kunne lokkes 
tilbage, hvis både kommuner og fagforening bidrog til at lærergerningen 
ikke var en kampplads, som alle parter snakker ned”.
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Hvad opfatter de adspurgte som mulige løsninger på 
lærermangel?

1. ”anvendelse af flere pædagoger i lærerstillinger”
2.  ”nemmere adgang til meritlærerordninger”
3. ”mere brug af universitetsuddannede personer”
4. ”mere fokus på rammer og vilkår, herunder arbejdstid, i det daglige arbejde”
5. ”tag et opgør med den traditionelle organisationskultur og lad fx lærerne styre mere selv”
6. ”en ny struktur, hvor den dygtige lærer, der mestrer undervisningens kunst, belønnes mere”  
7. ”længere og mere intensive praktikforløb på læreruddannelse så færre oplever praksischok”
8. ”mere brug af mentorordninger og introforløb for nyuddannede/ nyansatte lærere”
9. ”gør det lettere at ansatte folk, der brænder for pædagogik, men som har helt andre 
uddannelser”
10. ”etablering af et autorisationsforløb for lærere som man kender det fra fx psykologer”

30-10-202127-08-2020 WATSup Frans Ørsted Andersen



Andel af uuddannede lærere i folkeskolen 
stiger drastisk og er ulige fordelt regionalt

30-10-2021WATSup Frans  Ørs ted Andersen

Da ta  hentet fra  AE april 2021: 

– Stigning på  lidt over 4000 
personer fra  2012 til 2019 fra  
ca . 10% til ca . 18% på  
landsplan.
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