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1. Nøgleindikatorer 

 

Kilder: Eurostat (se afsnit 10 for yderligere oplysninger) OECD (PISA). 

Bemærkninger: Dataene henviser til vægtede EU-gennemsnit, der dækker et forskelligt antal medlemsstater, afhængigt af 

kilden;d = forskel i definition, 12 = 2012, 13 = 2013, 15 = 2015, 16 = 2016. 

For meritmobile dimittender er EU-gennemsnittet beregnet af GD EAC på basis af de tilgængelige lande. For uddannelsesmobile 

dimittender er EU-gennemsnittet beregnet af GD EAC på grundlag af data fra Eurostat og OECD. 

Yderligere oplysninger findes i det relevante afsnit i Bind 1 (ec.europa.eu/education/monitor). 

 

Figur 1. Position i forhold til de bedste (ydre ring) og svageste (midten) 

                                   
Kilde: Beregninger fra GD for Uddannelse, Unge, Idræt og Kultur baseret på data fra Eurostat (LFS 2017, UOE 2016) og OECD 

(PISA 2015). Bemærkning: Alle scorer ligger mellem et maksimum (de bedste, som er repræsenteret af den ydre ring) og et 

minimum (de svageste, der er repræsenteret af midten af figuren). 
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2. Hovedpunkter 

 
 I det danske uddannelsessystem kombineres gode resultater med fokus på elevernes 

trivsel. 

 På trods af en stor deltagelse i førskoleundervisningen og fokus på inklusion i hele 

uddannelsessystemet, afspejles effekten af den socioøkonomiske status stadig i 

uddannelsesresultaterne, og elever med indvandrerbaggrund halter fortsat voldsomt 

bagefter. 

 I Danmark er medborgerskabsuddannelse et tværfagligt emne, og 

kompetencedifferentieringen er mindre udviklet end i andre nordiske lande. 

 Der har været mange reformer inden for undervisningssektoren, hvilket har ført til en vis 

"reformtræthed". Lærernes deltagelse i efteruddannelse er lav. 

 Selvom de offentlige budgetter er blevet skåret ned, er Danmark stadig et af de lande, 
der bruger flest ressourcer på uddannelse i EU, og det har en meget fordelagtig 

uddannelsesstøtteordning. 

 

3. Investering i uddannelse og erhvervsuddannelse 

Danmark er fortsat et af de lande i EU, der investerer mest i uddannelse på trods af de 
seneste nedskæringer. De offentlige udgifter i procent af BNP var næsten uændrede i 2016, 

nemlig på 6,9 % (Eurostats COFOG).  De statslige offentlige udgifter til uddannelse var også i det 
store og hele uændrede, nemlig på 19 mia. EUR. Der blev foretaget nedskæringer på lokalt plan, 

som havde særlig virkning for førskoleundervisning og børnepasningsordninger (ECEC). Kvaliteten 
af de leverede tjenester målt i antallet af børn pr. lærer og kvalifikationsniveauet for personalet i 
førskoleundervisning varierer betydeligt mellem kommunerne. Virkningen af budgetbesparelser var 
også synlig inden for videregående uddannelse, hvor f.eks. Københavns Universitet i 2016 
meddelte, at mere end 500 undervisere, forskere og andet personale, der yder tjenester, risikerer 
at miste deres job. Dette svarer til 7 % af personalet. 

Danmark bruger en større andel af udgifterne på førskoleundervisning end 
sammenlignelige lande1 og har en fordelagtig uddannelsesstøtteordning. Over 90 % af 
udgifterne til folkeskoleuddannelse betales af de lokale myndigheder. Danmark bruger 1,3 % af 
BNP på førskoleundervisning. Dette er 0,5 procentpoint mere end EU-gennemsnittet, men stadig 
lavere end de 2 %, som Sverige bruger. Generelt går en betydelig del af udgifterne, sammenlignet 

med andre nordiske lande, til den fordelagtige uddannelsesstøtteordning inden for videregående 
uddannelse. Sammenlignet med lærerne i andre EU-lande får danske lærere en god løn, idet de 
tjener ca. 90 % af, hvad andre fuldtidsbeskæftigede med en videregående uddannelse tjener2 
(OECD, 2018a). 

Elev-/studenterpopulationen forventes at variere i løbet af de næste årtier, navnlig med 

en stigning i de yngre aldersgrupper og mere stabile kohorter inden for videregående 
uddannelse. Eurostat forventer en reduktion på 2 % af de 7-18-årige frem til 2030 i forhold til 
2017 (i tråd med OECD, 2016b) og en stigning på 7 % i 2050. For børn under 6 år forventes en 
dramatisk stigning på 18 % frem til 2030 og en yderligere stigning på 10 % frem til 2050. Den 
relevante aldersgruppe for videregående uddannelse (aldersgruppen 19-26 år) vil blive reduceret 
med 4 % frem til 2030 og derefter stige en anelse med 1 % frem til 2050. Dette kræver et særligt 

fokus på førskoleundervisning i fremtiden. De mere umiddelbare udsving i mønstret for deltagelse i 
uddannelse omfattede et fald på 3 % for erhvervsuddannelser (VET) mellem 2013 og 2014 og 

navnlig en stigning i andelen af studerende på kortvarige videregående uddannelser på 6 % i 2014 
og igen med 5 % i 2016. 
  

                                                
1  OECD's EaG 2017, indikator B1. 
2  OECD's EaG 2017, tabel D3.2a. 
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4. Medborgerskabsuddannelse 

Medborgerskabsuddannelse er et tværfagligt emne i Danmark. På grund af 
uddannelsessystemets decentrale struktur i Danmark er der ikke noget centralt tilsyn, 
men eleverne/de studerende klarer sig godt. Medborgerskabsuddannelse i Danmark er 
primært et tværfagligt emne på ISCED-niveau 1-3. Medborgerskabsuddannelse tilbydes dog også 
som et selvstændigt fag på 8. og 9. klassetrin ("samfundsfag"). Det fremgår af læseplanerne for 

ungdomsuddannelserne, at både uddannelsesprogrammer og skolekulturen bør bidrage til at 
forberede eleverne på deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et frit og demokratisk 
samfund. Ifølge undersøgelsen "International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)3", som 
den internationale sammenslutning til vurdering af skoleresultater (IEA) foretog i 2016 (Schulz 
m.fl., 2017), opnåede danske ottendeklasseselever den højeste score i viden om samfundsforhold i 

international sammenligning. 

Kompetencedifferentieringen er mindre udviklet end i andre nordiske lande (Eurydice, 2017). Der 
findes ingen retningslinjer for, hvordan uddannelse i medborgerkundskab i folkeskolen, på det 
almene gymnasium og på skolebaserede erhvervsuddannelser, skal vurderes i det daglige arbejde, 
og der findes ingen nationale test i medborgerskabsuddannelsen. På det almene gymnasium 
undervises der i medborgerskab af ikkespecialiserede lærere, som har kompetence i andre fag. 

Siden 2017 er der imidlertid blevet tilbudt et toårigt kursus på halv tid, der fører til en mastergrad i 
myndighed og medborgerskab, som dækker emner som forholdet mellem individet og fællesskabet 
og begreber som individualisme, globalisering, europæisering og multikulturalisme. Erfaringen fra 
de første kurser vil give myndighederne mulighed for at forbedre den grundlæggende 
læreruddannelse fremadrettet. 

Kritisk tænkning er nu blevet gjort til et eksplicit læringsmål, og aktiviteter uden for 

læseplanerne afhænger af skolerne. Den nye læseplan for folkeskolen i 2015/2016 forenkler de 
fælles mål, der blev opstillet i 2009, og fokuserer på medborgerskab og menneskerettigheder og 
gør nu kritisk tænkning til et eksplicit læringsmål. Reformen giver eleverne flere muligheder for at 
tilrettelægge deres egen skoledag. Engagement og aktiviteter uden for læseplanen i samfundet er 
en fast del af en elevs/studerendes liv. Folkeskolen og de gymnasiale uddannelser er ansvarlige for 

tilrettelæggelsen heraf. 

5. Modernisering af skoleuddannelsen 

Danmark har generelt gode uddannelsesresultater, men unge fra dårligt stillede miljøer 
og navnlig unge med indvandrerbaggrund halter i alvorlig grad bagefter. Danmark klarer 
sig godt i internationale test. Danmark er blandt de EU-lande, der klarer sig bedst med hensyn til 
andelen af elever med ringe færdigheder i matematik, naturfag og læsning (PISA 2015), idet det 
opnår en samlet procentdel på 15 %, der opfylder benchmarket for uddannelse og 

erhvervsuddannelse for 2020, og ligger 13,6 % højere en benchmarket for matematik. Imidlertid 
viser PIRLS-data fra 2016, at læsefærdighederne blandt danske fjerdeklasseselever ikke er blevet 

forbedret siden 2006 i modsætning til andre nordiske lande såsom Norge eller Sverige (Mejding 
m.fl., 2017), hvilket bekræfter de manglende fremskridt i PISA-undersøgelser blandt 15-årige 
siden 2000. De seneste reformer i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, der havde til formål 
at forbedre kvaliteten, er endnu ikke blevet evalueret. Danmark har – sammenlignet med andre 
nordiske lande – en væsentligt mindre andel af elever, der klarer sig godt (OECD, 2016a). 
  

                                                
3  ICCS rapporterer om elevernes viden om begreberne medborgerskab, lighed, beslutningsproces og deres selvopfattelse 

som medborger. I ICCS 2016 var skalaen for viden om samfundsforhold sat til en parameter med en middelværdi på 500 

(den gennemsnitlige score for de lande, der deltog i ICCS 2009). 
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Figur 2. Forskel i score i naturfag mellem elever med indvandrer- og ikke-
indvandrerbaggrund (PISA-point) med og uden justering for socioøkonomisk status 

 

 
Kilde: OECD PISA 2015. 

 
Andengenerationsunge med indvandrerbaggrund har langt større sandsynlighed for at 
opnå ringe resultater end elever/studerende med ikke-indvandrerbaggrund. Selvom der 
blandt indvandrerne i Danmark er en mindre andel elever/studerende, der klarer sig dårligere i 

matematik end EU-gennemsnittet, er det det eneste land, hvor anden generation ikke opnår bedre 
resultater end det, der blev målt i PISA 2015-undersøgelsen (Europa-Kommissionen, 2016 og 

2018a). Indvandrere fra vestlige lande klarer sig generelt bedre end indvandrere fra andre lande, 
men klarer sig stadig dårligere end elever med ikke-indvandrerbaggrund. De nationale test i 
læsning i 2016/2017 bekræftede en klar præstationskløft for indvandrere, men ikke at anden 
generation klarede sig ringere. Mens 78 % af eleverne med ikke-indvandrerbaggrund klarede sig 
godt i anden klasse, var det kun tilfældet for 52 % af førstegenerationsindvandrerne og 61 % af 
andengenerationsindvandrerne. Test i ottende klasse viste et tilsvarende mønster 
(Undervisningsministeriet, 2017). 

 
Folkeskolereformen betyder, at danske elever nu har den længste skoledag i de nordiske 
lande (Vive, 2017). Ifølge den nationale PIRLS 2016-analyse har denne ekstra læringstid endnu 
ikke bidraget til at opnå bedre læringsresultater. Dette er i overensstemmelse med internationale 
undersøgelser. Dårlige resultater i internationale læsetest kan også afspejle den omstændighed, at 

danske elever føler mindst glæde ved at læse i alle de lande, der deltager i PIRLS. Deres lærere 

oplyser ligeledes, at kun ca. 15 % af dem læser for deres fornøjelses skyld. Modstandsdygtigheden 
blandt danske elever med indvandrerbaggrund er blandet. Sammenlignet med andre nordiske 
lande klarer de sig bedre fagligt og er mere motiverede for at opnå resultater, men er mere 
ængstelige for deres liv (OECD, 2018b). 
 
Selvom brugen af internettet er vokset til et af de højeste niveauer i EU, er der ingen klar 
indikation af en kortsigtet forbedring af de digitale færdigheder. 95 % af befolkningen i 

alderen 16-74 år brugte internettet i 2017 sammenlignet med 78 % i 2006. I samme aldersgruppe 
blev indikatoren for digitale færdigheder på et grundlæggende eller højere niveau forbedret mellem 
2015 og 2016, men faldt i 2017 til under niveauet for 2015 til forskel fra de øvrige nordiske lande. 
De digitale færdigheder hos den erhvervsaktive befolkning steg mellem 2015 og 2017 for personer 
med lave generelle kvalifikationer, forblev på ca. samme niveau for personer med grundlæggende 
færdigheder og faldt en anelse for personer med digitale færdigheder på et højere niveau. 

"Strategien for Danmarks digital vækst" (Erhvervsministeriet, 2018), der blev vedtaget i 

Folketinget i februar 2018, identificerer 38 aktiviteter med det formål at gøre Danmark til en digital 
frontløber. Der er blevet afsat ca. 10 mio. EUR til et fireårigt forsøgsprogram (2019-2021), der skal 
teste forskellige modeller for at styrke den teknologiske forståelse i folkeskolen og på 
ungdomsuddannelserne, et af strategiens syv vigtigste initiativer (Europa-Kommissionen, 2018b). 
Desuden blev der fremlagt en strategi til styrkelse af undervisning og læring inden for 
naturvidenskab i 2018 (Eurydice, 2018). 
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Der er stærkt fokus på udnyttelse af digitalisering, herunder på uddannelsesområdet. I 
2018 blev der udarbejdet en handlingsplan for teknologi i undervisning og læring, der beskæftigede 
sig med, hvordan digitale kompetencer for alle aldersgrupper og blandt lærere og skoleledere kan 

styrkes, hvordan IKT bedre kan udnyttes i undervisningen, og hvordan der kan undervises i etisk 
brug af data. Mere generelt har regeringen og arbejdsmarkedets parter nedsat et "Disruptionråd" 
for at tilpasse det danske arbejdsmarked til den kollaborative økonomi og digitaliseringen. Formålet 
er at udvikle en strategi, hvorved digitalisering, robotter og kunstig intelligens forbedrer velfærden, 
samtidig med at arbejdsmarkedet forberedes til en fremtid, hvor mange traditionelle job forventes 
at forsvinde. Arbejdet i Disruptionrådet tilvejebringer også information til uddannelsesudbyderne 
om de reformer, som disse teknologiske ændringer kræver. 
 

Figur 3. Procentdel af elever med ringe færdigheder i matematik (PISA 2015) 

 

 
Kilde: OECD PISA 2015.  

 
Andelen af 18-24-årige, der forlader uddannelsessystemet tidligt (skolefrafald) er faldet 
støt, men elever med indvandrerbaggrund har vanskeligt ved at få adgang til en 
ungdomsuddannelse. Fra 2007 til 2017 faldt skolefrafaldet med 5,7 procentpoint til 7,2 %, men 
steg i 2017 med 1,6 procentpoint. Denne stigning var mere udtalt i mindre byer, forstæder og 

landdistrikter end i de større byer. Frafaldet blandt unge med indvandrerbaggrund er kun 0,7 
procentpoint højere end blandt unge med ikke-indvandrerbaggrund. For unge med ikke-vestlig 
baggrund er tallet kun 1,5 procentpoint højere. Mens relativt færre unge indvandrere dropper ud af 
en uddannelse i Danmark, har de stadig vanskeligt ved at komme ind på en ungdomsuddannelse. 
28 % af de elever, der er interesseret i at fortsætte på en ungdomsuddannelse, er ikke blevet 
fundet uddannelsesparate. Denne gruppe udgør 52 % for erhvervsuddannelsesprogrammerne mod 

17 % for det almene gymnasium. I det almene gymnasium er andelen af unge, der ikke er egnede 
til at fortsætte, steget støt i de seneste år. Siden 2017 skal alle skoler i ottende klasse vurdere, om 
en elev er parat til at gå videre til en ungdomsuddannelse, idet der ikke kun fokuseres på elevens 
faglige, personlige og sociale kompetencer, men også anvendes en nyligt indført praktisk 
dimension4. 

 

  

                                                
4  Lovbekendtgørelsen om vejledning. 
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Tekstboks 1: Ungdomsinitiativet i Nordjylland bistod ca. 1 400 marginaliserede 
danskerne med at komme i uddannelse og arbejde. 

 
15-30-årige uden uddannelsesmæssige kvalifikationer modtog skræddersyet støtte med et 
bidrag fra Den Europæiske Socialfond på 5 mio. EUR svarende til ca. 50 % af det samlede 
budget. Samarbejdet mellem fagfolk fra uddannelsesområdet, sociale myndigheder og 
beskæftigelsesområdet gjorde det muligt at udvikle personlige uddannelses- og 
beskæftigelsesplaner. En bred vifte af tjenester, herunder erhvervsvejledning, mentorordninger, 
praktikophold og lærepladser, fik 68 % af de unge til at påbegynde en uddannelse eller komme i 

arbejde. Ud over grundlæggende færdigheder (dansk, matematik og samfundsfag) lærte de også 
om sund kost, personlig kommunikation og finansiel forståelse. 

 
Yderligere oplysninger: http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=da&projectId=2137 
 

 
Danmark har én af de højeste procenter for deltagelse i førskoleundervisning og 

børnepasningsordninger (ECEC) for både børn med udenlandsk og ikke-udenlandsk 
baggrund. I 2015 deltog 91 % af børn under 2 år i førskoleundervisning og 
børnepasningsordninger og 97,1 % af de 3-årige. Det er den højeste deltagelse for børn under 2 år 
i EU (OECD, 2018a). Selvom regeringen har identificeret førskoleundervisning og 
børnepasningsordninger som en vigtig foranstaltning til at mindske socioøkonomisk isolation for 
personer med udenlandsk baggrund i sin strategi "Et Danmark — uden parallelsamfund, ingen 

ghettoer i 2030", er situationen på kommunalt plan stadig uensartet og kan som tidligere nævnt 
også blive forværret som følge af budgetnedskæringer. Antallet af børn pr. lærer stiger fortsat i 
visse kommuner, ligesom andelen af medarbejdere uden formelle kvalifikationer til 

førskoleundervisning og børnepasningsordninger gør (Christensen, 2017). 

 

Tekstboks 2: Lærere i Danmark 
 
Danmark har en forholdsvis ligelig aldersfordeling af lærere inden for undervisning og 
en mere ligelig fordeling mellem kønnene end andre EU-lande. Størstedelen af lærerne er 
mellem 30 og 60 år gamle (OECD, 2016a). Danmark skal dog fortsætte med at tiltrække unge 
til lærergerningen i betragtning af den fremtidige demografiske udvikling. Danmark er et af bare 

syv EU-lande, der beskæftiger sig med fremadrettet planlægning for lærere (Eurydice, 2018). 
Mandlige lærere er forholdsvis godt repræsenteret med 30,4 % i folkeskolen og 32,3 % på de 
første trin af ungdomsuddannelserne. Dette skal f.eks. ses i forhold til 2 % i grundskolen i 
Slovenien og 22 % på de første trin af ungdomsuddannelserne i Sverige. 
  

Danske lærere tjener relativt godt, men arbejdsvilkårene har været genstand for 
reformer. Lærerlønningerne er relativt attraktive i folkeskolen, men i mindre grad på 

ungdomsuddannelserne (OECD, 2017a). Generelt er virkningen af disse reformer blevet 
evalueret positivt. Men den øgede undervisningstid giver lærerne mindre individuel 
forberedelsestid (Vaaben og Vive, 2017), hvilket er et centralt mål i reformen. 
 
Lærernes kvalifikationer er et problem ligesom deres begrænsede deltagelse i løbende 
faglig udvikling. Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd finder 12 % af 
skolelederne, at manglen på kvalificerede lærere hindrer, at skolerne kan levere optimal 

uddannelse. Yderligere 25 % mener, at dette i nogen grad er tilfældet. Ifølge en nylig 
undersøgelse oplyste 41 % af de 98 kommuner, at de oplevede mangel på kvalificeret 
arbejdskraft i skolerne. 43 % mener, at det er blevet vanskeligere at rekruttere lærere inden for 
de seneste 3 år (Kommunernes Landsforening, 2017). I forbindelse med den internationale 
PIRLS-undersøgelse fra 2016 blev der konstateret et fald i den løbende faglige udvikling af 

lærere i forhold til 2011. Ca. 50 % af eleverne har lærerne, der ikke deltager i faglig 

videreudvikling. Der er ingen kurser i arbejdstiden, ingen orlov, og udgifter til rejser eller vikar 
bliver ikke dækket (Eurydice, 2018). De fleste danske lærere og skoleledere har kun en 
bacheloruddannelse. Manglen på løbende faglig udvikling vækker bekymring, da undervisningen 
og ledelsen af skolerne bliver en stadig større udfordring.  
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6. Modernisering af videregående uddannelse 

Med 48,8 % har Danmark fortsat en af de højeste gennemførelsesprocenter for 
videregående uddannelser i EU med et betydeligt antal studerende fra udlandet. 
Gennemførelsesprocenten for videregående uddannelser er steget med 10,7 procentpoint i de 
sidste 10 år. Danmark hører til de lande, der har et stort antal udenlandske studerende. Ifølge 
Eurostat er antallet af studerende fra både EU-lande og lande uden for EU fortsat med at stige 

mellem 2013 og 2016 og nåede op på 9 % for førstnævntes vedkommende og 10,8 % for 
sidstnævntes vedkommende. For så vidt angår uddannelsesmobile studerende blev der i 2016 i 
Danmark alene registreret en stigning på 10 % til 10,9 % for studerende fra EU og til 12,9 % for 
alle udenlandske studerende. På grund af det traditionelle sabbatår mellem ungdomsuddannelse og 
videregående uddannelse er danske studerende, der påbegynder en videregående uddannelse, 

ældre i international sammenligning. De har også tendens til ikke at komme ud på 

arbejdsmarkedet efter at have afsluttet deres bacheloruddannelse, men til at fortsatte 
uddannelsesforløbet for at få en kandidatuddannelse. 

Når elever med indvandrerbaggrund når op på ungdomsuddannelsesniveau, ligner deres 
uddannelsesmæssige resultater i høj grad de danske elevers. En analyse af det højeste 
afsluttede uddannelsesniveau fordelt på etnicitet i 2017 (Udlændinge og Integrationsministeriet, 

2017) viser, at omtrent den samme procentdel af kvinder med indvandrerbaggrund som kvinder 
med ikke-indvandrerbaggrund havde opnået en bachelor- eller kandidatgrad. Indvandrere med 
vestlig baggrund klarede sig mere end dobbelt så godt (28 %) som ikke-indvandrere eller 
indvandrere med ikke-vestlig baggrund (begge 12 %) med hensyn til at få en kandidatuddannelse. 
Disse tal tyder på, at der er en vis tilvandring af allerede velkvalificerede indvandrere, som 
påbegynder kandidatstudier. 

Danske reformer inden for videregående uddannelse fokuserer på finansiering. En ny 
finansieringsstruktur for videregående uddannelse skal danne grundlag for resultatbaseret 
finansiering. Den grundlæggende finansiering (25 %) vil blive genforhandlet hvert fjerde år. 
Antallet af aktive studerende afgør aktivitetens finansiering (67,5 %) og de resterende 7,5 % 
fordeles ud fra bestemte kriterier (7,5 %). Nøgleelementet i den måling, der skal foretages med 

henblik på denne resultatbaserede finansiering, er den tid, det tager for dimittenderne at få deres 
første job. 

Danmark sigter mod at blive det digitalt førende land i Europa. "Strategien for digital vækst" 
omfatter relevante foranstaltninger inden for videregående uddannelse. Ud over at tilbyde flere IT-

kurser bør videregående uddannelse uddanne de studerende til at blive blandt de bedste i verden 
og dermed gøre Danmark til en katalysator for både nye teknologier og nye forretningsmodeller. 
Selvom Danmark har gjort fremskridt med at øge antallet af dimittender inden for naturvidenskab, 
teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM)5 (Kommissionen, 2018b), opfylder disse 

dimittender stadig ikke fuldt ud arbejdsmarkedets efterspørgsel. Der er ikke registreret nogen 
stigning for IKT-specialister (Europa-Kommissionen, 2017b). Teknologipagten — der er en del af 
"strategien for digital vækst", som blev undertegnet af 80 deltagende institutioner i april 2018 — 

har til formål at tilskynde endnu flere unge til at vælge teknologiorienterede STEM-fag. 

7. Modernisering af erhvervsuddannelse 

Danmark adresserer den faldende søgning til erhvervsuddannelserne og knytter 
erhvervsuddannelser mere strategisk sammen med økonomiske systemer og 
innovationssystemer. Andelen af elever på ungdomsuddannelserne, der tager en 
erhvervsuddannelse, faldt yderligere til 41 % i 2016 (Cedefop, 2018a). I august 2017 blev der 
indgået en trepartsaftale, der sigter mod at tiltrække unge til erhvervsuddannelser og øge 
gennemførelsesprocenten. Ifølge denne aftale er arbejdsgiverne forpligtet til at tilbyde mindst 
8 000-10 000 ekstra praktikpladser frem til 2025 for at give flere unge mulighed for at vælge og 

gennemføre et erhvervsuddannelsesprogram (værktøjskassen for lærlingeuddannelser, 2018). 
Initiativer til sikring af en tilstrækkelig og kvalificeret arbejdsstyrke på lang sigt omfatter styrkelse 

                                                
5  I 2016 havde Danmark det næsthøjeste antal STEM-dimittender blandt de nordiske lande (23,3 % i forhold til 15,5 % i 

Sverige og 14,3 % i Norge), men dette skal sammenholdes med 28,9 % i Irland og 25,5 % i Frankrig. Danmark 

producerer et stort antal ph.d.'er i STEM-fag sammenlignet med Tyskland og Finland med 1,3 %, men mindre end 

Sverige (1,4 %) og Schweiz (1,9 %) og klart mere end Norge med 0,8 %. 
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af de finansielle incitamenter for virksomheder, der tilbyder lærepladser og etablering af 
støtteprogrammer, der udbyder praktikophold. I 2017 blev der oprettet videnscentre inden for 
erhvervsuddannelserne med henblik på udvikling af ekspertisecentre (Cedefop, 2018). Disse har til 

formål at tilvejebringe viden og oprette erhvervsuddannelser på specifikke områder, der har stor 
betydning for nye og voksende sektorer, nemlig robotteknologi og automation, velfærdsteknologi, 
procesteknologi, håndværk og design, bæredygtigt byggeri og klimarenovering, e-business og 
databaseret service og forretningsudvikling. Disse centre har et tæt og formaliseret samarbejde 
med andre aktører af betydning for den regionale vækst. Regeringen har ydet 133 mio. DKK 
(17,8 mio. EUR) til oprettelse og drift af centrene mellem 2017 og 2020 og yderligere 80 mio. DKK 
(10,7 mio. EUR) til specifikke investeringer i teknologi. 

8. Styrkelse af voksenuddannelse 

Danmark fortsætter med yderligere at modernisere sit effektive voksen- og 

efteruddannelsessystem. Danmark har en af de højeste procentsatser for deltagelse i 
voksenuddannelse i EU, nemlig 26,8 % i 2017 (Eurostat 2017). Ifølge efter- og 
videreuddannelsesundersøgelsen fra 2015 (Eurostat 2015) deltog 34,6 % af arbejdstagerne i efter- 
og videreuddannelse (gennemsnittet for EU-28 er 40,8 %). Lavtuddannedes deltagelse i 
uddannelse og erhvervsuddannelse er den næsthøjeste i Europa (17,3 % i 2017). 
 
I oktober 2017 blev der indgået en trepartsaftale om en styrket og mere fleksibel 

voksen-, efter- og videreuddannelse. Aftalen indeholder initiativer, der tager sigte på at hjælpe 
dem, der ønsker at opgradere deres kvalifikationer inden for deres nuværende erhverv, samt dem, 
der overvejer at skifte job til et andet erhverv eller en anden branche i tråd med Rådets henstilling 
om opkvalificeringsforløb. Den har også til formål at bidrage til at forbedre kvaliteten af 
erhvervsuddannelsesprogrammer for voksne (ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU)) og sikre mere 

fleksibilitet for virksomhederne. Aftalen vil give arbejdsgivere i den offentlige og den private sektor 
bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, og der vil blive skabt en bedre ramme for at holde 

arbejdsstyrkens kvalifikationer ajour med udviklingen på arbejdsmarkedet. 
 
Aftalen løber i fire år (2018-2021). Dens vigtigste elementer er:  

(1) Målrettet omstilling af arbejdsmarkedet — med oprettelse af en "overgangsfond" (på mere 
end 400 mio. DKK (54 mio. EUR)), der har til formål at fremme mobilitet på 
arbejdsmarkedet ved at styrke medarbejdernes muligheder for at deltage i joborienteret 

uddannelse og erhvervsuddannelse, enten i fritiden eller i arbejdstiden;  
(2) Styrkelse af basale færdigheder og mere udbredt brug af screeningstest (ca. 60 mio. DKK 

(8 mio. EUR)); 
(3) Forbedring af kvaliteten af erhvervsuddannelsesprogrammer for voksne (AMU) 

(420 mio. DKK (56,3 mio. EUR));  
(4) Øget kompensation for deltagelse i alle AMU-programmer; 

(5) Videreudvikling af det videregående voksen- og efteruddannelsessystem og en bedre 

certificeringsordning (5 mio. DKK årligt (0,7 mio. EUR));  
(6) Et mere erhvervsrettet AMU-system med større fleksibilitet, dokumenteret læring gennem 

test og lettere adgang for udbydere af AMU-programmer og én indgang til VET-systemet  
(7) Fleksibelt arbejdsgiverbidrag til VEU og tilbagebetaling af 680 mio. DKK (91 mio. EUR);  
(8) Målrettet opsøgende indsats (100 mio. DKK (13,4 mio. EUR)). 
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10. Bilag I: Kilder til nøgleindikatorer 

Indikator: Eurostats onlinedatakode 

Uddannelsesfrafald 
edat_lfse_14 + edat_lfse_14 + 
edat_lfse_02edat_lfse_02 

Gennemførelse af videregående uddannelse edat_lfse_03 + edat_lfs_9912edat_lfs_9912 

Førskoleundervisning og børnepasningsordninger educ_uoe_enra10educ_uoe_enra10 

Dårlige resultater i læsning, matematik og naturvidenskab OECD (PISA) 

Beskæftigelsesfrekvens for nyuddannede edat_lfse_24edat_lfse_24 

Voksnes deltagelse i læring  trng_lfse_03trng_lfse_03 

Offentlige udgifter til uddannelse i procent af BNP gov_10a_expgov_10a_exp 

Udgifter til offentlige og private institutioner pr. 
elev/studerende 

educ_uoe_fini04educ_uoe_fini04 

Læringsmobilitet:  Uddannelsesmobile dimittender. 

 Meritmobile dimittender. 

Beregning fra FFC baseret på data fra 

Eurostat/UIS/OECD  

educ_uoe_mobc02educ_uoe_mobc02 

 
 

11. Bilag II: Uddannelsessystemets opbygning 

 
 

Kilde: Europa-Kommissionen/EACEA/Eurydice, 2017. Opbygningen af de europæiske uddannelsessystemer 2017/2018: 
Skematiske oversigter. Fakta og tal fra Eurydice. Luxembourg: Den Europæiske Unions Publikationskontor. 
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