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1. Vigtige indikatorer og benchmarks 

 

Figur 1. Placering af dem, der klarer sig bedst (yderste ring), og dem, der klarer sig dår-
ligst (midten)

 

 

 

 

 

 

 
Danmark OEU-mål OEU-gennemsnit 

Kilde: Generaldirektoratet for Uddannelse og Kulturs beregninger på baggrund af data fra Eurostat (LFS 2014 og UOE 2013) 
samt OECD (PISA 2012, TALIS 2013). Note: alle point er fastsat mellem et maksimum (dem, der klarer sig bedst, som vist 
med den yderste ring) og et minimum (dem, der klarer sig dårligst, som vist i midten af figuren).

   

Danmark EU gennemsnit 
   

2011 2014 2011 2014 
Uddannelsesmæssig fattigdom og offentlige nedskæringer: udfordrin-

ger for  uddannelsessektoren 
 

Andel af 15-årige med ringe 

præstationsniveau i: 

Læsning • : 14,6% 12  
17,8% 12 

Matematik • : 16,8% 12  

22,1% 12 
Naturvidenskab • : 16,7% 12  

16,6% 12 
 Offentlige udgifter til uddannelse i procent af 

BNP 
 

6,9% 7,0% 13 5,1% 5,0% 13 

Uddannelsesinvestering      

 Offentlige udgifter til uddannelse som en del 

af de samlede offentlige udgifter 
 

12,1% 12,3% 13 10,5% 10,3% 13 

Gennemførelse af uddannelse blandt unge i Europa 
  

Elever, der ikke fuldfører 
deres uddannelse fra 

Mænd  
12,1% 9,3% 15,2% 12,7% 

uddannelse og kurser Kvinder  
7,0% 6,0% 11,5% 9,5% 

(alder 18–24) I alt • 9,6% 7,7% 13,4% 11,1% 

Gennemførelse af akademisk  Mænd  
34,7% 38,4% u 31,0% 33,6% 

uddannelse Kvinder  48,0% 50,0% u 38,7% 42,3% 
(alder 30–34) I alt • 41,2% 44,1% u 34,8% 37,9% 

Politiske tiltag for inklusion, kvalitet og relevans 
  

Børnehaveklasser og daginstitutioner  
(deltagelse fra 4-års alderen til folkeskolestart) • 97,9% 98,3% 13 93,2% 93,9% 13 

 

Vilkårligt emne (i alt) 
  

86,4% 13 
 

84,6% 13 

Læreres deltagelse i Specialpædagogik 
  

25,3% 13 
 

32,4% 13 
kurser Multikulturelle miljøer   11,4% 13  13,2% 13 
 

IKT-færdigheder til undervisning 
  

48,7% 13 
 

51,0% 13 

Fremmedsprogsundervisning Andel af ISCED 2-studerende, som lærer to 

eller flere fremmedsprog 

 

81,5% 81,6% 12 63,0% 12 

Andel af ISCED 3-studerende inden for erhvervsuddannelser   

43,3% 13 
 

48,9% 13 (VET)   46,1% 50,4% 

Beskæftigelsesprocent for 

nyuddannede i forhold til 
ISCED 3–4 

 

82,9% 81,0% 71,3% 70,8% 

gennemførelse af uddannelse 

(alder 20–34, der har afslut-

tet 

ISCED 5–8 
 

83,1% 86,4% 82,5% 80,5% 

uddannelsen 1–3 år før 

referenceåret) ISCED 3–8 (i alt) • 83,0% 83,8% 77,1% 76,1% 

Læringsmobilitet 
Mobilitet blandt kandidater fra udlandet 

(bachelor) Mobilitet blandt kandidater fra 

udlandet (master) 

 
: 7,4% 13 

: 18,1% 13 

13 

. . 13 

Voksendeltagelse i livslang 

læring (alder 25–64) 
ISCED 0–8 (i alt) • 32,3% 31,7% 8,9% 10,7% 

Kilder: Eurostat (LFS, UOE, GFS); OECD (PISA, TALIS). Noter : • ET 2020 benchmark; 
data 

henviser til vægtet EU 
gennemsnit, som dækker en række forskellige medlemsstater, afhængigt af kilden; b= opdeling i tidsrækker, d= definition 
afviger, p= provisorisk, u= ringe pålidelighed, 12= 2012, 13= 2013. Yderligere oplysninger kan ses i de respektive afsnit i 
Udgave 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 
 

Elever, der ikke fuldfører 

uddannelse og kurser 

Ringe præsta-

tionsniveau i naturvi-

denskab 

Ringe præstationsniveau 

i matematik 

Ringe præsta-

tionsniveau i læsning 

Gennemførelse af 

akademisk uddan-

nelse 

Beskæftigelsesprocent 

for nyuddannede  

Voksendeltagelse i 

undervisning 

børnehaveklasser og 

daginstitutioner  
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2. Primære styrker og udfordringer 
Danmark klarer sig godt i mange uddannelses- og kursussammenhænge, herunder i forhold til 

når skolepligten ophører, gennemførelse af akademiske uddannelser, børnehaveklasse og dagin-

stitution, voksendeltagelse i livslang læring samt beskæftigelsesprocent for nyuddannede. Ni-

veauet for offentlige midler til uddannelse er stadig et af de højeste i EU. Danmarks største ud-

fordring er at reducere det store antal af elever med ringe præstationsniveau i de grundlæggen-

de færdigheder hos elever med indvandrerbaggrund samt at reducere antallet af elever, der ikke 

fuldfører erhvervsuddannelser og kurser. Skole- og erhvervsuddannelsesreformen samt refor-

men uddannelsessektoren, der blev lanceret i 2014, gav mulighed for at se på nogle af disse 

udfordringer.  

3. Investering i uddannelse og kurser 
Trods et mindre fald siden 2012 har Danmark de højeste offentlige udgifter i forhold til uddan-

nelse i procent af BNP i EU (7% i 2013 sammenlignet med et EU-gennemsnit på 5%).1 De of-

fentlige udgifter i procent af BNP i børnehaveklasserne, folkeskolerne og de akademiske uddan-

nelser er dobbelt så høje som gennemsnittet i EU (3,2% og 1,6% sammenlignet med henholds-

vis 1,6% og 0,8%), selv med et fald på 0,1 procentpoint i børnehaveskolerne2 og folkeskolerne 

og ingen ændringer i de akademiske uddannelser sammenlignet med 2012. De løbende skole- 

og uddannelsesreformer har også konsekvenser for de offentlige udgifter. Det Nationale Reform-

program, Danmark 2015 (Danish Government 2015) henviser specifikt til planlagt afsættelse af 

midler til folkeskolereformen (Folkeskole; se Boks 1, s. 6), samt de 3,1 mia. kroner, der er øre-

mærkede til en styrket indsats i 2013–16 i forhold til lærlinge, samt 3,6 mia. kroner, som fra 

2014 til 2020 skal bruges til at modernisere og gøre erhvervsuddannelserne attraktive for 9.- og 

10.-klasses elever. 

4. Håndtering af skævheder 
Skolefrafaldsprocenten er stadig under EU-gennemsnittet (7,7% sammenlignet med 11,1% i 

2014) og er faldet fra 11% i 2010. Skolefrafaldet er under det nationale gennemsnit i tætbefol-

kede boligområder (5,8%), men er højere i de fjerntliggende (8,9%) og tyndtbefolkede (land) 

områder (9,8%). Kønsskævheden mellem drenge og piger, som dropper ud af skolen tidligt er 

faldende (9,3% for drengene sammenlignet med 6% for pigerne), og forskellen i antallet af ele-

ver, der ikke fuldfører blandt udenlandskfødte og danskfødte studerende, er ca. 6 procentpoint. 

Antallet af 4-årige i børnehaveklasserne og daginstitutionerne, med 98,3% i 2013, er blandt det 

højeste i EU. Antallet af udenlandsk- og danskfødte børn er næsten det samme i 4-års alderen. 

Men forskelle i indskrivning ses for de 3-årige og derunder — idet første- og andengenerations-

indvandrere i mindre grad er tilmeldt. 

Med hensyn til EU-gennemsnittet viser den gennemsnitlige karakter i matematik i henhold til 

OECD’s PISA-program (Programme for International Student Assessment) en nedadgående ten-

dens (500 point i 2012 sammenlignet med 514 i 2003) (OECD 2013b). Andelen af elever med 

lavt præstationsniveau i naturvidenskab er omkring EU-gennemsnittet (16,7% sammenlignet 

med 16,6%), men den er lavere i matematik (16,8% sammenlignet med 22,1%) og læsning 

(14,6% sammenlignet med 17,8%). Der er en betydelig kløft mellem danskfødte og udenlandsk-

fødte studerende i forhold til den gennemsnitlige præstation i matematik. Desuden er differencen 

mellem andelen af elever med lavt præstationsniveau blandt danskfødte (13,2%) og første- og 

andengenerationsindvandrere henholdsvis 35,2 og 25,6 procentpoint (Figur 2). 

Med hensyn til faglig praksis og forberedelse hos lærere, der arbejder i forskellige klasseværel-

ser, viste 2013 OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS), at procentdelen af 

lærere, som gav de studerende forskellige arbejdsopgaver ud fra deres individuelle behov, er 

tæt på EU-gennemsnittet (44,2% sammenlignet med 46%). Ikke desto mindre er det kun hver 

10. lærer, som har deltaget i faglig efteruddannelse inden for multikulturel undervisning, og 1/4 

af dem har erhvervet undervisningskompetencer til at støtte studerende med særlige 

Kilde: Eurostat, offentlige udgifter fordelt på funktion (COFOG) database. I en 

dansk kontekst er der tale om børnehaveklasser og daginstitutioner (ISCED 0).





 

 

Figur 2. Andel af elever med lavt præstationsniveau i matematik blandt 15-årige uden og 
med indvandrerbaggrund,^ (2012) 
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uddannelsesbehov (OECD 2014b). Dette giver især anledning til bekymring, fordi mere end 

halvdelen af lærerne giver udtryk for middel til højt behov for læring om studerende med speci-

albehov, hvilket tyder på, at lærerne er bevidste om de praktiske, faglige udfordringer, som de 

ikke er tilstrækkelig kvalificerede til at løse. 

For at fremme social inklusion har regeringen foretaget nogle tiltag rettet mod at sikre inklusion i 

den danske folkeskole for elever med specielle undervisningsbehov3 (Danish Government 

2012b). Dette er blevet inkluderet i Folkeskolereformen (for flere oplysninger, se Boks i pkt. 5). 

Denne beslutning har været meget omdiskuteret blandt interessenter. Nogle lærere har givet 

udtryk for deres bekymring ved lanceringen af tiltaget i forhold til, at de mangler kompetencer til 

at undervise studerende med specialbehov. Desuden blev der skåret i de offentlige midler, som 

var øremærket undervisning til studerende med specialbehov i 2012 sammenlignet med 2011, 

og omkring halvdelen af kommunerne kunne meddele, at de havde skåret i udgifterne til skole 

og uddannelse i 2015. Denne udvikling kan godt stille spørgsmålstegn ved, om der er tilstrække-

lige ressourcer til egentlig implementering af tiltagene. 

Samtidig offentliggjorde Kommunernes Landsforening en ny strategi ”De udsatte børn — Fremti-

den er deres” (KL 2015), der har til formål at fremme social inklusion af børn på lokalt plan. 

Strategien opfordrer kommunerne til at udvikle sammenhængende strategier, der dækker over 

børnehaveklasse og folkeskole samt at prioritere investeringer inden for dette område. For iden-

tifikation af udsatte børn vil der blive stillet forslag om en fælles model for alle kommuner, og 

alle konkrete tiltag vil blive nøje undersøgt, før de udrulles. Den vellykkede implementering af 

dette ambitiøse projekt vil i høj grad afhænge af kommunernes evne og vilje til at afsætte til-

strækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til det – og mindre kommuner vil måske få 

problemer på grund af manglende fagfolk inden for området.  

I 2015 afholdt socialministeren en offentlig høring om serviceniveauet i daginstitutionerne (Soci-

al- og Indenrigsministeriet 2015). Høringen ser på serviceniveauet i forhold til 0–2-årige børn, 

overgangen til skole, samarbejde mellem institutioner og forældre og børns trivsel. Initiativet 

stoppede, da der kom en ny regering i juni 2015. 

Disse omfattede flytning af ca. 10.000 elever med specielle undervisningsbehov fra specialinstitutioner til almindelige 
skoler, nedsættelse af et nationalt inklusionsforum og ekspertgrupper, der støtter kommunerne i forhold til implemen-
teringen.
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For gymnasierne blev der med finansloven for 2015 indgået forlig om en ny finansieringsplan. 

Med den såkaldte ”sociale taxameterordning” indførtes en omfordeling af midler fra skoler med 

ressourcestærke elever til skoler med flere svage elever. På denne måde vil 33 mio. euro blive 

omfordelt til gymnasier og erhvervsuddannelser med en andel af frafaldstruede elever, der er 

større end det årlige nationale gennemsnit. Frafaldstruede elever identificeres på basis af deres 

gennemsnit fra 9. eller 10. klasse. 

5. Modernisering af skoleundervisningen 
Det er mindre bekymrende i Danmark, at lærerstanden bliver ældre, end det er i andre lande. 

Men ikke desto mindre udgør antallet af lærere over 60 år 10% af den samlede lærerstand 

(sammenlignet med EU-gennemsnittet på 8,7% ), og kun 5% af lærerne er under 30 år (hvilket 

er under EU-gennemsnittet på 8,6%). Omkring 10% af lærerne under 30 år har en ikke-

akademisk uddannelse, og denne aldersgruppe føler, at samfundet værdsætter lærerfaget min-

dre. Danske læreres minimumsløn er højere end EU-gennemsnittet på hvert eneste løntrin. Pæ-

dagoger4 og folkeskolelærer tjener lidt mindre end andre med en videregående uddannelse 

(OECD 2014b). Læreruddannelsen er normeret til 240 ECTS-point, heraf undervisningsfag sva-

rende til 90 ECTS-point og praktik svarende til 30 ECTS-point. De enkelte skoler skal selv vare-

tage oplæring af nye lærere. Kun 40% af de lærere, som starter med at undervise, har fået op-

læring, og kun 15% af lærerne under 30 år har fået sidemandsoplæring sammenlignet med EU-

gennemsnittet på 28,2% . 

Lærerne kan selv vælge, om de ønsker at tage efteruddannelseskurser, og der er få incitamenter 

til deltagelse. Ifølge TALIS har 86,4% af lærerne deltaget i efteruddannelsesaktiviteter i løbet af 

de sidste 12 måneder sammenlignet med EU-gennemsnittet på 84,7%. Samtidig er det gennem-

snitlige antal dage, der bruges på sådanne kurser og de forskellige fag/emner, der udbydes, 

lavere end EU-gennemsnittet (Europa-Kommissionen 2015b). Næsten halvdelen af lærerne 

(48,7%) har deltaget i kurser, der har til formål at forbedre deres informations- og formidlings-

kompetencer i forhold til undervisningen, men kun et fåtal af dem (6,6%) deltog i kurser inden 

for erhvervsvejledning. Andelen af lærere, der benytter informations- og kommunikationstekno-

logier (IKT) i forbindelse med lærer- og elevarbejde er over EU-gennemsnittet (73,9% sammen-

lignet med 34%). Skolerne er veludstyrede med it-værktøjer, og eleverne klarer sig godt i for-

hold til at bruge disse teknologier (IEA 2014). 

Data viser, at en faldende procentdel af eleverne har to eller flere fremmedsprog på folkeskole-

niveau. I 2013 havde 81,7% af eleverne mindst to sprog, hvilket betyder et fald på 5,7 procent-

point over en 5-årig periode.5 Alle elever har engelsk, og 3/4 af dem har tysk på folkeskoleni-

veau. Eleverne lærer 1,8 fremmedsprog på ISCED niveau 2, mens det gennemsnitlige antal 

sprog er lavere på de gymnasiale uddannelser (0,9) med synlige forskelle i sprogundervisnings-

muligheder generelt og i de erhvervsfaglige uddannelser (1,5 i forhold til 0,3). 

Med reformen af læreruddannelsen i 2012 (Danish Government 2012a) havde regeringen til hen-

sigt at forbedre kvaliteten i undervisningen og gøre uddannelsen mere attraktiv for nye kandida-

ter med en ungdomsuddannelse. Der skal foretages en evaluering af ændringerne i 2017. Men 

ansøgnings- og optagelsesdata i relation til læreruddannelserne i 2013 viser imidlertid, at antal-

let er steget, men færre studerende er i stand til at opfylde de højere optagelseskrav. 

Yderligere reformpakker er blevet præsenteret af alle partierne i et forsøg på at forbedre de dan-

ske elevers uddannelsesresultater. I august 2014 blev folkeskolereformen implementeret (Boks 

1) samt ungdomsuddannelsesreformen (beskrevet i 

Den term, som anvendes i Danmark om personalet i børnehaveklasserne og daginstitutionerne (ISCED 0) er ”pæda-
gog”. 
Kilde: Eurostat. Sprogundervisning.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pkt. 7). Desuden blev der fremlagt forslag om en gymnasie- og ungdomsuddannelsesreform i 

december 2014. Sidstnævnte reformforslag har været udløst af de høje fraværsprocenter, pro-

blemer med at få eleverne til at vælge studieretninger, der er adgangsgivende til videregående 

uddannelser, samt at undervisningen ikke har været god nok til at opfylde optagelseskravene på 

visse universitetsuddannelser. De planlagte foranstaltninger har bestået i at reducere antallet af 

studieretninger – med mulighed for lokal tilpasning, bedre sammenkædning med videregående 

uddannelser, obligatoriske færdigheder i matematik og naturvidenskab på mellemniveau for flere 

elever, evaluering af sociale og kreative færdigheder samt strengere optagelseskrav på de gym-

nasiale uddannelser. I sommeren 2015 besluttede den nye regering imidlertid ikke at vedtage 

forslaget. 

At give eleverne IKT og iværksætterfærdigheder er en af de vigtigste prioriteter, som det frem-

går af “Digitaliseringsstrategien 2011–2015” og Innovationsstrategien 2010. Den løbende Folke-

skolereform har til formål at gøre iværksætteri og innovation til en endnu mere integreret del af 

pensum. 

Boks 1. Folkeskolereformen 

En ambitiøs dagsorden for folkeskolen blev vedtaget i Danmark i sommeren 2013. Den tager 
udgangspunkt i Produktivitetskommissionens rapport (Produktivitetskommissionen 2013) og en 
aftale mellem forskellige politiske partier. Reformen og dens målsætning med at styrke læringen 
og kvaliteten i de danske folkeskoler (80% af eleverne skal hæve deres karaktergennemsnit i 
matematik og læsning, den sociales baggrunds påvirkning af karaktererne skal mindskes og 
elevernes trivsel skal øges) nyder bred politisk opbakning. Implementeringsprocessen gik i gang 
i august 2014 og forventes afsluttet i 2020. De overordnede formål med reformen er: 

• Rationalisering af Danmarks fælles mål (Fælles Mål) har til hensigt at tydeliggøre for læ-
rer, forældre og elever, hvilke læringsresultater eleverne skal opnå. De reviderede mål 
følges op med retningslinjer og værktøjer, som hjælper med at organisere undervisnin-
gen. Dette forventes at give mulighed for brug af mere forskelligartet pædagogik og 
bedre støtte til individuelle læringsbehov. Iværksætteri og innovation er integreret i de 
fælles mål for alle fag, og et nyt fag, “håndværk og design”, er blevet indført. 

• Skoledagene er blevet længere6 på alle klassetrin (alder 0–15) og mere varierede 
med faglig fordybelse og lektiehjælp, indførelse af daglig fysisk 
aktivitet, åbning af skolen for offentligheden og samarbejde med interessenter i forhold 
til praktiske aktiviteter, iværksætteri og innovative projekter. Særlig opmærksomhed og 
mere tid er afsat til dansk og matematik, og engelsk som fremmedsprog er indført fra 1. 
klasse (7 års alderen) samt et andet fremmedsprog i 5. klasse (11 års alderen). 

• Øget fokus på forberedelse af eleverne til de videregående uddannelser med det formål, 
at mindst 95% af de unge afslutter mindst én uddannelse efter folkeskolen. Det sidste 
år i folkeskolen vil have mere fokus på at forberede eleverne på videregående uddan-
nelse, især i forhold til matematik og dansk, og tilbyde mere uddannelses- og 
erhvervsvejledning. Det vil blive undersøgt nærmere, hvordan folkeskolens af-
gangseksamen kan indtage en vigtigere plads ved optagelse på de gymnasiale uddan-
nelser. 

• Forbedring af inklusion af elever med specielle undervisningsbehov i folkeskolen ved 
hjælp af lovgivning og uddannelseskonsulenter, der hjælper kommunerne og skolerne 
med at indføre bedre inklusionspraksis og monitorering samt øge kendskabet hertil. 

• Forbedring af lærerkompetencer og mere støtte til undervisningen i skolerne ved at 
indføre, at alle elever i folkeskolen skal undervises af lærere, der har speciale i et 
hovedfag og øget støtte til videreuddannelse af lærer og pædagoger (134 mio. euro fi-
nansieret støtte fra staten hertil) og skoleinspektører (8 mio. euro i offentlig støtte er af-
sat til dette formål) samt nedsættelse af en instans. 

I 2014/15 var den anbefalede undervisningstid i timer for det obligatoriske pensum som minimum et teoretisk år i 
løbet af et fuldtidsstudie i Danmark 1.004 timer, hvilket er den længste i EU (Europa-Kommissionen 2015a). 
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6. Modernisering af de videregående uddannelser 
Antallet af 30–34-årige, der gennemfører en videregående uddannelse i Danmark, er stigende 

(43,4% i 2013 og 44,1% i 2014) og er stadig over EU-gennemsnittet (37,9% i 2014). Flere yng-

re kvinder (50%) end mænd (38,4%) har en videregående uddannelse, men skævheden blandt 

kønnene er blevet lidt mindre i forhold til tidligere år. Antallet af udenlandskfødte unge, der gen-

nemfører en uddannelse, nærmer sig antallet af danskfødte (henholdsvis 31,4% og 42,7% i 

2011, og 41,5% og 44,5% i 2014). Dette kan i høj grad forklares med den markante stigning i 

andelen af EU-borgere med videregående uddannelser i aldersgruppen 30–34 år (57,4% i 2012 

og 72,9% i 2014). I 2012 startede 19,9 af de 18–34-årige på en videregående uddannelse, hvil-

ket giver en stigning på 3,1 procentpoint på 6 år (Europa-Kommissionen 2015c). 

Antallet af studerende, som færdiggør uddannelsen i Danmark var 81% i 2011 (sammenlignet 

med OECD-gennemsnittet på 68%) (OECD 2013a). Samtidig påpeges det i den endelige rapport 

fra Expert Committee on Quality and Relevance in Higher Education (Expert Committee 2015), 

at en stor del af de studerende dropper ud eller skifter uddannelse i løbet af det første studieår 

— omkring 21% på ”akademiuddannelserne”, 14% på ”bacheloruddannelserne” og 16% på ”uni-

versitetsuddannelserne”. Beskæftigelsesprocenten for nyuddannede fra de videregående uddan-

nelser7 er endnu ikke nået op på tallene før krisen (92,8% i 2007). Den var 86,4% i 2014 i for-

hold til EU-gennemsnittet på 80,5%. Ekspertgruppen fremhæver, at ledighedsprocenten blandt 

kandidater fra de videregående uddannelser et år efter, at de er blevet færdige, er ca. 30%. 

Danmark har det næsthøjeste antal indgående/udgående studerende inden for de videregående 

uddannelser i Europa, kun overgået af Storbritannien (Europa-Kommissionen 2015c). Mobilitet 

blandt udenlandske studerende er stigende. Mens 2,8% af de studerende kom fra udlandet i 

2008, kom 7,4% af de studerende i 2013 fra udlandet (Figur 3), hvilket også betød en markant 

stigning i det absolutte antal af udenlandske studerende (på mere end 3,75 gange). Statistikker-

ne viser, at der var næsten 29.500 (10,1% af alle studerende) udenlandske studerende i Dan-

mark i 2013, hvoraf de fleste kom fra Norge, Tyskland, Sverige, Rumænien og Asien.8 Samtidig 

rejste kun 2% af de danske studerende til  

Personer i alderen 20–34 år, som forlod uddannelsen 1–3 år før referenceåret. 
Rækkefølgen af lande på listen viser rækkefølgen af antallet af udenlandske studerende fra et specifikt land.  

bestående af 80 uddannelseskonsulenter til at rådgive skoler og kommuner, et folkesko-
leressourcecenter, som vil udbrede gode metoder og værktøjer samt indhente de bedste 
fremgangsmåder og udvikle kompetencemålingsmetoder, der kan bruges i lærernes dag-
lige virke. 

• Større opmærksomhed på elevernes trivsel: indikatorer for læringsmiljø 
og trivsel vil blive defineret, hvilket vil danne grundlag for en undersøgelse, der 
ser på elevernes trivsel. Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt, sammen med re-
sultaterne af nationale kompetencetests og kommunernes kvalitetsrapporter, til skoletil-
syn. Den første undersøgelse blev foretaget primo 2015. 

• Monitorering af konsekvenserne af reformen gennem en 5-årig undersøgelses- og 
 monitoreringsordning med et samlet budget på 75 mio. kroner. 400 skoler vil blive fulgt 
nøje, og implementering på lokalt plan vil blive monitoreret gennem undersøgelser,  

hvor de foreløbige resultater vil blive videreformidlet til interessenter hvert år. Moni-
toreringen, især af konsekvenserne af reformen for elever med indvandrerbaggrund, er 
uvurderlig i forhold til at sikre kvalitet for specifikke målgrupper. 

Desuden kunne ministeren med ansvar for videregående uddannelse og forskning meddele i maj 
2015, at indholdet i læreruddannelse vil blive tilpasset Folkeskolereformen – især i forhold til 
fremmedsprogsundervisning, gymnastik og billedkunst, og der vil blive lagt mere vægt på at give 
eleverne feedback. 

Til komplet implementering af reformen indtil 2020 har regeringen afsat kr. 7,2 mia.  



 

 

Figur 3. Antallet af udenlandske studerende i procent af de studerende i værtslandet 
(2008, 2012) 
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Kilde: Eurostat, Studerende fra udlandet i forhold til uddannelsesniveau og oprindelse [educ_momo_orig] 
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andre EU-, EEA- eller kandidatlande for at studere i 2013.9 De primære årsager til, at de stude-

rende afholder sig fra at studere i udlandet, er manglende information og tilskyndelse, adskillelse 

fra deres familie og en forventet ekstra økonomisk byrde. Der er behov for en større  

 

indsats til at fremme studier i udlandet for at nå de nationale mål på 50% i forhold hertil. 

Data viser, at længden og lektiemængden på første del af uddannelserne i Danmark er de mest 

varierede inden for videregående uddannelser i Europa (Europa-Kommissionen 2015c). Omkring 

55% af uddannelserne svarer til 180 ECTS, 8% kræver 240 ECTS og 35% af uddannelserne føl-

ger 210 ECTS-modellen. Sidstnævnte gælder primært professionsbacheloruddannelserne, hvor 

et vist antal point gives for praktikophold. Når det drejer sig om den faktiske tid, der bruges på 

at studere, antyder Eurostudent-undersøgelsen, at studieintensiteten blandt danske fuldtidsstu-

derende er en af de laveste i EU. Kun 72,8% af de fuldtidsstuderende bruger mere end 21 timer 

om ugen på at studere. Mellem 1/4 – 1/2 af førsteårsstuderende fortsatte deres uddannelse på 

andet år inden for et år efter, de var færdige, i 2013. Sandsynligheden for at tage en videregå-

ende uddannelse er tre gange højere for unge, hvis forældre allerede har gennemført en videre-

gående uddannelse, end for dem, der kommer fra en baggrund, hvor man ikke har en videregå-

ende uddannelse (OECD 2015). Eurostudent-undersøgelsen viser, at en stor del af de studeren-

de (76%, det højeste antal i EU) har forældre med en videregående uddannelse. Førstegenerati-

onsindvandrere står for 26% og andengenerationsindvandrere for 6% af alle studerende (Euro-

student 2015). 

I forlængelse af Produktivitetskommissionens rapport (Produktivitetskommissionen 2013), har 

den danske regering nedsat et ”ekspertudvalg” i 2013. Den endelige rapport fra udvalget (Ek-

spertudvalget 2015) påviste de udfordringer, som de danske videregående uddannelser står 

overfor p.t., og anbefalede regeringen at foretage markante ændringer i forhold til systemet og 

uddannelsesstederne for at forbedre kvaliteten og arbejdsmarkedsrelevansen af de videregående 

uddannelser. Anbefalingerne omfattede: i) fleksibilitet i forhold til længden på uddannelserne 

afhængigt af studieretningen samt at gøre de videregående uddannelsesretninger mere fleksible, 

ii) central styring af antallet af optagede studerende baseret på data og ekspertrådgivning samt 

reform af optagelsessystemet,10 iii) deregulering af uddannelsesindhold og organisering, give 

uddannelsesinstitutionerne mere plads og ansvar til håndtering af dette, iv) nedskæring af ta-

xameterfinansieringsordningen, og lancering af faste årlige tilskud samt afsættelse af 1 mia. 

kroner om året til forbedring af kvaliteten og  

Kilde: Eurostat, Mobilitet blandt studerende. 
Institutionerne skal gradvist definere uddannelsesspecifikke optagelseskrav i stedet for det nuværende karaktergen-
nemsnit. Opmærksomheden vil særligt være rettet mod uddannelser med høje frafaldstal, og dem, som er mest 
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populære blandt ansøgerne. Optagelseskrav skal desuden være defineret på kandidatuddannelserne i stedet for den nuvæ-
rende automatiske optagelse.
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relevansen af uddannelserne på konkurrenceforhold, v) videreudvikling af et centralt elektronisk 

informationssystem, Uddannelseszoom11, med yderligere målbare indikatorer og offentlig tilgæn-

gelig information på det enkelte uddannelsesniveau. 

Som svar på den første rapport fra ekspertudvalget blev ministeriet for videregående uddannel-

ser og uddannelsesstederne enige om en ”dimensioneringsplan” og en SU-reform i november 

2014. Planen er i perioden 2015–2018 at reducere antallet af bachelorstudiepladser med 3.500 

og antallet af masterstudiepladser med 2.500 inden for områder, hvor ledigheden har været 

højere i de sidste 8 år. Foranstaltninger til at øge studieintensiteten hos de studerende — obliga-

torisk tilmelding til fag og prøver, ingen mulighed for at udskyde eksaminer — og til at gøre ud-

dannelserne kortere er ligeledes blevet iværksat. Ovennævnte anbefalinger fra udvalget blev 

også drøftet i foråret 2015 på en større konference. Som resultat har ministeriet og de videregå-

ende uddannelsesinstitutioner indgået en kvalitetsaftale om ansvarsområderne vedrørende fuld-

tidsstudier, bedre uddannelsesaftaler, forbedring af arbejdsmarkedsrelevans af uddannelserne 

samt ændringer i optagelsesprocedurerne. Udarbejdelse og implementering af en omfattende 

pakke af foranstaltninger samt evaluering af de forventede resultater er opgaver, som den nye 

regering har i vente.  

7. Modernisering af erhvervsuddannelserne og fremme af voksenud-
dannelser 

Danmark har et lavere antal studerende på erhvervsuddannelserne i forhold til EU-gennemsnittet 

(43,3% sammenlignet med EU-gennemsnittet på 48,9% i 2013). Tilmelding blandt 16–19-årige 

er markant lavere, men er højere blandt de studerende på over 20 år.12 Antallet af studerende 

på erhvervsuddannelserne i praktikordninger er 97% sammenlignet med EU-gennemsnittet på 

28% (Cedefop 2013). Dette er den højeste andel i EU. Omkring halvdelen af virksomheder med 

mere end 10 ansatte tilbyder erhvervsuddannelse (2010).13 Ikke desto mindre er frafaldsraten 

fra erhvervsuddannelserne høj (næsten 50%),14 hvilket kan forklares med, at de studerende ikke 

har tilstrækkelige grundlæggende færdigheder, ændring af erhvervsuddannelserne og mangel på 

praktikpladser. I 2014 kunne 12.258 studerende ikke selv finde en praktikplads i en virksomhed 

— omkring halvdelen af dem havde slet ikke nogen kontrakt og den anden halvdel (6.556) fik 

tilbudt en praktikplads i skolens praktikcenter i 2013 (Cedefop 2014). Beskæftigelsesprocenten 

blandt nye kandidater med en ungdomsuddannelse15 steg til 81% i 2014, hvilket er 2 procentpo-

int højere end i 2013. Dette er den femtehøjeste i EU, men stadig lavere end noget andet år 

mellem 2007 og 2012 i Danmark. I 2014 havde Danmark igen det højeste antal voksne, der 

gennemgik livslang læring i EU (31,7% sammenlignet med EU-gennemsnittet på 11,7%). Livs-

lang læring er populært blandt voksne på alle gennemførelsesniveauer16 og deltagelsesprocenten 

er især høj for kvinder (37,5%). 

Erhvervsuddannelsesreformen ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser” (Undervisnings-

ministeriet 2014) blev vedtaget af Folketinget i juni 2014 og trådte i kraft i september 2015. 

Målet er, at løse udfordringerne i forhold til tiltrækning, frafald og kvalitet i erhvervsuddannel-

serne samt sætte ambitiøse mål: inden 2020 skal mindst 1/4 af alle 9.- eller 10.-klasses elever 

vælge en erhvervsuddannelse, og 60% af eleverne på erhvervsuddannelserne skal gennemføre 

deres uddannelse.17 For at tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne er der lagt vægt 

på  

Informationssystemets hjemmeside er tilgængelig på: https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#/ 
13,8% af de 16-årige, 20,9% af de 17-årige, 23,9% af de 18-årige, 37,4% af de 19-årige og 68,1% af de 20–24-årige 
startede på en erhvervsuddannelse. Kilde: Eurostat, Elever, der er startet på en ungdomsuddannelse fordelt efter 
uddannelsesretning, køn og alder. 
Kilde: Eurostat, Procent af virksomheder, der tilbyder erhvervsuddannelse efter klassestørrelse. 
I 2012 var antallet af afsluttede erhvervsuddannelser 52%. Kilde: Undervisningsministeriet 2014. 
Personer i alderen 20–34 år, som forlod uddannelsen 1–3 år før referenceåret. 
Deltagelsesprocenten er som følger: 22,8% af voksne med lav (ISCED 1–2) gennemførelsesprocent (5 gange EU-
gennemsnittet på 4,4%), 28,3% af voksne, der har gennemført en ungdomsuddannelse (ISCED 3–4) og 40,7% blandt 
voksne med en videregående (ISCED 5–8) uddannelse. 

Reformen sætter en anden milepæl med hensyn til nye unge optagede og gennemførelsesprocenter: inden 2025 skal 30% af 
alle 9.- eller 10.-klasses elever vælge en erhvervsuddannelse og 67% af dem skal gennemføre deres erhvervsuddannelse.

https://www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/#/
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at inspirere til et læringsmiljø blandt unge ved at skabe studiegrupper og campus-miljøer. 

En ny 1-årig grunduddannelse hjælper med at sikre, at alle studerende får de nødvendige basale 

færdigheder til at gennemføre en erhvervsuddannelse og give de studerende mere tid til at væl-

ge en faglig uddannelse. Fleksibilitet er desuden udvidet ved at gøre progression til videregående 

uddannelser muligt for flere studerende18 og ved at anerkende forudgående læring i nye er-

hvervsuddannelser for studerende i 25-års alderen eller derover. Et minimum karaktergennem-

snit i dansk og matematik i 9. og 10. klasse (”uddannelsesparathed”) er sat som et optagelses-

krav for erhvervsuddannelserne. De studerende, som ikke opfylder kravene, tilbydes to nye, 

alternative uddannelser: 

• ”Eud10”, en kombineret 1-årig grunduddannelse og erhvervsuddannelse i 10. klasse skal 

tilbydes af alle kommuner fra august 2015 for at forberede eleverne, så de har de nød-

vendige kompetencer til at blive optaget på erhvervsuddannelserne. 

• Den ”kombinerede efter-folkeskole uddannelse” tilbyder en vej til en erhvervsuddannelse 

inden for en begrænset række stillinger til 15–24-årige studerende, som ikke går i sko-

le.19 

Ud over de strukturelle forandringer vil det være obligatorisk for lærerne at deltage i pædagogisk 

uddannelse og styrke differentieret undervisning i timerne. Denne metode skal sikre, at stude-

rende med forskellige kompetenceniveauer kan færdiggøre deres studier. Endelig vil der blive 

udarbejdet en strategi for digitale erhvervsuddannelser for at fremme brugen af IKT inden for 

erhvervsuddannelserne. Regeringen har afsat omkring 120 mio. euro til reformen i perioden fra 

2014–20. 

Med hensyn til voksenuddannelse har regeringen foreslået nye integrationsinitiativer med fokus 

på indvandrere og flygtninge, med udgangspunkt i anbefalingerne fra et uvildigt ekspertudvalg, 

Koch-komiteen (Koch 2015). Gennem bedre kvalitet og mere fleksibilitet sigter forslaget både 

mod at opgradere kvalifikationerne hos ufaglærte og hæve uddannelsesniveauet hos faglærte. 

Ambitionen var at øge deltagelsen med op til 180.000 inden for voksenuddannelser, især er-

hvervsuddannelser, akademiuddannelser og også 20.000 optagelser på de videregående uddan-

nelser. Forslaget er endnu ikke blevet behandlet i Folketinget. Endelig forpligter kontanthjælps-

reformen ledige under 30 år til at tage en uddannelse, som betingelse for at kunne modtage 

sociale ydelser. Reformen vil øge antallet af ledige, som tager en erhvervs- og voksenuddannel-

se. I hvilken udstrækning, der er kapacitet (logistik og personale) til tiltaget, vides endnu ikke.  
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