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Gymnasieuddannelserne er en succes. HHX, HTX, EUX, 
HF og STX styrker de unges viden, dannelse og kompe-
tencer til gavn for de unge selv og for os alle sammen.

Gymnasieuddannelserne er studieforberedende og al-
mendannende. De skaber livsduelige mennesker, der kan 
agere i demokratiske samfund. Og selv hvis vejen ikke 
går direkte til videregående studier, giver uddannelserne 
de unge et godt afsæt på arbejdsmarkedet. Med andre 
ord er gymnasieuddannelserne centrale i forhold til 
studenternes fremtid, vores uddannelsessystem og hele 
vores samfund.

Denne succes er truet. Der er allerede sparet 1 million 
lærertimer over det sidste år. Fra politisk side lægges der 
op til, at der frem mod år 2021 sammenlagt skal spares 
1,8 milliarder kroner på gymnasieuddannelserne. Det 
svarer til 4 millioner færre lærertimer på landsplan – set 
i forhold til et uændret elevtal. Lærertimer, der i dag fx 
bruges til at forberede det aktuelle eksempel i samfunds-
fagstimen, give individuel feedback på matematikopga-
ven og ikke mindst at få alle elever med.   

Så store besparelser vil uundgåeligt gå ud over kvaliteten 
i det gymnasie, vi kender. Eleverne vil opleve, at færre 
gymnasielærere skal varetage flere opgaver. Der bliver 
mindre tid til den enkelte. Det svækker gymnasieuddan-
nelserne. 

Vi har brug for, at alle elever bliver dygtige og udnytter 
deres potentiale bedst muligt. Det gælder de sårbare 
unge, den brede elevgruppe og de talenter, der alle skal 
være med til at løfte Danmark. Vi skal satse på de unge 
og investere i deres fremtid. Det gør vi ikke ved at skære 
ned og sænke kvaliteten i uddannelserne.

I år træder gymnasiereformen i kraft. Reformen inde-
holder gode intentioner, og vi ser frem til at arbejde for 
at styrke bl.a. niveauet i naturvidenskab og matematik 
og i sprogfagene, som erhvervslivet efterspørger, samt 
fremtidssikre studieretningerne.

Men når de nye rammer og opgaver kommer samtidig 
med massive besparelser, risikerer de politiske partier 
at spænde ben for de gode intentioner, inden vi for alvor 
kommer i gang.

Danmark skal leve af viden. Derfor er det helt afgøren-
de for både den enkelte elev og os alle sammen, at der 
sættes en stopper for besparelserne på de gymnasiale 
uddannelser. Besparelser slukker drømme.

Med denne faktasamling ønsker vi at sætte fokus på den 
brede og afgørende rolle, som de gymnasiale uddannel-
ser spiller i det danske samfund. Vi håber, at vidensam-
lingen kan bidrage til den politiske debat om fremtidens 
ungdomsuddannelser – og sætte de nuværende og plan-
lagte besparelser på uddannelserne i det rette perspektiv.

Rigtig god læsning.

Invester i de unge – drop besparelserne 
på de gymnasiale uddannelser

Annette Nordstrøm Hansen
– Formand, Gymnasieskolernes Lærerforening



3

Indholdfortegnelse

Kapitel 1: Gymnasiet er en succes 6

Gymnasiet hjælper både eleverne og Danmark på vej 7

– Studenter vælger en bred vifte af professioner og sektorer
– Gymnasieuddannelser er ikke kun studieforberedende, men øger også erhvervsparatheden
– Gymnasiet skaber demokratisk dannede unge
– Gymnasierne sørger for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Kapitel 2: Besparelser på gymnasierne 10

Danmark har nået smertegrænsen for besparelse på uddannelse 11
– Besparelserne på gymnasieuddannelserne vokser år for år
– Danmarks investering i ungdomsuddannelse er på niveau med Mexico og Tjekkiet
– Færre lærertimer betyder mindre tid til den enkelte elev

Kapitel 3: Besparelsernes konsekvenser 14

Besparelserne giver mindre tid til den enkelte elev 15
– Investeringen i den enkelte elev falder fortsat
– Besparelser rammer undervisningen
– God undervisning kræver, ifølge eleverne, at læreren har tid til dialog
– Eleverne efterspørger mere feedback og tid til den enkelte elev

Besparelserne rammer socialt skævt 18
– Gymnasierne øger den sociale mobilitet
– Besparelserne rammer især fagligt og socialt sårbare elever
– Elever fra uddannelsesfremmede hjem har brug for ekstra hjælp

Besparelserne rammer hårdest i de mindre byer 20
– Gymnasier i landdistrikter udfordres af et faldende antal unge
– Lang transporttid kan øge frafald på udkantsgymnasier

Besparelserne hæmmer Danmarks vækst og velfærd 22
– Uddannelse betaler sig
– Besparelserne begrænser innovation og produktivitet
– En gymnasial uddannelse sikrer beskæftigelse

Danmark vil mangle gymnasieuddannede i fremtiden 24
– Der vil være større efterspørgsel på gymnasieuddannede frem mod 2030
– Fremtiden stiller nye krav til uddannet arbejdskraft
– Dansk eksport kræver fremmedsprogskompetencer
– Danmark vil mangle IT-specialister i 2030



4

Besparelser på
gymnasierne

Internationalt  
halter Danmark  

bagud med  
investeringer  
i ungdoms- 

uddannelser

Gymnasiet 
er en succes

Eleverne uddannes 
til aktive borgere 
i et demokratisk 

samfund

Fire ud af fem  
gennemfører  

deres gymnasie- 
uddannelse

Gymnasie- 
uddannelser er både 
studieforberedende  
og almendannende

Studenterne vælger 
mange forskellige  
uddannelsesveje

Gymnasierne skal 
spare 1,8 milliarder 

frem mod 2021

HHX, HTX, EUX, HF og STX



5

Besparelser på
gymnasierne

Over det sidste år  
er der blevet 1 million 

færre lærertimer

I 2021 vil der være 
4 millioner færre 

lærertimer

Mindre tid til  
den enkelte elev

Sårbare elever får  
mindre hjælp

Mindre byer  
rammes hårdest

Besparelsernes  
konsekvenser

På sigt er gymnasiale 
uddannelser et dyrt 

sted at spare

Der er fortsat stor  
efterspørgsel på  

gymnasieuddannede  
i fremtiden



6

Cirka halvdelen af alle de unge, der gennemfører en ung-
domsuddannelse, tager en gymnasial uddannelse (HHX, 
HTX, EUX, HF og STX). De unge vil gerne uddanne sig, 
og for langt de fleste er gymnasiet blot første skridt vide-
re mod universitetet, professionshøjskolen, erhvervsaka-
demiet osv. På den måde føder gymnasiet ind til en bred 
vifte af job og professioner, som vi har brug for – både 
i erhvervslivet og i det offentlige. I takt med globalise-
ringen og den teknologiske udvikling får vi i fremtiden 
stadig mere brug for veluddannet arbejdskraft.

Men gymnasiet er ikke bare studieforberedende. Gym-
nasiet skaber livsduelige mennesker, og uddannelse øger 
den demokratiske deltagelse. Studenterne har en høj 
beskæftigelse og livsindkomst – selv hvis de ikke starter 
på en videregående uddannelse. Det bekræfter, at den 
største udfordring i forhold til ungdomsuddannelse fort-
sat er, at ca. 20 procent ikke får en ungdomsuddannelse.

Med et bredere optag er gymnasiet samtidig blevet en 
uddannelse for mange forskellige unge. Det gælder 
både unge fra hjem med tradition for studentereksamen 
blandt forældre og bedsteforældre, og det gælder unge, 
hvor studentereksamenen er et mønsterbrud i familien.

Ungdomsuddannelserne er afgørende for den sociale 
lighed og mobilitet i Danmark, og med en mangfoldig 

elevgruppe er det vigtigere end nogensinde før, at vi 
tilbyder uddannelse af høj kvalitet med fokus på den 
enkelte elevs behov og muligheder.

Frafald på ungdomsuddannelserne er dyrt, men hele fire 
ud af fem unge gennemfører deres gymnasiale uddan-
nelse, hvilket er en høj gennemførsel sammenlignet med 
andre ungdomsuddannelser.

Gymnasiet 
er en succes
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viden og demokratisk 
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Gymnasiet hjælper både eleverne  
og Danmark på vej

Gymnasiet er en succes

Studenter vælger en bred vifte af professioner og sektorer 
Gymnasiet føder ikke kun ind til lange videregående uddannelser. De gymnasiale uddannelser kvalificerer eleverne til 
at komme videre på en lang række uddannelser med betydning for det danske samfund. Eksempelvis tager ca. hver 
tiende en erhvervsakademiuddannelse, og ca. hver fjerde student tager en professionsbacheloruddannelse som skole-
lærer, pædagog, sygeplejerske, politibetjent eller lignende.

Når de unge har gennemført en gymnasial uddannelse, søger de i mange forskellige retninger. Mens 38 procent 
af studenterne læser videre på universitetet og tager en akademisk bachelor, vælger 23 procent af studenterne en 
professionsbachelor og bliver eksempelvis sygeplejerske, finansbachelor eller pædagog. Desuden tager 11 procent af 
studenterne en erhvervsfaglig uddannelse og bliver eksempelvis elektriker eller mejerist, mens 8 procent tager en 
erhvervsakademiuddannelse og bliver eksempelvis offshore teknolog eller finansøkonom. Af de 20 procent, som ikke 
umiddelbart er startet på en videregående uddannelse, forventes godt halvdelen at fuldføre en videregående uddannel-
se, mens den anden halvdel går direkte i job eller andet1.

38 % 
af studenterne tager 

en akademisk 
bachelor

20 % 
af studenterne tager  

job/uddannelses- 
pause

23 % 
af studenterne tager 

en professions-
bachelor

11 % 
af studenterne tager 

en erhvervsfaglig 
uddannelse

8 % 
af studenterne tager 
en erhvervsakademi- 

uddannelse

Figur 1: Studenternes alsidige veje efter gymnasiet

Note: Tallene viser, hvor studenterne er 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse. 
Kilde: Undervisningsministeriets databank: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx

1 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
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Gymnasiet hjælper både eleverne  
og Danmark på vej

Gymnasiet er en succes

Gymnasiet skaber demokratisk dannede unge
De gymnasiale uddannelsers formål er bl.a. at give de unge almendannelse, viden og kompetencer. Forskning viser, at 
en ungdomsuddannelse er afgørende for bl.a. de unges valgdeltagelse. Henholdsvis 86,1 procent og 87,5 procent af de 
unge med en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse som den højest fuldførte stemte ved folketingsvalget i 20155. 
Som figur 3 viser, øges valgdeltagelsen yderligere for de studenter, der går videre på en kort, mellemlang eller lang 
videregående uddannelse.

Figur 3: Valgdeltagelsen fordelt på færdiggjort uddannelse (2015)

Pct. Antal personer
Grundskole 76,7 867.452
Gymnasial uddannelse 86,1 289.961
Faglig uddannelse 87,5 1.001.988
Kort- og mellemlang videregående uddannelse 93,2 625.057
Lang videregående uddannelse 95,4 258.690

Total 86,1 3.043.148

Kilde: Center for Valg og Partier, Københavns Universitet (2016): http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT-
valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf

Gymnasieuddannelser er ikke kun 
studieforberedende, men øger også 
erhvervsparatheden 
Selv i de tilfælde hvor studenterne ikke starter på 
en videregående uddannelse, klarer de sig godt. 
De har højere beskæftigelse og livsindkomst end 
unge uden ungdomsuddannelse2. Det viser, at de 
unge på gymnasieuddannelserne får en ballast 
med sig, som både samfundet og erhvervslivet 
har brug for, og som gør dem parate til at navi-
gere i deres eget liv. Uddannelse betaler sig både 
for samfundet og de unge.

Gymnasieuddannelserne skal være studieforbe-
redende, men de har også stor værdi i forhold til 
de unges demokratiske dannelse og erhvervspa-
rathed3. Ifølge De Økonomiske Råd klarer unge, 
der alene har en gymnasial uddannelse, sig godt 
på arbejdsmarkedet – eksempelvis som iværk-
sættere. Efter 9 år på arbejdsmarkedet har denne 
gruppe i gennemsnit samme indkomst som 
personer med en erhvervsuddannelse som den 
højest gennemførte uddannelse – og efterfølgen-
de vil den være højere4.

Figur 2: Gennemsnitlig erhvervsindkomst efter afslutning af 
ungdomsuddannelse
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Note: Gennemsnitlig erhvervsindkomst efter afslutning af ungdomsuddannelse 
fordelt på højest fuldførte uddannelse 
Kilde: De Økonomiske Råd: De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, 
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014

2 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
3 Ibid
4 Ibid
5  Center for Valg og Partier, Københavns Universitet (2016): http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT- 
 valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf

http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT-valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf
http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT-valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT-valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf
http://cvap.polsci.ku.dk/publikationer/arbejdspapirer/2016/Bhatti_et_al._2016_FT-valgdeltagelse_og_v_lgere__671091_.pdf
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Gymnasiet hjælper både eleverne  
og Danmark på vej

Gymnasiet er en succes

Gymnasierne sørger for, at unge gennemfører en ungdomsuddannelse
Frafald i ungdomsuddannelserne er dyrt – både for den unge og for samfundet6. Derfor er det vigtigt at sikre, at de 
unge vælger den rette uddannelse og trives på den skole, de vælger.

De gymnasiale uddannelser er generelt kendetegnet ved en høj gennemførselsprocent sammenlignet med både andre 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser7. Langt størstedelen af de optagne unge formår at gennemføre 
hele uddannelsen og blive studenter. Frem til 2015 er fuldførelsesprocenten på de gymnasiale uddannelser steget. I 
2015 var det således 79 procent af alle unge, der påbegyndte en gymnasial uddannelse, der gennemførte uddannelsen.

Figur 4: Fuldførelsesprocent på de gymnasiale uddannelser 

Kilde: Undervisningsministeriets databank: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx
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6  DI, UU Danmark, AE (2016): Kortlægning af unges uddannelsesveje, https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/AE_UU_DI_unges- 
uddannelsesveje.pdf 

7 Undervisningsministeriets databank: http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx

”Ungdomsuddannelserne skal både danne og uddanne unge til et liv som selvstændige 
borgere i et liberalt demokrati.”

– Regeringsgrundlaget 2017 – Et rigere, friere og mere trygt Danmark

http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/AE_UU_DI_unges-uddannelsesveje.pdf
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/AE_UU_DI_unges-uddannelsesveje.pdf
http://statweb.uni-c.dk/Databanken/uvmDataWeb/maincategories.aspx
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Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede med aftalen 
om finansloven for 2017, at der igen skulle skæres to 
procent på uddannelserne i Danmark – også kaldet 
omprioriteringsbidraget. Besparelserne betyder, at gym-
nasierne hvert år skal lave den samme undervisning for 
færre og færre penge.

De samlede besparelser på gymnasieområdet har alle-
rede betydet 1 million færre lærertimer det seneste år. 
Med finanslovsforslaget for 2018 lægges der op til, at der 
sammenlagt frem mod år 2021 skal spares 1,8 milliarder 
kroner på gymnasieuddannelserne. Det svarer til mere 
end 4 millioner lærertimer på landsplan – set i forhold 
til et uændret elevtal. Dermed rammer besparelserne læ-
rernes forberedelsestid og kvaliteten af undervisningen, 
hvilket i sidste ende går ud over den enkelte elev.

De 4 millioner færre lærertimer har konsekvenser. Det 
rammer ikke kun forberedelsen af undervisningen og 
muligheden for at give eleverne udsyn gennem virksom-
hedssamarbejder eller internationale relationer. Det går 
også ud over den tid, der er til at give den enkelte elev 
feedback på opgaverne og få alle med, så de kan udfolde 
deres potentiale bedst muligt.

Selvom det ofte antages, at Danmark bruger ekstraordi-
nært mange penge på uddannelse, er det faktisk ikke til-
fældet, når vi sammenligner os med de øvrige OECD-lan-
de. Danmark har sparet på uddannelse over en længere 
periode, og vi indtager nu en 24. plads på OECD-listen 
over hvilke lande, der investerer mest i ungdomsuddan-
nelserne.

Over det sidste år  
er der blevet 1 million 

færre lærertimer

I 2021 vil der være 
4 millioner færre 
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Gymnasierne skal 
spare 1,8 milliarder 
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Besparelser på gymnasierne

Danmark har nået smertegrænsen 
for besparelse på uddannelse

Figur 5: Besparelser på de gymnasiale uddannelser vokser år for år

Note: Besparelser på grundtilskud på erhvervsskoler og VUC er ikke indregnet. Ved konstant elevtal.
Kilde: Undervisningsministerieriet og GL-beregninger

Besparelserne på gymnasieuddannelserne vokser år for år
Står det til regeringen, skal besparelserne på de gymnasiale uddannelser – det såkaldte omprioriteringsbidrag – udgø-
re to procent hvert år fra 2016 til og med 20218.

Derudover betyder EUD-budgetaftalen, at gymnasieuddannelserne skal medfinansiere erhvervsuddannelserne, hvilket 
eksempelvis har betydet, at STX har skullet spare yderligere 3,7 procent af det samlede budget i 20179.

Omprioriteringsbidraget for 2018, 2019, 2020 og 2021 er endnu ikke besluttet, men med finanslovsforslaget for 2018 
lægges der op til fortsatte besparelser. Bliver disse besparelser besluttet, vil det betyde, at der sammenlagt skal spares 
1,8 milliarder kroner10. Vedtages den fremlagte finanslov, er det besparelserne i 2018, der er taget stilling til, mens 
årene 2019-21 er regeringens planlagte fremskrivninger – også kaldet budgetoverslagsår.

8 EUD-forliget (2015) og FFL 2017/FFL 2018
9 Ibid 
10 Data fra Undervisningsministeriet, bearbejdet af GL

-2000

-1500

-1000

-500

0
202120202019201820172016

Mio. kr/2017-priser

Besparelser på 
i alt 1,8 mia. kr.



12

Danmark har nået smertegrænsen 
for besparelse på uddannelse

Besparelser på gymnasierne

Figur 6: Udgifter til ungdomsuddannelsesinstitutioner som andel af BNP relativt til 
antal elever som andel af den samlede befolkning
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Danmarks investering i ungdomsuddannelse er på niveau med Mexico og Tjekkiet
Det antages ofte, at Danmark investerer en ekstraordinær stor andel af BNP i ungdomsuddannelse. Vi forventer 
uddannelse i verdensklasse. Men når Danmarks udgifter sammenholdes med de øvrige OECD- og EU-lande, er det 
tydeligt, at Danmark faktisk investerer mindre i ungdomsuddannelser end gennemsnittet.

I 2016 havde Danmark en placering som nr. 24 blandt OECD-landene, hvad angår udgifter til ungdomsuddannelses-
institutioner som andel af BNP11. Det er under gennemsnittet blandt OECD- og EU-landene – og under lande som 
Slovenien, Italien, Mexico og Tjekkiet.

11  OECD (2016): Education at a Glance, table B1.4, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_ 
eag-2016-en#page197

Note: Figuren dækker kun de OECD-lande, hvor data foreligger. 
Kilde: OECD (2016): Education at a Glance, table B1.4, http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-
glance-2016_eag-2016-en#page197

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page197
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page197
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page197
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/education-at-a-glance-2016_eag-2016-en#page197
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Danmark har nået smertegrænsen 
for besparelse på uddannelse

Besparelser på gymnasierne

12 Data fra GL
13 Data fra Finanslovsforslag 2018 og Undervisningsministeriet, bearbejdet af GL

Færre lærertimer betyder mindre tid til den enkelte elev
Allerede i skoleåret 2016-2017 betød besparelserne 1 million færre lærertimer12. Fra politisk side lægges der op til, at 
gymnasierne frem mod år 2021 skal spare 1,8 milliarder kroner13. Hvis 2015-niveauet til at drive gymnasieuddannelser 
for var fortsat, ville skolerne samlet set have haft 7 mia. kr. mere at drive skole for i perioden 2016-2021. Disse 
besparelser betyder, at der i 2021 vil være mere end 4 millioner færre lærertimer. 

Færre lærertimer får betydning for de gymnasiale uddannelsers kvalitet. De færre lærertimer betyder bl.a. mindre 
undervisning i aktuelt stof, mindre feedback, mindre vejledning, mindre fokus på den enkelte elevs udfordringer og 
behov, mindre globalt udsyn, ingen lektiehjælp, færre hold med sprog og valgfag og mindre samarbejde med erhvervs-
livet.

Færre ressourcer 
til den enkelte elev
Besparelserne rammer 
de elever hårdest, der har 
mest brug for støtte

Mindre tid til at 
hjælpe svage elever

Mindre feedback på 
de skriftlige opgaver

Ingen lektiecafeer, 
læsevejledning og gode råd

Ingen ekstra udfordringer 
til de stærkeste elever

Uddannelserne 
mister udsyn
Besparelserne skaber en 
større afstand mellem 
skole og virkelighed

Færre hold med sprog og valgfag Færre internationale 
relationer

Undervisningen 
forringes
Besparelserne VIL føre til 
flere fyringer. Det betyder 
flere lektioner pr. lærer

Mindre tid til 
den enkelte elev

Mindre 
efteruddannelse 
af lærerne

Dårligere forberedt 
undervisning

Mindre samarbejde               med virksomheder

1y

Figur 7: Konsekvenser ved færre lærertimer
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Når der skæres ned på gymnasieuddannelserne, betyder 
det færre lærertimer og dermed mindre opmærksomhed 
til den enkelte elev. Det går særligt ud over undervisnin-
gen – og dét til trods for, at et survey fra juni 2017 viser, 
at gymnasieelever efterspørger mere tid til den enkelte 
elev og mere feedback. 

Surveyet viser også, at en tredjedel af de adspurgte 
danske gymnasieelever oplever at have enten faglige 
eller sociale vanskeligheder. Tendensen til at have disse 
vanskeligheder er større blandt elever fra uddannelses-
fremmede hjem – her defineret som elever, hvis forældre 
ikke har en videregående uddannelse. 

Med en bred elevgruppe bidrager gymnasierne positivt 
til at øge den sociale mobilitet ved at løfte de elever, som 
har brug for ekstra hjælp. Men besparelserne på de gym-
nasiale uddannelser rammer især de sårbare elever, som 
har særlige faglige, personlige eller sociale vanskelighe-
der. Det kan være i form af ordblindhed, udfordringer  
med det danske sprog, mangel på selvværd og følelsen 
af usikkerhed og problemer med at knytte kontakter til 
klassekammerater. 

Samtidig viser surveyet fra juni 2017, at elever med fag-
lige eller sociale vanskeligheder oplever, at lærerne ikke 
har den nødvendige tid til at hjælpe med udfordringerne 
i det daglige.  

Foruden at ramme eleven med sociale eller faglige  
vanskeligheder, rammer besparelserne samtidig også 

Mindre tid til  
den enkelte elev

Sårbare elever får  
mindre hjælp

Mindre byer  
rammes hårdest

Der er fortsat stor  
efterspørgsel på  

gymnasieuddannede  
i fremtiden

Besparelsernes  
konsekvenser

Kapitel 3

den talentfulde elev, der skal inspireres for at kunne 
udfolde sig.

Besparelserne vil ramme i alle dele af landet, men de vil 
især slå hårdt igennem i de landdistrikter, hvor antallet 
af unge mellem 15 og 17 år vil falde mest, og hvor der 
er forholdsvis langt til de gymnasiale uddannelser med 
offentlig transport.

I takt med globaliseringen og den teknologiske udvikling 
vil efterspørgslen på gymnasieuddannede unge stige. De 
unge er grundlaget for vores fælles fremtid, og bespa-
relser på uddannelse svækker tilførslen af veluddannet 
arbejdskraft til virksomhederne og derved den danske 
vækst og økonomi. Besparelserne udfordrer også den 
positive spill over-effekt, som uddannelse har på innova-
tion og produktivitet.

På sigt er gymnasiale 
uddannelser et dyrt 

sted at spare
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Besparelsernes konsekvenser

Besparelserne giver mindre tid 
til den enkelte elev

Figur 8: Udviklingen i undervisningstaxametre fra 2008-2020
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Investeringen i den enkelte elev falder fortsat
I takt med besparelserne falder det statslige tilskud pr. elev markant frem mod 202114. Der investeres således mindre og 
mindre i den enkelte elev. Som det fremgår af figur 8, er tilskuddet pr. elev faldet for alle de gymnasiale uddannelser.

Kilde: Data fra Undervisningsministeriet, bearbejdet af GL
Note: Beregningerne tager udgangspunkt i finansloven for 2017 og har dermed ikke konsekvenserne af de foreslåede tiltag fra finanslovsforslaget 
2018 med.

Investeringerne i den enkelte elev falder drastisk. Det fremgår tydeligt af figur 9, som viser statstilskuddet pr. STX-
elev i perioden 2010 til i dag – og med en fremskrivning til 2020. Besparelser for 2018, 2019, 2020 og 2021 er ikke 
vedtaget, men indgår i finanslovsforslaget for 2018 med budgetoverslagsår frem til 2021 (øvrige tiltag i FFL18 er ikke 
medtaget i figur 9).

Kilde: Finansloven for 2017 og 2018 
Note: Enhedsomkostninger omfatter de samlede taxametertilskud til undervisningsudgifter, taxametertilskud til fællesudgifter og aktivitetsbestemte 
bygningstaxametertilskud og er opgjort pr. årselev. Enhedsomkostningerne er taget fra finansloven for 2017. I FFL2018 er omprioriteringsbidraget 
fremskrevet til også at gælde i 2021. Der er foreslået en række mindre ændringer i taxametrene for 2018 og frem. Disse fremgår ikke af figuren.

Figur 9: Enhedsomkostninger for STX i 2017-niveau
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Besparelserne giver mindre tid 
til den enkelte elev

Besparelsernes konsekvenser

Besparelser rammer undervisningen
De almene gymnasier og HF-kurser bruger ca. 72 procent af deres omkostninger på undervisningens gennemførel-
se15. Derudover går 10 procent af skolens omkostninger til ledelse og administration og 15 procent til bygninger og 
finansielle omkostninger. Generelt set vil besparelserne derfor i væsentligt omfang ramme undervisningen.

15 Tal fra Regnskabsportalen 2016, bearbejdet af GL. Tallene kan ikke udtrækkes isoleret for de erhvervsgymnasiale uddannelser i Regnskabsportalen
16 Danske Gymnasier (2016): Partier om sparekrav på gymnasier, http://www.danskegymnasier.dk/partier-om-sparekrav-paa-gymnasier/

Figur 10: Fordeling af udgifter for offentlige gymnasier og hf-kurser
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omkostninger

Fællesudgifter/ledelse 
og administration

Omkostninger til 
særlige tilskud
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1 %
1 %

Kilde: Tal fra Regnskabsportalen 2016, bearbejdet af GL. Tallene kan ikke udtrækkes isoleret for de erhvervsgymnasiale uddannelser i 
Regnskabsportalen

”Vi mener ikke, der skal bruges færre penge på uddannelse, men 
at vi skal prioritere det, der gør vores samfund dygtigere, rigere 
og mere retfærdigt. Vi er meget bekymrede for, hvad regeringens 
nedskæringer betyder for kvaliteten på gymnasierne, når man 
samtidig skal implementere en meget ambitiøs reform.”16

Annette Lind
– Socialdemokraterne

http://www.danskegymnasier.dk/partier-om-sparekrav-paa-gymnasier/
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Besparelserne giver mindre tid 
til den enkelte elev

Besparelsernes konsekvenser

God undervisning kræver, ifølge eleverne, at læreren har tid til dialog
Elevorganisationerne Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO) 
og Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH) har i foråret 2017 foretaget et survey om god undervisning 
blandt 1857 gymnasieelever. 

Spørger man eleverne selv, er godt undervisningsmateriale det vigtigste element i en god undervisning. Naturligvis 
spiller dialogen mellem eleven og læreren også en afgørende rolle, ligesom det har stor betydning for eleverne, at lære-
ren kan skabe en god kobling mellem teori og praksis og anvende aktuelt stof i undervisningen.

Figur 11: Andel elever, der i høj eller meget høj grad finder følgende vigtigt for en god undervisning

Figur 12: Ønsker til en bedre undervisning i fremtiden

Note: ”I hvor høj grad er følgende vigtigt for en god undervisning?”
Kilde: Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH

33 %
Mere 

feedback

30 %
Mere tid til den  

enkelte elev

Note: Respondenterne fik stillet spørgsmålet: ”Hvad synes du, der primært skal til, hvis din undervisning skal blive bedre i fremtiden?”
Kilde: Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH
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92 % 83 %
Dialog mellem 

dig og dine 
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Aktuelt stof 
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visningen

Eleverne efterspørger mere feedback og tid til den enkelte elev
I forlængelse heraf mener eleverne, at det kræver mere tid med læreren, hvis undervisningen skal blive bedre i frem-
tiden. Enten som mere tid til den enkelte elev eller i form af mere feedback på skolearbejdet. I alt vælger seks ud af ti 
elever en af disse to som det vigtigste element til bedre undervisning i fremtiden.



18

Besparelsernes konsekvenser

Besparelserne rammer  
socialt skævt

Gymnasierne øger den sociale mobilitet 
Danmark er kendt for en høj social mobilitet og har mange mønsterbrydere17, men forældrenes uddannelse og ind-
komst har stadig stor betydning for de unges fremtid. 40 procent af de unge med forældre uden for arbejdsmarkedet 
står stadig uden ungdomsuddannelse som 26-årige, og de har 4,6 gange så stor risiko for ikke at opnå en ungdoms-
uddannelse som børn af højtuddannede forældre18. Tidligere undersøgelser har desuden vist en klar sammenhæng 
mellem forældrenes uddannelsesniveau og den unges karakterer i grundskolen19.

Det er afgørende for de unges fremtid, at de får en god start på livet med en ungdomsuddannelse. Gymnasiernes – og 
ikke mindst gymnasielærernes muligheder for at være opmærksomme på den enkelte elev – er med til at øge den 
sociale mobilitet. 

17 AE (2015): Flere unge mønsterbrydere, https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_flere-unge-monsterbrydere_0.pdf
18 Ibid
19  Den sociale kapitalfond (2016): Klar sammenhæng mellem børns karakterer i grundskolen og forældres uddannelsesbaggrund,  

http://www.densocialekapitalfond.dk/wp-content/uploads/2016/04/Grundskole-karakterer-og-foraeldre-baggrund.pdf
20 AE (2015): Flere unge mønsterbrydere, https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_flere-unge-monsterbrydere_0.pdf
21 Danske Gymnasier (2015): Bred kritik, http://www.danskegymnasier.dk/bred-kritik/

Besparelserne rammer især fagligt 
og socialt sårbare elever
De seneste år er en større andel af unge startet på 
en gymnasial uddannelse, imens færre er faldet 
fra. Det betyder, at antallet af mønsterbrydere er 
blevet rekordhøjt20. Besparelserne risikerer nu at 
vende den udvikling. Det lavere antal lærertimer 
betyder, at lærerne ikke længere vil have den 
tilstrækkelige tid til at give den nødvendige ekstra 
opmærksomhed til fx elever med sociale eller 
faglige vanskeligheder.

Elevorganisationernes survey blandt gymnasieele-
ver viser, at en ud af tre elever oplever, at de har 
enten sociale eller faglige vanskeligheder.

”De varslede besparelser på undervisning og uddannelse vil 
tilmed kunne give de børn og unge, som har de svageste 
forudsætninger hjemmefra, et dårligere afsæt for at komme 
videre i livet og i uddannelserne.”21

Bente Sorgenfrey
– Formand for FTF

Figur 13: Oplever du, at du har enten faglige eller 
sociale vanskeligheder?

Note: ”Oplever du, at du har enten faglige  eller sociale vanskeligheder?”
Kilde: Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 
gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH
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https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_flere-unge-monsterbrydere_0.pdf
http://www.densocialekapitalfond.dk/wp-content/uploads/2016/04/Grundskole-karakterer-og-foraeldre-baggrund.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_flere-unge-monsterbrydere_0.pdf
http://www.danskegymnasier.dk/bred-kritik/
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Besparelsernes konsekvenser

Besparelserne rammer  
socialt skævt

Elever fra uddannelsesfremmede hjem har brug for ekstra hjælp
Undersøgelsen blandt gymnasieeleverne viser samtidig, at forældrenes uddannelsesbaggrund har stor betydning for, 
om eleverne oplever sociale eller faglige vanskeligheder.

42 procent af eleverne, hvor den længst uddannede forælder alene har grundskole, erhvervsuddannelse eller studen-
tereksamen, oplever vanskeligheder23. Det samme gælder kun for 29 procent af de elever, hvor mindst en forælder har 
en videregående uddannelse. Dette understreger, at den sociale arv stadig spiller en rolle blandt danske unge.

22 Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH
23 Ibid

Figur 14: Oplever du, at dine lærere i dagligdagen har tid til at hjælpe dig med dine faglige eller sociale 
vanskeligheder?

Note: ”Oplever du, at dine lærere i dagligdagen har tid til at hjælpe dig med disse vanskeligheder?”
Kilde: Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH

Note: ”Oplever du, at dine lærere i dagligdagen har tid til at hjælpe dig med disse vanskeligheder?”
Kilde: Survey-undersøgelse om god undervisning blandt 1857 gymnasieelever foretaget af DGS, EEO og LH

Figur 15: Forældrebaggrundens betydning for elevens oplevelse af faglige og sociale vanskeligheder
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Af disse elever med enten faglige eller sociale vanskeligheder føler hele 44 procent, at lærerne ”Slet ikke” eller ”I mindre 
grad” har tid til at hjælpe dem i dagligdagen med disse vanskeligheder, efter at besparelserne er slået igennem på gym-
nasieuddannelserne.

Ca. 18 procent føler ikke, at deres vanskeligheder betyder, at de har brug for ekstra opmærksomhed fra læreren. Og kun 
8 procent af eleverne med faglige eller sociale vanskeligheder oplever, at deres lærere ”I høj grad” eller ”I meget høj 
grad” har tid i dagligdagen til at hjælpe dem22.
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Besparelsernes konsekvenser

Besparelserne rammer hårdest 
i de mindre byer

Figur 16: Udviklingen i antallet af unge mellem 15 og 17 
frem mod 2020 fordelt på kommuner

24 Danske Regioner (2017): Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge - øget konkurrence
25 Danske Regioner (2017): http://www.regioner.dk/services/nyheder/2017/marts/gymnasier-i-landdistriker-risikerer-at-mangle-elever

Gymnasier i landdistrikter udfordres af et faldende antal unge
De gymnasiale uddannelser i Danmarks udkantsområder er særligt sårbare over for besparelserne, eftersom netop 
disse skoler naturligt har sværere ved at fylde klasselokalerne op med elever og sikre udbuddet af forskellige fag og 
studieretninger. Disse udfordringer i Danmarks mindre byer øges yderligere af, at antallet af unge mellem 15 og 17 år 
vil falde betydeligt i landets ydre områder i de kommende år. Nogle steder vil antallet af unge i denne aldersgruppe 
falde med mere end 20 procent frem mod 202024. 

Det vil betyde, at der i fremtiden vil være færre unge, der søger om optagelse på gymnasieskolerne i disse områder. 
Gymnasierne i mindre byer er altså i forvejen – på grund af taxametersystemet – presset på økonomien. Det betyder, 
at besparelserne rammer endnu hårdere i udkantsområder end i de øvrige dele af landet. 

Falder mere end 20 %

Falder 9-20 %

Falder 3-8 %

Falder eller stiger 0-2 %

Stiger 3-8 %

Stiger mere end 8 %

Kilde: Danske Regioner (2017): 
Fremtidens ungdomsuddannelser: 
Færre unge - øget konkurrence

”Vi står i en situation, hvor 
der vil forsvinde en til to 
elever fra hver gymna-
sieklasse mange steder 
i landet, og hvor endnu flere vil forsvinde 
fremover. Særligt uden for de store byer kan 
det på få år have store negative konsekven-
ser for det enkelte gymnasium.”25

Jens Stenbæk
– Næstformand, Danske Regioner

http://www.regioner.dk/services/nyheder/2017/marts/gymnasier-i-landdistriker-risikerer-at-mangle-elever
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Besparelsernes konsekvenser

Besparelserne rammer hårdest 
i de mindre byer

26 Danske Regioner (2017): Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge - øget konkurrence
27  Danske Regioner (2015): Analysenotat – Sammenhæng mellem gennemførslen af erhvervsuddannelser og elevernes afstand til deres erhvervsskole, 

http://www.regioner.dk/media/1318/erhvervsskoleelevers-afstand-til-skole-og-deres-frafald-analyse.pdf

Lang transporttid kan øge frafald på udkantsgymnasier
Nedenstående figur illustrerer, hvordan der er stor forskel på, hvor langt danske gymnasielever har til skole på tværs 
af landet. Mens det i hovedstadsområdet er de færreste elever, der har over en time til skole med offentlig transport, er 
det ikke usædvanligt at have over halvanden time til skole i de mindre byer26.

Danske Regioner har tidligere vist i en analyse af danske erhvervsskoleelever, at jo længere transportafstand eleverne 
har til skole, jo større er elevernes frafald, hvis det måles på kommuneniveau27. Den samme tendens kan forventes for 
gymnasieskoler, hvilket skaber yderligere udfordringer for gymnasierne i de mindre byer – udfordringer som kraftigt 
forstærkes af de generelle besparelser. 

Figur 17: Tilgængelighed til gymnasiale uddannelser med offentlig transport
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Kilde: Danske Regioner (2017): 
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Tilgængelighed til gymnasiale uddannelser med offentlig transport 

Gymnasiale Uddannelser 2017
Alment gymnasium (STX)
Handelsgymnasium (HHX)
Teknisk gymnasium (HTX)
Højere forberedelseseksamen (HF)

Offentlig transport
Transporttider

Over 90 min.

61 - 90 min.

31 - 60 min.

0 - 30 min.

Erhvervsuddannelser 2017
GF1 hovedforløb

Fødevarer jordbrug og oplevelser
Kontor handel og forretningsservice
Omsorg sundhed og pædagogik
Teknologi byggeri og transport

Offentlig transport
Transporttider

Over 90 min.

61 - 90 min,

31 - 60 min.

0 - 30 min.

Kilder: Region Syddanmark, Rejsepla-
nen A/S, Undervisningsministeriet.

Kortet viser den samlede tid det tager at rejse med kollektiv trafik til det tidsmæssigt nemmest tilgængelige uddannelsessted. For rejser med under 5 km til uddannel-
sesstedet er der udregnet en rejsetid med cykel. For uddannelsessteder som har samme fysiske placering, vil kun ét kunne ses, idet uddannelsesstederne i disse tilfælde 
”skygger” for hinanden, men de indgår i analysen alligevel. Analysen er foretaget på baggrund af GTFS data fra Rejseplanen A/S, med udgangspunkt i et ankomsttids-
punkt kl 8:00 d. 9/5-2017. Uddannelsesstederne er taget fra institutionsregistret april 2017. Der tages forbehold for fejl i rejseplans data og institutionsregistret. 

Tilgængelighed til gymnasiale uddannelser med offentlig transport 

Gymnasiale Uddannelser 2017
Alment gymnasium (STX)
Handelsgymnasium (HHX)
Teknisk gymnasium (HTX)
Højere forberedelseseksamen (HF)

Offentlig transport
Transporttider

Over 90 min.

61 - 90 min.

31 - 60 min.

0 - 30 min.

Erhvervsuddannelser 2017
GF1 hovedforløb

Fødevarer jordbrug og oplevelser
Kontor handel og forretningsservice
Omsorg sundhed og pædagogik
Teknologi byggeri og transport

Offentlig transport
Transporttider

Over 90 min.

61 - 90 min,

31 - 60 min.

0 - 30 min.

Kilder: Region Syddanmark, Rejsepla-
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Kortet viser den samlede tid det tager at rejse med kollektiv trafik til det tidsmæssigt nemmest tilgængelige uddannelsessted. For rejser med under 5 km til uddannel-
sesstedet er der udregnet en rejsetid med cykel. For uddannelsessteder som har samme fysiske placering, vil kun ét kunne ses, idet uddannelsesstederne i disse tilfælde 
”skygger” for hinanden, men de indgår i analysen alligevel. Analysen er foretaget på baggrund af GTFS data fra Rejseplanen A/S, med udgangspunkt i et ankomsttids-
punkt kl 8:00 d. 9/5-2017. Uddannelsesstederne er taget fra institutionsregistret april 2017. Der tages forbehold for fejl i rejseplans data og institutionsregistret. 

http://www.regioner.dk/media/1318/erhvervsskoleelevers-afstand-til-skole-og-deres-frafald-analyse.pdf
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Besparelserne hæmmer  
Danmarks vækst og velfærd

Investering i ungdomsuddannelse 
kan forøge BNP

AE vurderer, at Danmark ved at investere i 
ungdomsuddannelse kan undgå, at der kommer 
flaskehalse på arbejdsmarkedet og forværret 
konkurrenceevne, og at Danmark dermed 
samlet set kan forøge BNP med 96 mia. kroner i 
2025 ved at investere i ungdomsuddannelse30.

Uddannelse betaler sig
Ungdomsuddannelse bidrager både til demokratisk 
dannelse og er samtidig en fornuftig investering i kroner 
og øre. Det skyldes først og fremmest, at personer, der 
fuldfører en ungdomsuddannelse, har en højere be-
skæftigelsesgrad og en højere erhvervsindkomst end 
personer, der ikke har fuldført en ungdomsuddannelse28. 
Besparelser på gymnasier og erhvervsuddannelser har 
betydning for den enkelte elevs fremtid, men mindsker 
på lang sigt også skatteindtægterne.

Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser desuden, at 
Danmark frem mod 2025 vil mangle 65.000 personer med en kort eller mellemlang videregående uddannelse29. Dan-
mark risikerer dermed, at der kommer flaskehalse på arbejdsmarkedet og forværret konkurrenceevne. Ved at spare 
på de gymnasiale uddannelser, som er en vej til de videregående uddannelser, vil disse udfordringer stige yderligere i 
fremtiden.

Besparelserne begrænser innovation og produktivitet
Ifølge De Økonomiske Råd begrænser besparelser på uddannelse innovationen i det danske samfund, da det typisk 
kræver uddannet arbejdskraft at udvikle nye produkter og metoder32.

Samtidig vurderer vismændene, at veluddannede medarbejdere er en gevinst for samfundet, da deres viden kan have 
en afsmittende effekt på medarbejderens kollegaer33. En uddannet medarbejder kan eksempelvis forbedre ufaglærte 
kollegaers produktivitet ved at videreformidle sin viden og indføre kollegaerne i mere effektive arbejdsmetoder. Med-
arbejderens opnåede viden kan således cirkulere rundt og bruges fremadrettet – også i tilfælde af, at medarbejderen 
ikke længere er til stede på arbejdspladsen34.

28 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
29 Ibid
30 AE (2016): Uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr., https://www.ae.dk/analyser/uddannelse-kan-loefte-bnp-med-op-til-96-mia-kr
31 Danske Gymnasier (2015): Bred kritik, http://www.danskegymnasier.dk/bred-kritik/
32 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
33 Ibid
34 Ibid

”Det er en uhyre kortsigtet strategi (at spare på uddannelse, 
red.). Det svarer jo til, at kartoffelavlerne kun puttede en 
plante i hvert andet hul… Det kan godt være, at de sparer lidt, 
men udbyttet bliver jo tilsvarende ringe. Ministrene taler om 
at vise samfundssind. Dette er ikke samfundssind – det er 
samfundsskadeligt. Rigtigt samfundssind er at sikre, at vi har 
den bedst mulige kvalitet i vore uddannelser. Det er det, der 
sikrer, at vi kan klare os i den globale konkurrence.”31

Ejner K. Holst
– Næstformand, LO

https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
https://www.ae.dk/analyser/uddannelse-kan-loefte-bnp-med-op-til-96-mia-kr
http://www.danskegymnasier.dk/bred-kritik/
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
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”En yderligere vækstskabende effekt af uddannelse kan ligge i, at en uddannet arbejdsstyrke giver 
mulighed for innovation i produktionen og forbedrede muligheder for, at landet kan benytte og udvikle ny 
teknologi. Det betyder, at niveauet for uddannelseskapital har betydning for den økonomiske vækst.”

– De Økonomiske Råd (2014)

Figur 18: Beskæftigelse fire år efter endt ungdomsuddannelse

Under 
uddannelse

Privat 
erhverv

Offentlig 
erhverv Arbejdsløs Uden for 

arbejdsstyrken 

Gymnasiale 
uddannelser 73 % 14 % 5 % 1,7 % 6 %

   – HF 62 % 15 % 11 % 2,8 % 9 %

   – HHX 60 % 28 % 5 % 2,4 % 5 %

   – HTX 75 % 13 % 5 % 2,7 % 4 %

   – STX 79% 9 % 5 % 1,2 % 6 %

Erhvervsfaglige 
uddannelser 13 % 53 % 19 % 4,6 % 11 %

I alt ungdoms-
uddannelser 45 % 32 % 12 % 3,1 % 8 %

En gymnasial uddannelse sikrer beskæftigelse
En ungdomsuddannelse er afgørende for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Undersøgelser viser, at det er markant 
sværere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man ikke har en ungdomsuddannelse i form af enten en gymnasial 
uddannelse eller en erhvervsuddannelse36. Hvis man som 25-årig ikke har en ungdomsuddannelse, er risikoen for at 
være arbejdsløs seks år efter fire gange så høj, som hvis man har en ungdomsuddannelse37. Figuren nedenfor viser 
desuden, at kun 1,7 procent af de unge, der gennemførte en gymnasial uddannelse i 2010, var arbejdsløse i 201438.

Note: Andelene er udtryk for beskæftigelsen i 2014 blandt studenter, der blev færdiguddannet i 2010. 
Kilde: Data fra Danmarks Statistik, beregnet af GL

35  FTF (2016): DI og Dansk Erhverv: Drop nedskæringer på uddannelse og forskning, https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/di-og-dansk-
erhverv-drop-nedskaeringer-paa-uddannelse-og-forskning/

36  AE (2010): Risiko for arbejdsløshed firdobles uden ungdomsuddannelse, https://www.ae.dk/analyser/risiko-for-arbejdsloeshed-firdobles-uden-
ungdomsuddannelse

37 Ibid
38 Data fra Danmarks Statistik, beregnet af GL

”Det er simpelthen ikke en god ide at skære så kraftigt på uddannelse 
og forskning, for vi har brug for kvalificeret arbejdskraft, ny viden, 
og at unge uddanner sig.”35

Mette Fjord Sørensen
– Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/di-og-dansk-erhverv-drop-nedskaeringer-paa-uddannelse-og-forskning/
https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-nyhed/artikel/di-og-dansk-erhverv-drop-nedskaeringer-paa-uddannelse-og-forskning/
https://www.ae.dk/analyser/risiko-for-arbejdsloeshed-firdobles-uden-ungdomsuddannelse
https://www.ae.dk/analyser/risiko-for-arbejdsloeshed-firdobles-uden-ungdomsuddannelse
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Der vil være større efterspørgsel på gymnasieuddannede frem mod 2030
Studenternes kompetencer er efterspurgte – både når de unge skal søge en videregående uddannelse og søge job. 
Forskning viser, at der i fremtiden vil blive endnu større efterspørgsel på gymnasialt uddannede unge39. Fremskrivnin-
ger af arbejdsmarkedet tegner et billede af, at der vil være alvorlig mangel på uddannet arbejdskraft frem mod 2030, 
hvor der bl.a. vil mangle 65.000 personer med en kort- eller mellemlang videregående uddannelse40. Det kræver en 
gymnasial uddannelse eller fag på gymnasialt niveau.

En stor stigning i almengymnasialt uddannede unge de seneste år betyder, at vi i dag kan matche den efterspørgsel, 
der er på disse kompetencer på arbejdsmarkedet. Men selv hvis vi uddanner flere, vil Danmark i løbet af de næste år 
ikke længere kunne matche behovet på uddannet arbejdskraft. Prognoserne viser, at efterspørgslen på almengymna-
sialt uddannede unge vil overstige udbuddet i løbet af 2020’erne41.

Tilsvarende vil efterspørgslen på unge med en erhvervsgymnasial uddannelse stige sammenholdt med udbuddet. Iføl-
ge de nuværende fremskrivninger vil der allerede mangle arbejdskraft med erhvervsgymnasial uddannelse i 202042. 

I øvrigt anbefaler Det Økonomiske Råd i deres rapport fra 2014, at der ikke skal begrænsninger på optag i gymnasiet43. 

Figur 19: Udbud og efterspørgsel på almen- og erhvervsgymnasialt uddannede unge

Kilde: DREAM (2016): Mismatch på det danske arbejdsmarked, http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
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39 DREAM (2016): Mismatch på det danske arbejdsmarked, http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
40 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
41 DREAM (2016): Mismatch på det danske arbejdsmarked, http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
42 Ibid
43 De Økonomiske Råd (2014): Dansk økonomi, forår 2014, https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014

http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
http://www.dreammodel.dk/pdf/R2016_01.pdf
https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-okonomi-forar-2014
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Fremtiden stiller nye krav til uddannet arbejdskraft
Globaliseringen og den teknologiske udvikling stiller nye og større krav til, at Danmark har en veluddannet arbejds-
styrke. Mens den teknologiske udvikling øger Danmarks behov for et højt vidensniveau, er globaliseringen bl.a. med til 
at stille nye krav til fremmedsprogskompetencerne hos danske virksomheders medarbejdere. 

Det stigende behov for IT- og fremmedsprogskompetencer er eksempler på, at der i fremtiden vil blive brug for flere 
unge med en gymnasial uddannelse. 

Dansk eksport kræver fremmedsprogskompetencer 
Danske virksomheder har behov for fremmedsprogskompetencer i en globaliseret verden, hvor virksomhedernes 
aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser44. Eksempelvis aktiviteter som samhandel, etablering af dattersel-
skaber og andre samarbejder giver de danske virksomheder behov for solide fremmedsprogskompetencer. Globalise-
ringen stiller således nye krav til medarbejdernes sprogkompetencer.

De danske virksomheder retter primært deres internationale aktiviteter mod de nordiske, de engelske og de tyske 
sprogområder, som en meget stor del af den danske eksport også går til.

Kilde: Dansk Industri (2016): Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Figur 20: Sprogområder, hvor danske virksomheder har aktiviteter
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44 Dansk Industri (2016): Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd
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Danmark vil mangle IT-specialister i 2030
Ifølge Digitalt Vækstpanel er der behov for et målrettet og ambitiøst fokus på digitale kompetencer i hele uddannel-
seskæden – gennem folkeskolen, ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og i den livslange læring og 
voksen- og efteruddannelse45. Dette behov vil vokse yderligere frem mod 2030, hvor det fx estimeres, at der vil mangle 
19.000 IT-specialister i Danmark. Det hænger ikke sammen, at regeringen vil skærpe kravene til de unges IT-kompe-
tencer og samtidig skærer ned på de ungdomsuddannelser, der er adgangsgivende til de videregående IT-uddannelser.

45  Digitalt Vækstpanel (2017): Danmark som digital frontløber: Anbefalinger til regeringen fra Digitalt Vækstpanel (se Højbjerre Brauer Schultz for  
Erhvervsstyrelsen mfl., 2016),

Figur 21: Udbud og efterspørgsel af IT-specialister frem mod 2030
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”Hvis Danmark skal kunne klare sig i en globaliseret verden og fortsat skabe vækst gennem viden og 
kompetencer på højt niveau, er det nødvendigt, at der uddannes dygtige it-specialister og avancerede  
it-brugere til det fremtidige arbejdsmarked.”

– Regeringsgrundlaget: For et friere, rigere og mere trygt Danmark (2016)
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