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Flest elever i klassen i byområderne 

Kommunerne i byområderne havde i 2011 det højeste gennemsnitlige antal elever pr. 
klasse i grundskolen. Flest var der i klasserne i Furesø og Gentofte, som begge havde 
et gennemsnit på 22,8 elever pr. klasse. Herefter kommer Rødovre med 22,6 elever 
og Helsingør med 22,2 elever. Ud over kommunerne i hovedstadsområdet havde også 
tre kommuner i Østjylland høje klassekvotienter: Silkeborg med 21,5 elever samt 
Vejle og Aarhus, der begge havde en klassekvotient på 21,4 elever. Til sammenligning 
var klassekvotienten i Odense på 20,8 og i Aalborg på 19,5 elever pr. klasse. Den gen-
nemsnitlige klassekvotient for hele landet var 20,3 elever. 
 
Gennemsnitligt antal elever i klasserne i grundskolen fordelt på kommuner. 2011 

 
 
Færrest i klassen i tyndt befolkede områder 
De laveste klassekvotienter var at finde i kommunerne i de tyndt befolkede områder. 
Den laveste klassekvotient var i Samsø Kommune med kun 11,4 elever pr. klasse. 
Herefter kom Ærø med 13,6 elever og Morsø med 15,9 elever. Ligeledes havde kom-
muner i Syd-, Vest- og Nordvestjylland samt Sydfyn, Lolland og Nordvestsjælland 
relativt lave klassekvotienter. 
 
Lavest klassekvotient i frie grundskoler 
På de frie grundskoler var det gennemsnitlige antal elever i klassen i 2011 på 17,3, 
altså langt under det samlede gennemsnit på 20,3 elever. Den tilsvarende klassekvo-
tient i folkeskolerne var på 20,9. 
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Mest plads i klasseværelserne i Region Nordjylland 
Region Nordjylland var den region i Danmark, som i 2011 havde den laveste gen-
nemsnitlige klassekvotient, nemlig 18,8 elever. Dette gjorde sig gældende både i fol-
keskoler med 19,9 elever og i frie grundskoler med kun 12,9 elever. Region Hoved-
staden lå højest med en samlet gennemsnitlig klassekvotient på 21,5 elever. I folke-
skolerne i Region Hovedstaden var den gennemsnitlige klassekvotient på 22,0 elever 
og i frie grundskoler 19,7 elever. 
 
Gennemsnitligt antal elever i klassen fordelt på region og skoletype. 2011 

 
 
Gennemsnitligt antal elever i klassen fordelt på skoletype 

 2009 2010 2011 

I alt 19,7 19,8 20,3 
Folkeskoler 20,1 20,3 20,9 
Frie grundskoler 17,3 17,2 17,3 

 
 

 Gennemsnitligt antal elever i klassen fordelt på skoletype og klasse. 2011 

 I alt 0. kl. 1. kl. 2. kl. 3. kl. 4. kl. 5. kl. 6. kl. 7. kl. 8. kl. 9. kl. 10. kl. 

I alt 20,3 20,5 20,2 20,2 20,0 20,1 20,1 20,2 20,9 20,9 19,6 20,6 
Folkeskoler 20,9 21,4 21,0 20,9 20,6 20,7 20,7 20,8 21,6 21,5 20,1 21,5 
Frie grundskoler 17,3 16,5 16,4 16,8 16,7 16,9 17,2 17,6 17,9 18,4 17,9 18,0 

 
 
 
Mere information  Se tal fordelt på kommuner og skoletyper i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1526. 

Kilder og metoder  I beregningen af klassekvotienterne indgår kun fuldt årgangsdelte normalklasser på folkesko-
ler og frie grundskoler. Frie grundskoler er en samlet betegnelse for friskoler og private grund-
skoler. Datagrundlaget er de årlige indberetninger til det integrerede elevregister. Kvotient-
beregningen har været mulig at udføre på 95 pct. af de indberettede klasser. 
Se dokumentation af tabellerne på www.dst.dk/dokumentationafuddannelse. 

Næste offentliggørelse  Klassekvotienter i grundskolen 2012 udkommer uge 25 i 2013. 

Henvendelse  Peter Bohnstedt Anan Hansen, tlf. 39 17 37 66, pah@dst.dk  
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