
Danmark vil  
mangle mere  
end 13.000 lærere  
i 2030
En analyse1 af DAMVAD Analytics lavet for Danske  Professionshøjskoler  
 viser, at der forventes at mangle 13.100 uddannede lærere i 2030. 
 Analysen viser, at der samlet set forventes at mangle 35.600 uddannede 
 lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere i arbejdsstyrken 
i 2030. Det skyldes bl.a. en kombination af flere børn og ældre, der har 
brug for de velfærdsuddannede, og et fald i antallet af unge, der kan 
søge ind på uddannelserne.

Manglen på uddannede lærere skyldes bl.a., at der allerede i dag er 
 mangel på uddannede lærere, idet 17 pct. af de ansatte i lærerstillinger i 
folkeskolen ikke har en læreruddannelse.

Den samlede analyse kan læses her. 

1  Analysen kan læses her: www.danskeprofessionshøjskoler.dk/analy-
ser-og-fakta/damvad-analytics-behovet-for- velfaerdsuddannede-i-2030/ 
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Mangel på lærere i næsten alle landsdele i 2030 
Der er regionale forskelle på udviklingen i efterspørgsel og udbud af 
 lærere og dermed forskelle i, hvor mange lærere der forventes at mangle 
i de enkelte landsdele i 2030. Der er desuden store regionale forskelle på, 
hvor mange ikke-uddannede lærere, der underviser i folkeskolen i dag, 
hvilket har betydning for den forventede regionale mangel.

Ifølge DAMVAD Analytics' fremskrivning forventes der i 2030 at være 
 mangel på lærere i alle landsdele – undtagen i Vestjylland2, jf. figur 1. 
Manglen på lærere vil være særlig stor på Vest- og Sydsjælland samt  i 
Nord sjælland, hvor der forventes at komme til at mangle omkring 2.100-
2.200 uddannede lærere i 2030. 

Figur 1 Udbud og efterspørgsel efter lærere i 2030.
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Anm. Rød angiver mangel, grøn angiver et overskud, mens gul angiver ligevægt mellem udbud 
og efterspørgsel i 2030. Tallene er afrundet til nærmeste 100. 
Kilde DAMVAD Analytics pba. Danmarks Statistik, Finansministeriet og DREAM’s uddannelses-
model.

2  Det skyldes et stort fald i efterspørgslen efter lærere i Vestjylland frem 
mod 2030 kombineret med en relativ høj andel uddannede lærere i 
folkeskolerne i Vestjylland (91 pct.).


