
 
 

Tabelnotat: Elever i grundskolen 2021/2022 
 
Resume: 
 

• Opgørelser på baggrund af Danmarks Statistiks elevregister viser at: 
• Det samlede elevtal i grundskolen er faldet de seneste fem skoleår. 

Det skyldes, at færre børn starter i børnehaveklassen som følge af 
et generelt fald i antal børn i skolealderen i befolkningen. De nyeste 
tal fra 2021/2022 viser, at elevtallet i 0.-9. klasse er faldet med ca. 
7.000 sammenlignet med forrige skoleår. Alene i folkeskolen er 
elevtallet faldet med 6.500 elever, mens antal elever i friskoler og 
private grundskoler kun er faldet med 200. 

• Siden skoleåret 2017/2018 er antallet af elever i 10. klasse, som går 
på efterskole, steget. Denne gruppe udgør i 2021/2022 over 23.000 
elever, svarende til 61 procent af eleverne i 10. klasse. Antal elever, 
der tager 10. klasse på en folkeskole eller på fri- og privatskoler, er 
til gengæld faldet de seneste fem år og udgøres i skoleåret 
2021/2022 af hhv. 8.200 og 2.600 elever. Det svarer til 22 og 7 pro-
cent. 

• 93,8 procent af eleverne i de kommunale skoletilbud modtager de-
res undervisning i den almene undervisning (inklusionsgraden). In-
klusionsgraden er faldet med 1 procenpoint de seneste fem skoleår.  

• I skoleåret 2021/2022 er der samlet set 21,0 elever pr. normal-
klasse (0.-9. klasse) i grundskolen. Klassekvotienten på landets fol-
keskoler var i gennemsnit 21,3 elever pr. klasse, mens den på lan-
dets friskoler og private grundskoler var i gennemsnit 19,7 elever 
pr. klasse. Den samlede klassekvotient har været svagt faldende de 
seneste fem år. 
 

• Opgørelser af elevaktiviteten i Unilogin pr. september 2022 viser at: 
• 643.000 elever er i Unilogin i grundskolen (0.-9. klasse) pr. septem-

ber 2022, heraf 78 procent i folkeskolen og 19 procent i friskoler og 
private grundskoler. I forhold til september 2021 er elevtallet i fol-
keskolen faldet med 1.000 elever, mens elevtallet i friskoler og pri-
vate grundskoler er stabilt. 
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1 Elever i grundskolens 0.-9. klasse og elever i 10. klasse 
 

Tabel 1:  Udvikling i antal elever i 0.-9. klasse i grundskolen. 
Institutionstyper 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Folkeskoler 531.417 525.688 516.712 507.052 500.517 
Friskoler og private grund-
skoler 118.318 118.929 119.136 119.336 119.147 

Efterskoler 7.680 7.481 6.952 6.342 6.421 
Efterskoler med samlet 
særligt tilbud 1.771 1.837 1.827 1.778 1.700 

Specialskoler for børn 8.827 9.214 9.627 10.247 10.152 
Dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem 2.290 2.601 2.742 2.867 2.795 

Kommunale ungdomssko-
ler og ungdomskostskoler 1.792 1.676 1.625 1.561 1.216 

Øvrige* 420 592 705 718 770 

Total 672.515 668.019 659.326 649.902 642.719 
Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. Kategorien ’Øvrige*’ dækker over følgende skoletyper 
’Kommunale internationale skoler’, ’Frie fagskoler’ samt øvrige specialundervisningstilbud. Diskretionering af 
små tal kan medføre, at totalsum ikke stemmer overens med summen af de enkelte skoletyper. 
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
 
 

Tabel 2:  Udvikling i antal elever i 10. klasse i grundskolen. 
Institutionstyper 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Folkeskoler 9.680 8.635 8.526 8.053 8.200 
Friskoler og private grund-
skoler 3.034 2.896 2.856 2.741 2.573 

Efterskoler 17.430 17.869 19.144 20.125 21.351 
Efterskoler med samlet 
særligt tilbud 1.302 1.326 1.432 1.494 1.672 

Specialskoler for børn 655 591 603 716 670 
Dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem 450 478 514 495 572 

Kommunale ungdomsskoler 
og ungdomskostskoler 2.586 2.423 2.262 2.537 2.603 

Øvrige* 864 568 428 333 312 

Total 36.002 34.787 35.765 36.494 37.953 
Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. Kategorien ’Øvrige*’ dækker over følgende skoletyper 
’Frie fagskoler’, ’Erhvervsskoler m.v.’ samt øvrige specialundervisningstilbud. Diskretionering af små tal kan 
medføre, at totalsum ikke stemmer overens med summen af de enkelte skoletyper. 
Kilde: Danmarks Statistiks elevregister bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 
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2 Inklusionsgrad i kommunale skoler 
 

Tabel 3:  Inklusionsgrad og antal elever i kommunale specialtilbud/specialklasser  
 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Antal elever i specialtilbud 
eller specialklasser 29.067 30.411 31.419 32.594 32.557 

Antal elever i kommunale 
skoletilbud i alt 558.190 551.854 543.103 534.095 527.032 

Inklusionsgrad 94,8 % 94,5 % 94,2 % 93,9 % 93,8 % 
Note: Inklusionsgraden dækker over andelen af elever, som ikke er i specialtilbud eller specialklasser på folke-
skoler. De kommunale skoletilbud dækker ’Folkeskoler’, ’Specialskoler for børn’, ’Dagbehandlingstilbud og be-
handlingshjem’ og ’Kommunale ungdomsskoler og ungdomskostskoler’. 
Kilde: Data fra Danmarks Statistiks elevregistre bearbejdet af Styrelsen for It og Læring. 

Tabel 4:  Inklusionsgraden fordelt på klassetrin i 2021/2022 
Klassetrin 2021/2022 

0. klasse 96,8 % 
1. klasse 95,9 % 
2. klasse 95,4 % 
3. klasse 94,8 % 
4. klasse 94,4 % 
5. klasse 93,9 % 
6. klasse 93,5 % 
7. klasse 92,7 % 
8. klasse 92,7 % 
9. klasse 91,8 % 
10. klasse 79,7 % 
Total 93,8 % 

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. 

3 Klassekvotient 
 
Tabel 5:  Udvikling i det gennemsnitlige antal elever pr. klasse 

Institutionstyper 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Folkeskoler 21,7 21,6 21,6 21,4 21,3 

Fri- og privatskoler 19,8 19,8 19,8 19,7 19,7 

Samlet 21,3 21,3 21,2 21,1 21,0 
Note: Kun elever i 0.-9. klasse i fuldt årgangsopdelte og ikke-fuldt årgangsopdelte klasser indgår. Der indgår 
ikke elever i specialklasser. Institutioner og kommuner, der har fået dispensation til at fravige reglerne om klas-
seloft, 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. 
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4 Elevaktivitet i Unilogin pr. september 2022 
 
Tabel 6:  Antal elever fordelt på grundskoletype i Unilogin, 0.-9. klasse  

 2021/2022 2022/2023 

Institutionstyper September 
2021 

December 
2021 

Marts 
2022 

Juni 
2022 

September 
2022 

Folkeskoler 501.024 501.259 501.410 505.780 499.593 
Friskoler og private 
grundskoler 118.926 119.111 119.222 119.962 119.142 

Efterskoler 6.652 6.070 5.844 5.766 5.982 
Efterskoler med samlet 
særligt tilbud 1.739 1.764 1.728 1.677 1.788 

Specialskoler for børn 10.179 10.269 10.427 10.590 10.675 
Dagbehandlingstilbud og 
behandlingshjem 3.169 3.307 3.399 3.623 3.189 
Kommunale ungdoms-
skoler og ungdomskost-
skoler 

1.111 1.326 1.507 1.822 1.354 

Øvrige* 785 780 785 796 861 

Total 643.584 643.886 644.322 650.015 642.584 
Note: Institutionstyper er opgjort på afdelingsniveau. Kategorien ’Øvrige*’ dækker over følgende skoletyper 
’Kommunale internationale skoler’, ’Frie fagskoler’ samt øvrige specialundervisningstilbud. Afvigelser ift. tabel 
1 skyldes, at data opgøres via en anden kilde (Unilogin) og med andre metoder, end dem som DST anvender. 
Kilde: Unilogin Skolegrunddata, Styrelsen for It og Læring. 
 
Tabel 7:  Antal elever fordelt på klassetrin i Unilogin, 0.-9. klasse 

 2021/2022 2022/2023 

Institutionstyper September 
2021 

December 
2021 

Marts 
2022 

Juni 
2022 

September 
2022 

0. klasse 60.563 60.701 61.109 62.448 63.132 

1. klasse 59.175 59.124 59.120 59.788 60.957 

2. klasse 59.013 58.913 58.899 59.503 59.842 

3. klasse 61.146 61.149 61.147 61.698 59.627 

4. klasse 62.774 62.784 62.824 63.270 61.850 

5. klasse 66.795 66.815 66.797 67.281 63.436 

6. klasse 66.820 66.927 66.941 67.422 67.401 

7. klasse 69.025 69.065 69.087 69.543 67.507 

8. klasse 68.180 68.264 68.307 68.754 69.659 

9. klasse 70.093 70144 70.091 70.308 69.173 

Total 643.584 643.886 644.322 650.015 642.584 
Note: Alle grundskoletyper indgår i opgørelsen.  
Kilde: Unilogin Skolegrunddata, Styrelsen for It og Læring. 
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Værd at vide 

Elevtal 
Elevtallene opgøres som bestandstal for et skoleår pr. 30. september og bygger på Dan-
marks Statistiks samlede elevregister. Elevregisteret er et forløbsregister og rettes bagud i 
tid. Det betyder, at opgørelser i dette notat ikke nødvendigvis stemmer fuldstændig 
overens med tidligere offentliggørelser af elevtal. 

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 for børn og specialklasser i 
folkeskoler, kommunale ungdomsskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud eller op-
holdssteder. 

Klassekvotient 
Klassekvotienten er udtryk for hvor mange elever, der i gennemsnit går i hver klasse, for-
stået som klassesporet og ikke årgangen. Klassekvotienten på landsplan beregnes ved at 
dividere det samlede elevtal med det samlede antal klasser. 

Elevaktivitet i Unilogin 
Elevtal fra Unilogin er ikke indsamlet til statistiske opgørelser og der knytter sig derfor en 
større usikkerhed til Unilogin-baseret elevaktivitet end opgørelser, der bygger på Dan-
marks Statistiks Elevregister.  Blandt andet varierer skolernes administrative praksis om-
kring vedligeholdelse af oplysninger i Unilogin på skoleniveau.  

De bagvedliggende data i Unilogin udtrykker elevernes tilknytninger til klasser, skoler og 
klassetrin i Unilogin i starten af hver måned. Data fra Unilogin indeholder ikke oplysninger 
om elevernes klassetype eller elevernes start- og slutdatoer på en given institution eller 
klassetrin. STIL oparbejder derfor vha. egne forretningsregler mv. selv data til en højere 
kvalitet med henblik på at opgøre aktuelle månedlige elevtal fra det igangværende sko-
leår. 
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