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Ungdomsuddannelserne i Danmark kan 
uddanne det samme antal elever for færre 
penge, end der bruges i dag, uden at det 
går ud over kvaliteten i form af lavere ka-
rakterer eller gennemførelsesprocenter.

Danske ungdomsuddan-
nelser vil kun ne spare 15 pct. 
af omkostningerne og samti-
dig fastholde den andel af en 
årgang, som får en ungdoms-
uddannelse, hvis vi tog ved 
lære af den bedste praksis 
blandt de rigeste OECD-lande.

Det fremgår af en rap-
port, som Rockwool Fondens 
Forskningsen hed udsender. 
Denne peger også på, at det 
formentlig kræver forbedrin-
ger i folkeskolen, hvis det ful-
de forbedringspotentiale skal realiseres.

Effektiviseringsgevinsterne kan enten 
indhentes som lavere udgifter eller mere 
kvalitet for de samme penge, fx højere 
gennemførelsesprocenter eller højere fag-
ligt niveau.

Opskriften er ikke enkel
Lige så vigtigt er det at pointere, at det 
er et effektiviseringspotentiale, der er 
tale om. For at høste potentialet vil man 
i praksis typisk skulle tage det bedste fra 
mere end ét land, fx Finland og New Zea-
land, og det er ikke identificeret, hvilke 
dele af de pågældende landes uddannel-
sessystem, det er, man kan lære af. Så 
her udestår et betydeligt arbejde, hvis de 
potentielle effektiviseringsgevinster skal 
realiseres. 

Men analyserne peger på, at det kan 
betale sig at kaste sig over dette arbejde, 
der er anseelige effektiviseringsgevinster 
at hente, både ved at Danmark lærer af 
andre lande, og ved at uddannelsesinsti-
tutionerne i Danmark lærer af hinanden.

”På gymnasieområdet er der noget at 
hente fagligt, navnlig i matematik, mens 

der både på gymnasie- og erhvervsuddan-
nelserne er noget at hente med hensyn til 
fastholdelse,” siger professor Jørgen Grøn-
negaard Christensen fra Aarhus Univer-
sitet, som er en af redaktørerne bag rap-

porten.
Selv om der er et forbed-

ringspotentiale på ung doms-
uddannelsesområdet, frem-
står sektoren relativt effektiv 
og veldrevet i en internatio-
nal sammenhæng.

Der er penge til at nå de 
95 pct.
Rapporten indeholder også 
en sammenligning af gym-
nasiernes og erhvervssko-
lernes effektivitet, og denne 

analyse peger på et tilsvarende forbed-
ringspotentiale, som i den internationale 
analyse. Hvis fx alle skoler blev lige så 
gode til at fastholde eleverne, som de bed-
ste skoler er, ville målsætningen om, at 95 
pct. af en årgang skal have en ungdoms-
uddannelse, kunne nås inden for de ek-
sisterende økonomiske rammer, og Dan-
mark ville være på niveau med de bedste 
internationalt. 

Fokus på ungdomsuddannelserne
Effektivitetsanalysen, er en del af en stør-
re undersøgelse af ungdomsuddannelser-
ne. Bogen Styring, ledelse og resultater på 
ungdomsuddannelserne  er forfattet af en 
række eksperter på området fra Aarhus 
Universitet, Copenhagen Business School, 
KORA, Rockwool Fondens Forskningsen-
hed og SFI. Her præsenteres også detal-
jerede undersøgelser af den økonomiske 
og indholdsmæssige styring af sektoren, 
af ledelsesforhold og ledelsespraksis, lige-
som der peges på en række forhold, som 
kan være med til at forbedre ungdomsud-
dannelserne, bl.a. vedrørende ledelsen af 
skolerne.

De unge kan uddannes mere effektivt
– lavere frafald, lavere omkostninger eller højere fagligt niveau 
på ungdomsuddannelserne
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De almene gymnasier er ikke så forskel-
lige, når det kommer til, hvor meget de 
kan løfte elevernes karakterer i dansk. 
Her er de næsten lige gode. Til gengæld 
er de ikke lige gode til at løfte eleverne i 
matematik, fremgår det af en analyse af 
forskerne Peter Bogetoft, CBS, og Jesper 
Wittrup, KORA, publiceret i en ny rapport 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Analysen undersøger de almene gym-
nasiers præstationer i forhold til karak-
terer og fastholdelse og baserer sig på de 
elever, som er optaget på gymnasierne i 
2008-2010.

Forskellene mellem gymnasierne er 
dog samlet set af en størrelse, så det for et 
ungt menneske sjældent vil kunne betale 
sig at fravælge det lokale gymnasium og 
søge mod et andet. I hvert fald ikke hvis 
begrundelsen er ønsket om et generelt hø-
jere fagligt niveau

I analysen fokuseres der på, hvor store 
forskelle der er på, hvor meget skolerne 
løfter elevernes karakterer, deres relative 
løfteevne. Udgangspunktet er, at man ta-
ger højde for folkeskolekarakterer og ele-
vernes socioøkonomiske udgangspunkt. 
Eller med andre ord: Hvor store forskelle 
er der på, hvad de forskellige gymnasier 
præsterer, hvis man sammenligner elever 
med præcis samme udgangspunkt?

Svaret er: Ikke så store forskelle i 
dansk, men væsentlige forskelle i mate-
matik.

Se figur 1. Den viser gymnasiernes så-
kaldte relative løfteevne. Som det frem-
går, varierer løfteevnen i dansk for den 
langt overvejende del fra minus 0,2 til 
0,2. Det betyder følgende: En gymnasie-
klasse på et gymnasium, der præsterer 
gennemsnitligt, får en karakter i dansk, 
lad os sige 7. Hvis denne gymnasieklasse 
i stedet havde valgt det bedste dansk-gym-
nasium, ville eleverne i gennemsnit have 
fået 7,2. Og var klassen landet på det dår-
ligste – 6,8. Ikke noget voldsomt udsving 
her, men knap et halvt karakterpoint er 
alligevel noget.

Større er udsvingene i matematik. 
Samme 7-klasse fra gennemsnitsgymna-
siet ville have fået 7,5 på det bedste ma-
tematikgymnasium. Og 6,5 på det dårlig-

ste. Et helt karakterpoint i gennemsnitlig 
forskel mellem det bedste og det dårligste 
matematikgymnasium er relativt meget. 
Karaktervariationen omkring det gen-
nemsnitlige 7-tal er ikke større, end at 2/3 
af eleverne med matematik på A-niveau 
har karakterer mellem 4 og 10, og forskel-
len mellem gymnasierne svarer altså til 
ca. 15 pct. af dette interval. I dansk sva-
rer forskellen mellem gymnasierne kun til 
omkring 7 pct. af intervallet for (de fleste) 
elevers karakterer.

Et vist fagligt-økonomisk 
forbedringspotentiale
Uagtet, at mange gymnasier præsterer ret 
ens, kan der fortsat være stor forskel på 
deres effektivitet.

Det ville der fx være, hvis gymnasi-
um A formåede at skabe samme resultater 
som gymnasium B (givet, at elevsammen-
sætningen var den samme), men til den 
halve pris. Eller hvis A og B kostede det 
samme, men A formåede at løfte eleverne 
betydeligt mere end B. I sådanne situatio-
ner ville man med rette kunne betegne B 
som ineffektivt i forhold til A.

Gymnasierne er næsten lige effektive til dansk, men 
ikke til matematik og fastholdelse af eleverne

Figur 1

Relativ løfteevne i dansk og matematik for gymnasier, 2008‑2010

Note: Skolerne er rangeret efter relativ løfteevne, dvs. efter hvor meget højere karakter deres elever 
får i forhold til, hvad man kunne forvente ud fra elevernes faglige og socioøkonomiske baggrund.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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Netop en sådan analyse af effektivitet 
er blevet gennemført i forhold til gym-
nasierne. Spørgsmålet er, hvor meget de 
mindre effektive gymnasier ville kunne 
opnå ved at opføre sig ligesom de mest 
effektive?

Og svaret: En vis gevinst med hensyn 
til karakterer, og lidt mere med hensyn 
til fastholdelsen. Det viser sig, at gymna-
sierne har et ikke ubetydeligt fagligt-øko-
nomisk forbedringspotentiale i forhold til 
karakterer. Effektiviteten målt i forhold til 
karakterer – også kaldet undervisnings-
effekten – er på 2 til 10 pct. afhængig af, 
hvordan ressourceforbruget opgøres. Det 
betyder, at det gennemsnitlige gymnasi-
um kan reducere dets omkostninger med 
mellem 2 og 10 pct., uden at det går ud 
over fastholdelsen eller det faglige niveau. 
Det betyder også, at det gennemsnitlige 
gymnasium kan forbedre elevernes ka-
rakterer i størrelsesordenen 2 til 10 pct. 
uden brug af ekstra ressourcer og uden, 
at det påvirker fastholdelsen simpelthen 
ved at lære af de gymnasier, som mest ef-
fektivt løfter eleverne.

Også forskelle i fastholdelsen
Ligesom der i matematik er væsentlig for-
skel på gymnasiernes evne til at løfte ele-

verne fagligt, er der en betydelig variation 
i, hvor gode de er til at fastholde eleverne. 
Altså at sikre, at de ikke dropper ud, men 
derimod gennemfører uddannelsen.

Også her tages der højde for elevsam-
mensætningen, og man analyserer evnen 
til fastholdelse, givet en bestemt elevsam-
mensætning. Og det viser sig, at forskel-
lene er betydelige. Der er eksempler på 
gymnasier, som fastholder 99 pct. af ele-
verne, mens andre fastholder 84 pct. Det-
te er dog undtagelsen. Lang de fleste gym-
nasier får mellem 90 og 95 pct. af eleverne 
igennem til studentereksamen.

Udsat for samme analyse som oven-
for kan det også her beregnes, hvad de 
mindst effektive gymnasier ville kunne 
vinde ved at lære af de mest effektive.

Effektiviseringspotentialet målt i for-
hold til fastholdelse – kaldet fastholdel-
seseffekten – viser, at der tilsvarende er 
et vist forbedringspotentiale. Det gennem-
snitlige gymnasium kan forbedre fasthol-
delsen med 5 til 11 pct. ved at lære af de 
bedste og uden at give køb på det faglige 
niveau. 
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De dyreste gymnasier formår ikke at om-
sætte ekstra penge til ekstra kundskaber 
hos eleverne, fremgår det af en analyse 
gennemført af forskerne Peter Bogetoft, 
CBS, og Jesper Wittrup, KORA, og pub-
liceret i rapporten fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed.

Analysen vurderer forskellige meto-
der til opgørelse og kobling af skolernes 
ressourceindsats og effektivitet, hvoraf 
ingen giver det helt optimale sammen-
ligningsgrundlag. En rimelig indikation 
af om skolerne leverer ”value for money” 
kan dog opnås ved at se på forholdet mel-
lem resultater og simple enhedsomkost-
ninger. Enhedsomkostningerne varierer 
ikke voldsomt mellem gymnasierne, som 
det fremgår af artiklen side 8, men de dy-
reste gymnasier bruger dog stadig 13 pct. 
mere pr. elev end de billigste. Det er der-
for interessant at se, om disse forskelle 
kan spores i skolernes præstationer målt 
ved deres relative løfteevne, dvs. hvor høje 
karakterer skolens elever får sammenlig-
net med elever med samme sociale bag-
grund og samme folkeskolekarakterer på 
andre skoler. Løfteevnen er baseret på ba-
sis af alle eksamenskarakterer i A-fag på 
de enkelte gymnasier.

Analysen viser, at der ingen sammen-
hæng er mellem pris og præstation – hver-
ken negativ eller positiv. Resultatet frem-
går af figur 2. På den lodrette akse er pri-
sen på en elev. De dyreste er sat til 1,0, 
mens andre koster mindre – ned til 0,8. 
Den vandrette akse viser gennemsnitska-
rakteren (i skriftlig dansk og matematik), 
dog i en version som er korrigeret for elev-
baggrund, så gymnasierne er umiddelbart 
sammenlignelige.

Som det fremgår, er der i figuren ikke 
noget klart billede. Hverken i retning af at 
dyrt giver bedre præstationer (hvilket vil-
le give en tendenslinje, der pegede opad), 
eller det modsatte. Tendenslinjen er flad.

De ekstra omkostninger, der er ved 
nogle gymnasier, går altså ikke til at gøre 
eleverne klogere. Man kunne ellers godt 
forestille sig, at der var denne sammen-

Flere penge uden sammenhæng med gymnasieelevers 
kundskaber

hæng. Fx at de ekstra penge blev brugt til 
at holde klassekvotienter nede, tiltrække 
særligt dygtige lærere, betale for inspire-
rende impulser udefra – alt sammen no-
get, der kunne bidrage til elevernes fag-
lige fokusering og dygtighed.

Faktisk kunne man også have den 
mod  satte hypotese. Altså at de skoler, der 
er gode til at holde omkostningerne nede, 
også er effektive på andre områder. At de 
simpelthen er bedre til at drive en uddan-
nelsesinstitution. Men heller ikke denne 
sammenhæng eksisterer.

Den manglende sammenhæng mellem 
enhedsomkostninger og resultater peger – 
ligesom et større antal alternative model-
ler, der er beregnet som en del af analysen 
– på, at der er et effektiviseringspotentia-
le. Mindre effektive skoler bør kunne lære 
af de mere effektive

Figur 2

Gymnasiers omkostninger og evne til at løfte elever fagligt

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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Det fremgår af figuren, at der ingen sammenhæng er mellem de penge, gym-
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re end andre.
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Nogle erhvervsskoler har alt for stort frafald

Der er plads til forbedringer. Især i for-
hold til at fastholde flere elever gennem 
hele erhvervsuddannelsen.

Det er hovedkonklusionen i forlængel-
se af en såkaldt benchmarkanalyse, som 
sammenligner erhvervsskolers resultater 
på tværs. Analysen er gennemført af for-
skerne Peter Bogetoft, CBS, og Jesper Wit-
trup, KORA, og publiceres i en ny rapport 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Analysen viser, at nogle erhvervssko-
ler halter en del bagefter andre, når det 
handler om at sikre, at så mange elever 
som muligt i den sidste ende kommer til 
at stå med et eksamensbevis i hånden. 
Helt præcis kunne den gennemsnitlige  
skole blive ca. 30 pct. bedre til fasthol-
delse, hvis den gjorde det lige så godt som 
de bedste.

Udgangspunktet for beregningen er, 
at skolerne i øvrigt er sammenlignelige. 
Det betyder, at de har samme elevgrund-
lag, samme økonomi og samme evne til at 
give de unge en uddannelse, som giver job 
i den sidste ende. Kun på en parameter er 
de forskellige – nemlig i forhold til at fast-
holde eleverne undervejs i uddannelsen. 
Der synes altså ikke at være nogen forkla-
ring på denne forskel, ud over at nogle er 
bedre til fastholdelse end andre.

Et forbedringspotentiale på 30 pct. 
svarer til, at en erhvervsskole, der formår 
at fastholde 62 ud af 100 elever, ville kun-
ne fastholde hele 81, hvis de fastholdt ele-
ver på niveau med de bedste.

Svære målinger
En benchmarkanalyse som ovenstående 
er en sammenligning af, hvor effektive 
sammenlignelige enheder er i forhold til 
hinanden. Den slags er relativt enkelt, 
hvis det er let at identificere både det, der 

puttes ind i processen, og det, der kommer 
ud i den anden ende. Fx er det relativt 
enkelt at tage stilling til, om et energi-
selskab har et forbedringspotentiale. Man 
kan tælle de ressourcer, der bruges, og 
den mængde strøm, der kommer ud i den 
anden ende.

Anderledes kompliceret er det med en 
erhvervsskole. Det, der puttes ind i pro-
cessen – bygninger, lærere, udstyr etc. – 
kan tælles, mens det er sværere at tage 
stilling til det, der kommer ud i den an-
den ende.

Det er der flere forklaringer på. En er, 
at det fx koster en del mere at produce-
re en pølsemager (meget udstyr og man-
ge lærere) i forhold til en kontorassistent 
(meget – billig – klasseundervisning). En 
anden er, at man heller ikke kan sammen-
ligne de karakterer, som opnås på forskel-
lige uddannelser, da disse anvender meget 
forskellige prøveformer i meget forskellige 
faglige områder.

Det er altså begrænset, hvad der over-
hovedet kan måles på. Men som det frem-
går af ovenstående, er fastholdelsen en af 
parametrene. En anden er, om skolerne 
rent faktisk formår at uddanne de unge 
til job. Altså de unges beskæftigelsesgrad 
efter endt uddannelse.

Også dette er blevet undersøgt. Igen 
gælder det, at man sammenligner skoler, 
som er ens i forhold til øvrige kriterier – 
altså samme elevgrundlag, samme øko-
nomi og samme evne til at fastholde ele-
verne i uddannelsen. I den situation vi-
ser det sig, at der kun er mindre forskel 
mellem skolerne i forhold til at producere 
faglærte, som kommer i job. De dårligste 
skoler ville – hvis de blev lige så gode som 
de bedste – kunne forbedre beskæftigel-
seseffekten med 5 pct.
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Social og faglig baggrund har stor betydning for frafaldet

Figur 3

Frafald for unge med forskellig faglig baggrund

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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Unges evne til at fuldføre en ungdomsuddannelse har en tæt sammenhæng 

med deres faglige baggrund.

Unges evne til at holde fast og fuldføre 
en ungdomsuddannelse har en tæt sam-
menhæng med deres sociale og faglige 
baggrund.

Det viser en analyse af alle unge, der 
påbegyndte en ungdomsuddannelse i pe-
rioden 2002-2011. Analysen er gennem-
ført af forskerne Jesper Wittrup, KORA, 
Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh 
Andersen, begge Aarhus Universitet, og 
publiceres i en rapport fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed.

For alle typer ungdomsuddannelser 
gælder, at der er en tæt sammenhæng mel-
lem det snit, man fik ved grundskolens 
afgangsprøve, og sandsynligheden for at 
falde fra ungdomsuddannelsen.

Som det fremgår af figur 3, er sam-
menhængen – jo lavere grundskolekarak-
ter, desto højere frafaldsprocent – gæl-
dende for alle ungdomsuddannelser. Sam-
menhængen er stærkest for de gymnasiale 
uddannelser. Over hele karakterskalaen 
gælder det, at højere karakterer fører til 
et mindre frafald.

Billedet er et lidt andet for elever på er-
hvervsuddannelser. Har man et gennem-
snit fra grundskolen på over 4, er det stort 
set uden betydning, præcis hvilket snit 
man har med sig (kurven er relativt flad). 
Men karakteregennemsnit på under 4 er 
forbundet med et højere frafald. Når kur-
ven for erhvervsuddannelserne er så rela-
tivt flad for karaktererne over 4, skyldes 
det elever, som nok falder fra EUD, men 
som skifter til og gennemfører gymnasiet.

En anden faktor, der spiller ind i for-
hold til frafald, er elevernes sociale bag-
grund. I figur 4 er en skala for social bag-
grund komponeret ud fra en sammenvej-
ning af klassiske sociale faktorer som for-
ældres uddannelse, indkomst etc. Af figur 
4 ses sammenhængen mellem frafaldet 
på ungdomsuddannelser og den sociale 
baggrund. Også her er sammenhængen 
stærkest for gymnasiale uddannelser. For 
gymnasieelever er der en meget direkte 
sammenhæng. Og ligesom det gjorde sig 
gældende med karakterer, har hele ska-
laen betydning. Det gør rent faktisk en 
forskel, om ens baggrund er middel eller 
stærk.

Igen forholder det sig anderledes med 
erhvervsuddannelserne. En svag social 

Figur 4

Frafald for unge med forskellig social baggrund

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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En svag social baggrund slår stærkt igennem på frafaldet i gymnasiet og re-

lativt mindre igennem på de andre uddannelsesretninger.
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baggrund hænger sammen med højere 
frafald, mens det er mere lige meget, om 
baggrunden er middel eller stærk.

Forskellige årsagen til frafald
Ud over disse generelle årsager er det un-
dersøgt, om bestemte enkeltfaktorer har 
betydning for, om en elev på en ungdoms-
uddannelse falder fra eller ej.

Det viser sig, at sociale forhold som 
køn, herkomst, skolekammeraters socia-
le baggrund og forældrenes samliv i sær-
lig grad påvirker sandsynligheden for at 
falde fra en ungdomsuddannelse. Drenge 
har lavere sandsynlighed end piger for at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Det 
samme gælder, hvis den unges forældre 
ikke er samboende. På disse to parametre 
adskiller gymnasierne og erhvervsuddan-

nelserne sig ikke fra hinanden.
Det gør de til gengæld i forhold til de 

andre parametre. Den mest interessante 
er, at etnisk oprindelse har forskellig be-
tydning, alt efter om man går på et gym-
nasium eller på en erhvervsuddannelse.

En gymnasieelev med ikke-vestlig op-
rindelse har en lidt større sandsynlighed 
end andre for at blive fastholdt i uddan-
nelsen. Mens en gennemsnitselev med 95 
pct. sandsynlighed gennemfører sin ud-
dannelse, så er sandsynligheden 97 pct. 
for elever af ikke-vestlig oprindelse.

Det modsatte billede ses på erhvervs-
skolerne. En gennemsnitselev vil med 70 
pct. sandsynlighed gennemføre, mens det 
samme kun gør sig gældende for 63 pct. af 
eleverne med ikke-vestlig baggrund.

Figur 5

Fordelingen af offentlige tilskud pr. elev pr. år

Note: Tilskud er omregnet til 2010-priser på baggrund af forbrugerprisindekset.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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Mindre variation i udgiften pr. elev er et 
meget håndfast resultat af den såkaldte 
taxameterreform, der i 2008 blev gen-
nemført på det almene gymnasium. Det 
viser en analyse, som er gennemført af 
forskerne Ulrik Hvidman, SFI og Aarhus 
Universitet, og Hans Henrik Sievertsen, 
SFI og Københavns Universitet, og som 
offentliggøres i en rapport fra Rockwool 

Fondens Forskningsenhed. Taxameterre-
formen gjorde op med den hidtidige prak-
sis, hvor de enkelte gymnasier i højere 
grad fik penge efter en forhandling.

Med reformen blev der introduceret 
en ny måde at finansiere de gymnasiale 
uddannelser på. Nemlig et og samme ta-
xametertilskud pr. elev til alle gymnasi-
er, samt – eventuelt – en række ekstratil-
skud, hvis gymnasiet lever op til forskel-
lige karakteristika.

Før reformen drev amtskommunerne 
gymnasierne. Amtskommunernes budget-
tering tog en række hensyn, som gjorde, 
at gymnasier i fx tyndt befolkede områ-
der modtog større bevillinger pr. elev end 
i dag.

Taxametersystemet har, som det frem-
går af figur 5, udlignet disse forskelle, så 
der nu er markant mindre variation i til-
skuddene. Af figuren fremgår fordelin-
gen af tilskud pr. elev, illustreret i 2007 
og 2011 – altså før og efter reformen. Det 
fremgår, at tilskuddene er blevet mere 
koncentreret omkring ca. 80.000 kr. pr. 
elev.

Taxameterreformen har således sikret 
en større sammenhæng mellem aktivitet 
og udgifter på gymnasierne, end det var 
tilfældet tidligere. Men den har ikke flyt-
tet meget på de gennemsnitlige udgifter. I 
2007 modtog de almene gymnasier i gen-
nemsnit 81.500 kr., mens det tilsvarende 
beløb i 2011 var 80.600 kr.
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Figur 6

Offentlige tilskud pr. elev opgjort efter gymnasiernes størrelse

note: tilskud er omregnet til 2010‑priser på baggrund af forbrugerprisindekset.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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De mere ensartede tilskud slår også igennem i tilskud efter gymnasiernes 

størrelse.

Tilskud og takster for det 
almene gymnasium

Alle gymnasier får tilskud for antal-
let af elever, der går på uddannel-
sen. Det drejer sig dels om undervis-
nings-, bygnings- og fællesudgifts ta-
xameter, dels et tilskud pr. elev der 
bliver færdig.

Derudover eksisterer der en ræk-
ke tilskud, der kan være relevante, 
såfremt gymnasiet lever op til be-
stemte kriterier. Det giver fx pen-
ge, hvis bestemte fag (græsk, latin 
og musik) udbydes, og andre penge, 
hvis visse fag (fysik, kemi, biologi, 
bioteknik og musik) bestås som høj-
niveaufag.

Endelig udløser det tilskud, hvis 
et gymnasium er lille og ligger langt 
væk fra andre gymnasier (udkants-
tilskud).

Fortsat forskelle
Der er dog en grænse for, hvor ens udgifts-
niveauer er. Fx kan gymnasier i udkanten 
af Danmark få et såkaldt udkantstilskud. 
Det betyder, at der stadig er forskelle mel-
lem gymnasierne i forhold til tilskud pr. 
elev. Forskellene viser sig både i forhold 
til gymnasiernes geografi og størrelse.

Før taxameterreformen – i 2007 – var 
der store forskelle mellem amterne i for-
hold til gymnasiernes udgifter pr. elev. I 
Sønderjyllands, Ribe, Aarhus og Køben-
havns Amter var udgiften gennemsnitligt 
under 80.000 kr. pr. elev, mens udgiften 
var over 90.000 kr. pr. elev i Viborg og 
Storstrøms Amter. Den samlede variation 
mellem landets amter var fra 75.000 til 
94.000 kr. pr. elev.

Variationen er nu indsnævret til at lig-
ge mellem 78.000 og 85.000 kr. Det bety-
der, at de gennemsnitlige udgifter i de dy-
reste dele af landet er faldet med næsten 
10.000 kr. pr. elev.

At forskellene fortsat er der, hænger 
sammen med flere forhold. Fx spiller stør-
relse en rolle – jo mindre, desto flere pen-
ge pr. elev. Denne sammenhæng fremgår 
af figur 6. I 2007 var den stærk, mens den 
er blevet mindre stærk efter reformen.

Social udligning
Taxameterordningen er blevet kritiseret 
for ikke at tage højde for sociale udfor-
dringer i tilstrækkelig grad, fordi taxame-
tertilskuddet er det samme pr. elev uanset 
sociale omstændigheder.

I analysen er det derfor undersøgt, 
hvordan tilskuddet bliver påvirket af 
gymnasiernes socioøkonomiske forhold – 
her elevers folkeskolekarakterer og foræl-
dres gennemsnitlige uddannelseslængde.

Det viser sig, at gymnasier med en sva-
gere socioøkonomisk sammensætning får 
et højere tilskud pr. elev både før og efter 
reformen – selvom forskellen i tilskuddet 
er lavere efter end før reformen.

Taxametersystemet tager altså højde 
for socioøkonomiske forskelle mellem 
gymnasierne, selvom omfanget er mindre 
end under det amtslige system.
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Pris på danske ungdomsuddannelser midt i OECD-feltet

I modsætning til den danske folkeskole, 
der – som mange vil vide – er en af de dy-
reste i verden, så gør det samme sig ikke 
gældende for ungdomsuddannelserne. 
Men selvom der princippielt set er et be-
tydeligt besparelsespotentiale på uddan-
nelserne, er der ikke meget, der tyder på, 
at det er et let tilgængeligt besparelsespo-
tentiale.

Det viser en analyse af uddannelser på 
tværs af OECD-lande gennemført af Rock-
wool Fondens Forskningsenhed i samar-
bejde med professor Peter Bogetoft, CBS. 
Som det fremgår af tabel 1, ligger udgif-
terne til de danske ungdomsuddannelser 
nogenlunde midt i feltet i forhold til en 
række udvalgte OECD-lande.

Den årlige udgift til en dansk ung-
domsuddannelseselev var i 2010 på 11.000 
US-dollars. Det er mindre end udgifter-
ne i lande som USA, Norge og Schweiz, 
hvor udgifterne er på henholdsvis 12.900, 
15.000 og 17.000 US-dollars.

Stort – men ikke let tilgængeligt –
besparelsespotentiale
Til trods for at udgifterne i Danmark ikke 
er blandt de højeste, kan der fortsat godt 
være et betydeligt potentiale for at spare 
penge på ungdomsuddannelserne. Eller 

omvendt at få noget mere ud af de penge, 
man bruger.

Om denne mulighed er til stede, er un-
dersøgt af forskerne, og det viser sig, at 
Danmark kan spare 12 til 34 pct. af udgif-
terne, når Danmark sammenlignes med 
en stor gruppe af de rigere OECD-lande.

Det vil sige, at Danmark kan mind-
ske udgifterne til uddannelse med en be-
tydelig del, hvis vi tager ved lære af de 
mest effektive OECD-lande. Besparelses-
potentialet mindskes imidlertid markant, 
hvis Danmark kun sammenlignes med de 
nordeuropæiske lande, som er dem, der 
ligner os mest, og som vi lettest ville kun-
ne tage ved lære af. I det tilfælde vil Dan-
marks potentiale være på højest ni pct.

Det er imidlertid ikke hele historien. 
Ved denne beregning af besparelsespoten-
tialet er der kun taget højde for, hvor store 
udgifter der er forbundet med undervis-
ningen i Danmark. Og ikke hvilken kva-
litet, der kommer ud på den anden side.

Derfor indeholder analysen også en 
undersøgelse af, hvorvidt der er en sam-
menhæng mellem udgiftsniveauet på og 
kvaliteten af uddannelserne. Helt kon-
kret har man undersøgt sammenhængen 
mellem udgifter og flere kvalitetsmål – fx 
andelen, der læser videre, og andelen der 
gennemfører en uddannelse.

Der viser sig at være meget lille sam-
menhæng mellem udgiftsniveauet og de 
forskellige kvalitetsmål. Det er altså ikke 
sådan, at der er positiv sammenhæng mel-
lem udgifter og fx andel, der går videre 
efter ungdomsuddannelsen.

Dette forklarer, hvorfor besparelsespo-
tentialet typisk ikke falder, når specifikke 
kvalitetsindikatorer inddrages i analysen. 
Hvis besparelsespotentialet beregnes un-
der forudsætning af uændret gennemfø-
relsesprocent eller andel af en ungdoms-
årgang, som får en ungdomsuddannelse, 
er besparelsespotentialet på henholdsvis 
21 og 15 pct. 

En anden tolkning af dette potentiale 
er, at hhv. gennemførelsesprocent og an-
del af en ungdomsårgang med uddannel-
se kan hæves med noget i samme størrel-
sesorden, uden at det koster ekstra, hvis 
Danmark tager ved lære af de rigeste lan-
de i OECD, som gør det bedst: Finland, Ir-
land og New Zealand.

tabEL 1

Udgifter pr. elev, US$ (købekraftskorrigeret), 2010

grundskolen til  
6. klasse

udskoling ungdoms‑ 
uddannelse

Schweiz 10.600 14.100 17.000

norge 11.800 12.505 15.000

uSa 11.100 12.200 12.900

tyskland 6.600 8.100 11.300

Danmark 11.200 11.100 11.000

Sverige 9.400 9.600 10.400

Canada 8.300 – 10.300

Storbritannien 9.100 10.100 9.900

new Zealand 6.800 7.300 8.700

Finland 7.400 11.400 7.700

note: udvalgte oECD‑lande. også i forhold til resten af oECD ligger de danske udgifter midt i feltet. Der er taget 
højde for forskelle i købekraft ved ppp‑korrektion.

KiLDE: roCKwooL FonDEnS ForSKningSEnhED

Udgifterne til de danske ungdomsuddannelser er hverken høje eller lave i 

forhold til andre OECD-lande.
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Elevernes faglige  baggrund er 
afgørende
Internationale forskelle i udgifter og kva-
litet kan skyldes flere aspekter foruden 
uddannelsesinstitutionernes evne eller 
strategi. Det kan også skyldes faktorer, 
der er uden for skolernes indflydelse. Et 
eksempel på en sådan faktor er elevernes 
baggrund.

Selv de bedste uddannelsesinstitutio-
ner kan fremstå dårlige, hvis deres elever 
kommer med en baggrund, der har hæm-
met deres tidligere præstationer og der-
med forringet det udgangspunkt for læ-
ring, som de møder op med første skole-
dag.

Ganske rigtigt viser det sig, at bespa-
relsespotentialet isoleret set på ungdoms-
uddannelserne ændres meget, når ana-
lysen tager højde for elevernes faglige 
baggrund. Faktisk forsvinder Danmarks 
besparelsespotentiale på ungdomsuddan-
nelserne næsten helt, når der tages højde 
for PISA-resultater, mens det stiger, når 

folkeskole og ungdomsuddannelser, den 
primære og sekundære uddannelsessek-
tor, betragtes undet ét.

Og tolkningen? Noget taler for, at det 
relativt høje – umiddelbare – besparelses-
potentiale for Danmark skyldes, at elever-
ne kommer ind på uddannelserne med et 
lavere fagligt niveau, end det er tilfældet 
i nogle af de overordnet set mest effektive 
lande. Man skal dog være varsom med en 
sådan konklusion, da der er relativt få ob-
servationer i analysen.

Analysen viser i øvrigt, at der for de 
danske ungdomsuddannelser synes at 
være en ganske fin sammenhæng mellem 
det, det koster at have en elev, og den løn 
eleven siden har udsigt til. Den fremtidige 
lønforventning er et udtryk for den værdi, 
de unge med en ungdomsuddannelse vur-
deres at have i samfundet. Mens udgiften 
– som det fremgår ovenfor – ligger midt 
i feltet, så hører den løn, de danske unge 
må forventes at tjene, til i toppen – foran 
både Norge, Sverige og Finland.

Forbedret effektivitet i dansk 
ungdomsuddannelsesproduktion siden 2000

Siden årtusindskiftet er der i en ren nord-
europæisk sammenligning overordnet set 
sket en lille forbedring af den danske ud-
dannelsesproduktion på  det sekundære 
område, der omfatter ungdomsuddannel-
ser og udskolingen, dvs. de ældste klasser 

i folkeskolen. Forbedringen skyldes lavere 
omkostninger pr. elev og ikke, at  gen-
nemførelsen er blevet forbedret. Bidraget 
stammer mest fra udskolingen, men der 
kan også i nogen grad registreres forbed-
ringer på ungdomsuddannelserne.
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Elevers sociale baggrund har mindre betydning for 
karaktererne i gymnasiet

Gymnasier adskiller sig fra grundskolen 
på ét helt centralt punkt. Mens den so-
ciale baggrund har en meget stor betyd-
ning for, hvordan det går en grundskole-
elev, så har det kun en lille indflydelse 
på, hvordan et ungt menneske klarer sig 
i gymnasiet. Det fremgår af en analyse 
gennemført af forskerne Christian Bøt-
cher Jacobsen, Aarhus Universitet, Jesper 
Wittrup, KORA, og Lotte Bøgh Andersen, 
Aarhus Universitet, og offentliggjort i  en 
ny rapport fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed

At det forholder sig sådan, er faktisk 
mere logisk, end det måske umiddelbart 
forekommer. Forklaringen er nemlig, at 
grundskolens karakterer bestemmer, hvem 
der kommer i gymnasiet, og derfor et langt 
stykke ad vejen overtrumfer den sociale 
baggrunds betydning.

Den helt centrale faktor for en gymna-
sieelevs præstationer er altså de karakte-
rer, vedkommende har med sig fra grund-
skolen, og i mindre grad den sociale bag-
grund.

Figur 7 illustrerer mekanismen. De blå 
søjler viser den meget stærke sammen-
hæng mellem grundskolekarakterer og 

social baggrund. Mens gennemsnittet for 
unge med svag baggrund ligger på godt 
4, så har de med stærk baggrund godt 8.

For unge, der bliver optaget på gym-
nasiet, er forskellen mellem elever med 
stærk og svag social baggrund meget 
mindre. De, der har den svageste sociale 
baggrund, har et gennemsnit på godt 6 – 
mens de stærkeste også her har godt 8 i 
snit.

Ved indgangen til gymnasiet er der alt-
så i høj grad ryddet op i forhold til betyd-
ningen af den sociale baggrund. Blandt de 
unge med en svag social baggrund er det 
kun de karaktermæssigt stærkeste, der 
overhovedet søger optagelse og kommer 
ind på gymnasiet.

Konsekvensen af denne sammenhæng 
er ikke, at unge med en svag baggrund 
klarer sig lige så godt som alle klassekam-
merater i gymnasiet. De får gennemsnit-
ligt en lavere studentereksamen end an-
dre. Men hovedforklaringen på det er, at 
de blev optaget på gymnasiet med lavere 
karakterer fra grundskolen.

Gennemslagskraft
Men der er andet og mere end elevernes 
karakterer fra grundskolen, der påvirker 
deres studentereksamen.

I analysen er det undersøgt, om for-
skellige faktorer påvirker elevernes ka-
rakterer i positiv retning.

Det viser sig, at lærernes oplevelse af 
egen rolle ser ud til at have en betydning 
i den sammenhæng. De gymnasier, der er 
gode til at løfte elevernes karakterer, har 
lærere, der selv oplever, at de har stor gen-
nemslagskraft i deres undervisning. Det 
gælder, når disse sammenlignes med sko-
ler med et lignende elevgrundlag.

Samtidig viser det sig, at det er en 
god idé, at lederne benytter den såkaldte 
transformationsledelse – hvor de søger at 
skabe en oplevelse hos lærerne om vig-
tigheden af at nå et fælles mål. Samtidig 
viser det sig, at der er en sammenhæng 
mellem bedre karakterer og det at beløn-
ne lærere, der performer godt.

Til gengæld viser det sig, at andre fak-
torer er uden betydning. Det gælder fx 
rektors køn eller alder, skolens størrelse 
og kønsfordelingen blandt lærerne.

Figur 7

Social baggrund og grundskolekarakterer

Note: Grundskolekarakteren er karaktergennemsnit ved afgangsprøver. Den sociale baggrund er en 
sammenvejning af klassiske sociale karakteristika – forældres uddannelse, indkomst, beskæftigelses-
status etc.
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Især blandt elever med svag social baggrund sker der en sortering ved indgan-

gen til gymnasiet. De, der bliver optaget, har godt 6 i gennemsnit – svarende 

til det helt almindelige niveau for unge med en middel social baggrund.
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Den rette ledelsesstil giver engagerede lærere

Figuren viser en sammenvejning af svar på spørgsmål om, hvorvidt ledere og 

lærere identificerer sig med og involverer sig i deres uddannelsesinstitution 

– kaldet affektiv commitment. Uanset uddannelsesretning er der et stærkt 

engagement blandt lærere og endnu stærkere blandt ledere.

Figur 8

Følelsesmæssigt engagement i organisationen blandt lærere og ledere 

på ungdomsuddannelser

Note: EUD er erhvervsuddannelser, STX er alment gymnasium, mens HHX og HTX er handels- og 
teknisk gymnasium.
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Figur 9

Nødtvunget engagement blandt lærere og ledere på 

ungdomsuddannelser

Note: EUD er erhvervsuddannelser, STX er alment gymnasium, mens HHX og HTX er handels- og 
teknisk gymnasium.
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Scoren er ganske lav på nødtvunget engagement for både ledere og lærere.

De er engagerede. Og tilmed engagerede 
ud fra faglige og pædagogiske motiver. Og 
”de”, det er lærerne på gymnasier og er-
hvervsuddannelser.

Det viser resultaterne af en spørgeske-
maundersøgelse, som forskerne Camilla 
Denager Staniok og Lotte Bøgh Andersen, 
Aarhus Universitet, har udført, og som of-
fentliggøres i en ny rapport fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed.

I alt 680 ledere og 7.237 undervisere 
fordelt på 212 skoler, der udbyder ung-
domsuddannelser, er blevet spurgt i perio-
den 28. november 2012 til 31. januar 2013.

Resultatet må være oplivende for rek-
torer. Undersøgelsen viser nemlig, at der i 
lærerstabene er et betydeligt engagement 
– eller commitment – i forhold til arbejds-
pladsen.

Lærerne er blevet stillet en række 
spørgsmål, og deres svar er blevet sam-
menvejet på en skala fra 0 til 100. Som det 
fremgår af figur 8, scorer de i gennemsnit 
mellem 65 og 70 (alt efter uddannelses-
type) – hvilket tyder på et betydeligt en-
gagement.

Det dybe engagement
Commitment til en arbejdsplads kan må-
les i forskellige dimensioner.

Den høje scorer, som fremgår af figur 
8, kommer ved det følelsesmæssige enga-
gement også kaldet affektiv commitment. 
Det handler om at føle sig hjemme i or-
ganisationen – altså uddannelsesstedet 
– om at identificere sig med den, om at 
involvere sig og føle en tilknytning i for-
hold til den. Den type af engagement er 
højt på ungdomsuddannelserne generelt 
blandt både ledere og lærere – dog højest 
hos lederne.

Men man kan også måle, om ansat-
te både lægger vægt på, at de jo har et 
arbejde og tjener en løn, der betaler reg-
ningerne. Det er den type af nødtvunget 
engagement, en leder helst ikke vil se for 
meget af hos sine ansatte. Det er nemlig 
ikke synderligt langtidsholdbart. Så snart 
konjunkturerne tillader det, og jobåbnin-
gerne kommer, kan man jo bare finde et 
andet arbejde og få sin løn herfra. Den-
ne dimension kaldes kontinuativ commit-
ment, og er et udtryk for nødtvunget en-
gagement. Scoren er, som det fremgår af 
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Figur 10

Normativt engagement blandt lærere og ledere på 

ungdomsuddannelser

Note: EUD er erhvervsuddannelser, STX er alment gymnasium, mens HHX og HTX er handels- og 
teknisk gymnasium.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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Også på dimensionen normativt engagement er scoren lav.

figur 9, ganske lav for både ledere og læ-
rere.

En tredje dimension kaldes normativt 
engagement. I forhold til dette engage-
ment er ordet ’bør’ centralt. Ja, man er en-
gageret, det er jo ens pligt. De unge skal 
jo have en uddannelse, og det er vigtigt, at 
nogen bidrager. Heller ikke dette engage-
ment er noget, ledere sukker efter. Nogen 
kunne jo lige så godt skiftes ud med nogle 
andre. Også på denne dimension scorer 

To ledelsesstrategier
I forbindelse med analysen af ungdomsuddannelserne er 
det undersøgt, hvilke ledelsesstrategier lederne på institu-
tionerne benytter sig af. Helt grundlæggende kan man dele 
ledelsesstrategierne op mellem transaktionsledelse og trans-
formationsledelse.

Kernen i transaktionsledelse er påtale og belønning. Man 
belønner medarbejdere på betingelse af, at de gør bestemte 
ting eller opnår bestemte mål. Og man forsøger at undgå dår-
lige resultater ved at påtale fravigelser i arbejdsprocesser, in-
den de kommer til at påvirke resultaterne, samt ved at irette-
sætte (og ultimativt afskedige) medarbejdere, hvis resultater 
ikke lever op til kravene.

Transformationsledelse handler om noget helt andet. Nem-
lig om lederens evne til at kommunikere en vision om fremti-
den på en måde, så de ansatte af egen drift ønsker at bidrage 
til at realisere denne fremtid.

både lærere og ledere lavt. Scoren frem-
går af figur 10.

Ledere kan påvirke
Som det fremgår af figurerne, så er le-
derne også i høj grad engagerede i deres 
arbejdspladser. Og undersøgelsen viser, 
at de – via deres tilgang til ledelse – rent 
faktisk kan påvirke lærernes engagement.

Det kan måles, om lederne primært le-
der ved påbud og forbud, eller om de mod-
sat bestræber sig på via en klar vision at 
påvirke medarbejderenes motivation og 
værdier. Målet med det sidste – som kal-
des transformations- eller visionsledelse 
– er at få medarbejderne til frivilligt at 
investere energi i at bidrage til, at organi-
sationen opnår sine mål.

Ledere, der satser på påbud og forbud, 
har – viser undersøgelsen – ingen indfly-
delse på, hvilket engagement lærerne har. 
Faktisk er der for denne gruppe ledere den 
modsatte sammenhæng. En super engage-
ret leder, der leder maksimalt via påbud 
og forbud, har en (lille) negativ indflydel-
se på lærernes engagement.

Til gengæld forholder det sig modsat, 
hvis lederen benytter sig af visionsledel-
se. De ledere, der gør det, har lærere med 
højere følelsesmæssigt engagement til un-
dervisningsstedet.

Undersøgelsen kan ikke sige, om læ-
rerne konkret lader sig påvirke af leder-
nes ledelsesstil, eller om det er bestemte 
lærere, der søger hen, hvor ledelsesstilen 
passer dem.
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Gymnasielærere: Svært at fastholde alle med et højt 
fagligt niveau

Konflikten mellem høj gennemførelsesprocent og høj faglighed står klarere 

for lærere end for ledere. Mange lærere giver udtryk for, at denne konflikt 

eksisterer, og at det er problematisk at forfølge begge mål på en gang.

Figur 11

Oplevelse af, om det er et problem både at gå efter høj faglighed og 

høj gennemførelsesprocent

Note: Alment gymnasium. Svarfordeling for erhvervsuddannelser, HTX og HHX ligner til forveks-
ling.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Intet 
problem

Stort 
problem

Lærere Ledere

pct.

Skolelederne synes ikke, det er et vold-
somt problem. Men lærerne mener noget 
andet.

Problemet er på en gang at forfølge 
ungdomsuddannelsernes to hovedmålsæt-
ninger: At så mange af de unge som muligt 
får et eksamensbevis, og at de rent faktisk 
lærer en hel del, før de får det i hånden.

Der er ikke den store konflikt, mener 
mange ledere. Men lærerne er uenige. Det 
fremgår af en spørgeskemaundersøgelse 
gennemført af forskerne Camilla Denager 
Staniok og Lotte Bøgh Andersen, Aarhus 
Universitet, og publiceret i en ny rapport 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

En meget stor del af lærerne mener, at 
det er et stort problem at skulle forfølge 
de to mål samtidig. Eller med andre ord: 
Hvis man vil sikre, at flest muligt kom-
mer igennem, så må de faglige ambitioner 
skrues ned. Og hvis man – modsat – går 
efter den høje faglighed, er der elever, der 
tabes undervejs.

Det viser resultaterne af en spørgeske-
maundersøgelse, som i perioden 28. no-
vember 2012 til 31. januar 2013 blev gen-
nemført på landets ungdomsuddannelser. 
I alt 5.675 lærere og 152 ledere har på en 
skala markeret, i hvilken grad de mente, 
der var en konflikt mellem de to mål.

Figur 11 viser svarfordelingen for det 
almene gymnasium. Men billedet er det 
samme på de øvrige ungdomsuddannelser 
– erhvervsuddannelserne, HTX og HHX.

De lærere, der i det daglige rent fak-
tisk står ansigt til ansigt med eleverne, 
oplever i langt højere grad end deres sko-
leledere konflikten mellem de to mål. For 
lederne er det tilsyneladende lettere at 
holde begge faner højt samtidig.

Svært for ledelsen at påvirke
Spørgsmålet er så, hvorvidt ledere rent 
faktisk kan påvirke de ansatte til at for-
følge det ene eller andet mål i deres un-
dervisning og øvrige omgang med ele-
verne. Altså, om det har nogen som helst 
effekt på lærere, hvis de har en leder, der 
lægger stor vægt på høj gennemførelses-
procent. Hvis ja – så viser det sig ved, at 
også lærerne prioriterer dette mål højere 
end andre.

Svaret på dette spørgsmål er: Det kom-
mer an på.

Det kommer nemlig an på, hvordan læ-
rerne opfatter verden. Hvis lærerne me-
ner, at der er konflikt mellem de to mål-
sætninger, er det underordnet, om deres 
leder lægger særlig vægt på gennemførel-
se eller ej. Disse lærere vil gå efter den 
høje faglighed, og lader sig altså ikke på-
virke af, om de har en leder, der slår på, at 
flere skal gennemføre uddannelsen.

Modsat forholder det sig for de lærere, 
som ikke ser nogen konflikt mellem høj 
gennemførelsesprocent og høj faglighed. 
De er påvirket af lederens præferencer. 
Hvis de har en leder, der argumenterer 
for, at flest muligt skal bestå – så vil de i 
større grad end andre argumentere for det 
samme. Ligesom en leder med lille fokus 
på gennemførelsesprocenter vil svække 
lærernes interesse for emnet.
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Kraftig stigning i omfanget af regler for ungdomsuddannelser

Figur 12

Væksten i lovgivningen mellem 1990 og 2010

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE

For både gymnasier og erhvervsskoler er der på 20 år sket en markant stig-

ning i antallet af sætninger i gældende lovgivning. Folkeskolen er med som 
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Omfanget af den statslige regulering af 
ungdomsuddannelserne er vokset mar-
kant fra 1990 til 2010.

Det viser en analyse, som er gennem-
ført af forskerne Mads Leth Felsager Ja-
kobsen og Peter Bjerre Mortensen fra Aar-
hus Universitet,  som offentliggøres i en 
ny rapport fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.

Analysen er baseret på data fra Rets-
information, der indeholder danske love 
og bekendtgørelser fra 1989 og frem. Den 
viser, at antallet af sætninger i love fra 
1990 til 2010 er steget kraftigt for både 
erhvervsskolerne og gymnasierne. Det 
fremgår af figur 12, hvor folkeskolen er 
taget med som sammenligningsgrundlag.

For begge typer ungdomsuddannelser 
har der været en stigning i antallet af sæt-
ninger i det samlede lovsæt. Den største 
procentvise stigning er sket for gymnasi-
erne. De har oplevet en stigning af sæt-
ninger i lovgivningen på hele 360 pct. fra 
99 sætninger i 1990 til 455 sætninger i 
2010.

For erhvervsskolerne har der været en 
mere moderat – men dog stadig markant 

– stigning. Antallet steg fra 345 i 1990 til 
641 i 2010, hvilket er en stigning på 86 
pct.

Til sammenligning er antal sætninger 
for folkeskolen også opgjort og gengivet 
i figuren. Som det ses, oplever folkesko-
len også en markant stigning i antallet 
af lovgivningens sætninger fra 271 i 1990 
til 580 i 2010. Det svarer til en stigning 
på 114 pct. Antallet af sætninger for fol-
keskolen er dermed ikke steget så meget 
som for gymnasierne, men mere end for 
erhvervsskolerne.

Hvor gymnasierne tidligere har hørt 
til under staten og amterne, overgik de i 
2006-2007 til selveje. Umiddelbart kunne 
man forestille sig, at selveje også betød 
større selvbestemmelse. Men analysen ty-
der på et mere kompliceret billede. Lovre-
guleringen for gymnasierne er blevet sta-
dig mere intensiv over hele perioden.

Mere ordrige bekendtgørelser
Også omfanget af de ledsagende bekendt-
gørelser er steget, dog mindre end for lo-
venes vedkommende

Her er analysens genstand antallet af 
ord. Som det fremgår af figur 13, viser det 
sig også her, at der – for både erhvervs-
skoler og gymnasier – er en stigning. Men 
den er ikke så markant  som for lovene.

Gymnasierne har oplevet en stigning 
af antal ord i bekendtgørelser fra 132.000 
i 1990 til 175.000 i 2010, svarende til en 
stigning på 33 pct. For erhvervsskolerne 
har stigningen været i samme størrelses-
orden: Fra 269.000 til 357.000 ord, sva-
rende til en stigning på 32 pct.

Til sammenligning oplever folkeskolen 
en langt mere markant stigning i antallet 
af ord i områdets gældende bekendtgørel-
ser, nemlig på hele 345 pct. Det skal dog 
ses i sammenhæng med, at reguleringen 
af folkeskolen via bekendtgørelser i hele 
perioden har ligget på et meget lavt ni-
veau i forhold til ungdomsuddannelserne.

Administration reguleret
Reguleringen af ungdomsuddannelserne 
har en helt anden karakter end regulerin-
gen af folkeskolen.

Reglerne kan deles op i fem overord-
nede kategorier, hvoraf de vigtigste to er 
henholdsvis regler om administration og 
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Figur 13

Udvikling i antal ord i bekendtgørelser mellem 1990 og 2010

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE

Også bekendtgørelser om gymnasier og erhvervsskoler er blevet tykkere fra 

1990 til 2010.
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ledelse samt regler om indhold og afvik-
ling af undervisningen.

Mens der i folkeskolen er relativt de-
taljerede regler for selve undervisningen 
(fx de forskellige klassetrins timetal og 
beskrivelse af, hvad der skal undervises 
i), så gør det samme sig langt fra gælden-
de på ungdomsuddannelserne. På gymna-
sier og erhvervsskoler er det i særlig grad 
antallet af regler om administration og le-
delse, der er eksploderet de senere år.

Omkring 80 pct. af reglerne for ung-
domsuddannelser handler om administra-
tion og ledelse (2010).

I folkeskolen fylder samme område 
kun omkring 45 pct. af alle regler, mens 
bestemmelser om undervisningsindhold 
og -afvikling udgør knap 30 pct. På ung-
domsuddannelserne er den tilsvarende 
andel omkring 10 til 15 pct.

Der synes altså at være en tendens til, 
at Folketinget vil bestemme over indhol-
det i folkeskolen, mens man i højere grad 
er villige til at overlade den opgave til 
skolerne på ungdomsuddannelserne.
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Lærere på ungdomsuddannelser: Regeljunglen er for stor

Der er for meget bureaukrati. Og som ti-
den går, bliver der stadig mere og mere 
af det.

Sådan lyder den dominerende hold-
ning blandt lærerne på landets ungdoms-
uddannelser.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse 
blandt undervisere, gennemført af Mads 
Leth Felsager Jakobsen, og Peter Bjerre 
Mortensen, begge Aarhus Universitet, og 
offentliggjort i en ny rapport fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed. Under-
søgelsen fandt sted i 2012 på gymnasier 
og erhvervsuddannelser. Som det frem-
går andetsteds i dette nyhedsbrev, er an-
tallet af statslige regler for ungdomsud-
dannelserne steget markant fra 1990 til 

Figur 14

Oplevelse af udvikling i unødigt bureaukrati

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE
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tabEL 2

Oplevelse af unødigt bureaukrati

ikke‑ledere Ledere

alment gymnasium 49 40

handels‑ og teknisk gymnasium 49 42

Erhvervsuddannelser 51 44

Note: Antal svar=5.528

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE

2010. Spørgsmålet er, om denne udvik-
ling af medarbejderne opleves som gene-
rende? Altså om de oplever, at reglerne er 
en hæmsko for arbejdsprocessen?

De har fx skullet erklære sig enige el-
ler uenige i, om regler eller procedurer er 
for tidskrævende, omstændelige og uover-
skuelige, eller om de modsat er støttende 
og forekommer at have et klart formål. 
Svarene er blevet omregnet til en skala, 
hvor 0 betyder intet bureaukrati, mens 
100 betyder maksimalt bureaukrati.

Som det fremgår af tabel 2, scorer læ-
rerne lige omkring 50 på denne skala, 
mens deres ledere – som har svaret på 
samme spørgsmål – scorer signifikant la-
vere. Det betyder, at lærerne oplever me-
get mere unødvendigt bureaukrati i dag-
ligdagen end deres ledere.

At lederne på den måde er mindre ne-
gative end lærerne over for reguleringen 
af uddannelserne er bemærkelsesværdigt. 
Det er godt for lederens oplevelse af at 
styre, at rummet for ledelse ikke er unø-
digt begrænset af bureaukrati. Men det er 
samtidig en udfordring, hvis medarbej-
derne oplever det modsatte. Medarbejder-
nes oplevelse kan være en hæmsko for in-
stitutionens resultater, hvis det betyder, at 
motivationen vil falde.

Uenighed om udvikling
Både lærere og ledere er samtidig blevet 
spurgt om, hvorvidt de mener, at der de 
senere årtier er kommet mere eller min-
dre bureaukrati. Altså om udviklingen 
går mod det bedre eller det værre.

Også her er der markante forskelle på, 
hvad lærere og ledere mener og oplever.

Som det fremgår af figur 14, oplever 
det store flertal af lærerne, at bureaukrati-
et har et stigende omfang. Næsten to ud af 
tre mener, at det er stigende, mens meget 
få (seks pct.) vurderer, at det er faldende.

Helt anderledes blandet er billedet hos 
lederne. Nok mener en betydelig del – 43 
pct. – at der er kommet mere bureaukrati, 
men nogle flere giver udtryk for, at situati-
onen hen over de senere årtier er uændret, 
eller at der decideret er tale om et vigende 
bureaukrati.
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Stadig flere går på ungdomsuddannelse

Figur 15

Antal indskrevne elever på ungdomsuddannelser

Note: Indskrevne elever er opgjort ultimo september for hvert år.

KiLDE: Styring, LEDELSE og rESuLtatEr på ungDomSuDDannELSErnE

De senere år er antallet af unge vokset. Det har kun haft ringe betydning for 

erhvervsuddannelserne, mens de gymnasiale uddannelser har oplevet vold-

som tilvækst.
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Årlig udgift pr. elev i 2009

Note: Erhvervsfaglige uddannelser er markeret med blåt, mens gymnasiale uddannelser er markeret 
med gråt. Udgifterne er opgjort i 2009-priser.
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Antallet af elever på ungdomsuddannel-
serne har de senere år været stigende.

I 2012 var i alt 274.000 elever indskre-
vet på en ungdomsuddannelse. Tilbage i 
2007 var der tale om 238.000 elever – og 
altså en vækst på 15 pct. i løbet af fem år.

Det viser en opgørelse på baggrund af 
oplysninger fra Undervisningsministeri-
et. Opgørelsen deler ungdomsuddannel-
serne op i to kategorier: Erhvervsfaglige 
og gymnasiale uddannelser. De erhvervs-
faglige vedrører uddannelser, som fx so-
cial- og sundhedshjælpere, tømrere eller 
fitnessinstruktører, mens de gymnasiale 
uddannelser er STX (alment gymnasium), 
HF, HHF (handelsgymnasium), HTX (tek-
nisk gymnasium) og studenterkurser.

Som det fremgår af figur 15, er antallet 
af indskrevne elever på både gymnasiale 
og erhvervsfaglige uddannelser steget si-
den 2007 – men de gymnasiale uddannel-
ser har oplevet en vækst på 32.000 elever, 
mens de erhvervsfaglige uddannelser har 
haft en vækst på 4.000 elever. Det betyder, 
at de gymnasiale uddannelser står for 88 
pct. af den samlede elevtilvækst på ung-
domsuddannelserne.

At antallet af elever er steget i perio-
den, er ikke i sig selv bemærkelsesvær-
digt. Antallet af unge er nemlig steget i 
samme periode. Mere bemærkelsesvær-
digt er det, at elevtilvæksten på de er-
hvervsfaglige uddannelser har været me-
get beskeden sammenlignet med de gym-
nasiale uddannelser. Det er, med andre 
ord, de gymnasiale uddannelser, der så 
at sige har taget hele tilvæksten af unge. 
Interessen blandt de unge for de alment 
dannende og studieforberedende ung-
domsuddannelser var støt stigende, mens 
interessen for de erhvervsrettede uddan-
nelser faldt indtil for ca. ti år siden. Ef-
ter da har interessen været nogenlunde 
konstant for begge uddannelsesretninger, 
som det fremgår af artiklen side 21.

Store forskelle på årlige udgifter pr. 
elev
I Danmark brugte vi knap 33 mia. kr. 
på ungdomsuddannelserne i 2012. De er 
ikke jævnt fordelt ud over uddannelserne.

Der er, som det fremgår af figur 16, re-
lativt stor forskel på, hvad en elev koster 
om året. Flest penge koster en elev på en 
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teknisk erhvervsfaglig uddannelse, nem-
lig 111.000 kr. om året. I den anden ende 
befinder sig de merkantile erhvervsfaglige 
uddannelser og handelsgymnasiet (HHX), 
hvor en elev koster 62.000 kr. om året.

Det er i den forbindelse vigtigt at poin-
tere, at denne opgørelse ikke siger noget 
om, hvor meget det koster at uddanne en 
elev inden for hver af disse uddannelser.

Fx koster en gymnasieelev stort set det 
samme al den tid, vedkommende uddan-
ner sig. Den samlede udgift er på 249.000 
kr. Modsat er en elev på en erhvervsfag-
lig uddannelse kun en udgift i en del af 

I februar 2013 enedes AC og Finans-
ministeriet om en ny overenskomst 
for gymnasieområdet.

Blandt gymnasielærerne var der 
massiv modstand mod overenskom-
sten – men den blev vedtaget på grund 
af sammenkædningen med det øvrige 
AC-område.

Den nye overenskomst ændrede på 
det hidtidige regime med centralt fast-
satte regler om arbejdstid. Meget efter 
samme linjer som på folkeskoleområ-
det er det, med den ny overenskomst, 
op til gymnasiernes ledelse og lokale, 
individuelle aftaler at organisere un-
dervisningen.

Interviewundersøgelser viser, at 
mange gymnasielærere fortsat er util-
fredse med de nye regler.

Den samme stærke utilfredshed ses 
ikke for bestyrelserne for de almene 
gymnasier. I en spørgeskemaundersø-
gelse blandt disse erklærer 63 pct. sig 
overvejende eller helt enige i følgende 
udsagn: Skolen bør i størst muligt om-
fang aftale arbejdstiden med lærerne 
individuelt.

Bestyrelserne har dog ikke noget 
imod, at tillidsrepræsentanten spiller 
en rolle i den forbindelse. 55 pct. af 
bestyrelsesmedlemmerne erklærer sig 
overvejende eller helt enige i udsag-
net: Tillidsrepræsentanten bør inddra-
ges i tilrettelæggelsen af de enkelte læ-
reres arbejdstid. Kun 2 ud af et gym-
nasiums 6-12 bestyrelsesmedlemmer 
udpeges af og blandt medarbejderne 
ved institutionen.

Ændret styring af gymnasierne

den tid, uddannelsen varer. Resten af 
studietiden foregår i praktik – som ikke 
koster skolen noget. Forskellen mellem 
uddannelserne gør, at omkostningerne 
nødvendigvis må blive forskellige. For 
en teknisk erhvervsfaglig elev, der mod-
tager to års undervisning på erhvervs-
skolen, betyder det, at prisen er to gange 
111.000 kr. – dvs. 222.000 kr.

Det er altså typisk dyrere at uddan-
ne en student på et alment gymnasium 
end at udstyre en elev på en teknisk er-
hvervsfaglig uddannelse med sit svende-
brev.
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Usvækket interesse for erhvervsuddannelser det seneste 
årti

De seneste mange år har vi fået det mod-
satte at vide. Gang på gang er historien 
om unges manglende interesse for er-
hvervsuddannelserne blevet fortalt. At de 
holder sig væk og vælger gymnasierne i 
stedet.

Men det er ikke korrekt. De unges in-
teresse for at blive murer, frisør, kontor-
uddannet eller at tage en af de andre om-
kring 130 erhvervsuddannelser er i dag 
lige så stor, som den har været gennem de 
seneste mere end 10 år.

At den modsatte historie alligevel 
bliver fortalt igen og igen, er der en for-
klaring på. Man skal nemlig ind bag de 
umiddelbare tal for at få øje på, hvad der 
egentligt foregår. For umiddelbart ople-
ver erhvervsskolerne ganske rigtigt, at til-
strømningen af unge viger. Men til trods 
for dette faktum, så er der ikke mindre 
søgning til skolerne. Søgningen har bare 
ændret sig.

Se figur 17. Den adskiller sig fra andre 
lignende figurer ved, at den følger årgan-
gene i hele ti år frem – fra de er 15 år, til 
de bliver 25 år. Det fremgår, hvor stor en 
andel af de unge der – på et eller andet 
tidspunkt fra deres 15. til 25. år – bliver 
optaget på en erhvervsuddannelse. I åre-
ne fra 2000 til 2013 blev omkring 50 pct. 
af en årgang optaget på en erhvervsskole. 

Unge venter
Søgningen fra 9. og 10. klasse bliver min-
dre – men den samlede søgning er den 
samme som før.

Forklaringen er den simple, at ung-
domskulturen har ændret sig – markant. 
De unge udskyder deres erhvervsvalg – 
voksentilværelsen, om man vil. Som be-
kendt var der engang, hvor smedesønnen 
ikke behøvede at bruge mental energi på, 
hvad han skulle bruge sit liv til. Det var 
selvindlysende, at han skulle være smed. 
Og det kunne kun gå for langsomt – hvor-
for få løn som en arbejdsdreng eller lær-
ling, når man lige så godt kunne springe 
ud som svend?

Men det er lang tid siden. Der er frit 
valg. Og det er de færreste 16-årige, der er 
i stand til og ønsker at vælge jobtype for 
resten af livet.

Og hvad skal man så bruge tiden til, 
mens man udskyder? Ja lidt almen eller 
studieforberedende uddannelse – som 
fx gymnasium – lyder for mange som 
en glimrende beskæftigelse. Så kan man 
vente med at vælge til senere. Det er en 
væsentlig forklaring på (som det fremgår 
andetsteds i dette nyhedsbrev), at gymna-
sierne har opsuget de senere års vækst i 
ungdomsårgangenes størrelse.

Den bevægelse i ungdomskulturen fø-
rer ikke i sig selv – på længere sigt – til 
noget fald i antallet af erhvervsuddanne-
de. I den periode, hvor erhvervsuddannel-
sen er blevet udskudt, har det betydet fær-
re erhvervsuddannede, men det  påvirker 
ikke i sig selv den samlede produktion af 
erhvervsuddannede.

To negative bidrag
Til gengæld kan to andre udviklinger – 
hver på sin måde – bidrage til, at for få 
fremover får en erhvervsuddannelse.

Den ene er, at færre og færre gennem-

Figur 17

Andelen af en årgang, som har været indskrevet på henholdsvis en 

erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse i perioden fra de 

var 15 til 25 år

Note: Værdien på x-aksen angiver de årstal, hvor eleven fyldte 25 år

KiLDE: roCKwooL FonDEnS ForSKningSEnhED

10

  0

20

30

40

50

60

70

År
ErhvervsuddannelseGymnasial Uddannelse

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

Procent

De unges interesse for at tage en erhvervsuddannelse er i dag lige så stor, 

som den har været gennem de seneste mere end 10 år.
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fører deres erhvervsuddannelse. Eller med 
andre ord: Det stadigt stigende frafald, se 
figur 18.

Det andet er en mekanisme, som er 
kendt og frygtet, nemlig den selvopfyl-
dende profeti. Hvad skal en ung mene, 
når ministerier, erhvervsorganisationer, 
tænketanke og mange andre vedvaren-
de snakker om, at de unge flygter fra er-
hvervsuddannelserne? Det kan ikke afvi-
ses, at den konstante negative påvirkning 
får unge med en lyst til en erhvervsud-
dannelse til at genoverveje, om det nu 
også er en god idé. Enhver ved jo, tænker 
den unge måske, at alle vender ryggen til 
den type uddannelser, så mon ikke også 
jeg skulle finde på noget andet?

Man må ikke håbe, at det er den ef-
fekt, der slår igennem på det aller seneste 
og giver det lille dyk i interessen for EUD, 
som ses i 2013 i figur 17.

Det er forhåbentlig blot, at EUD-ele-
verne bliver stadigt ældre.

Konklusion
Den enkle historie er med andre ord, at 
unge mennesker i dag ønsker at udskyde 
deres erhvervsvalg og søger mod de al-
ment dannende og studieforberedende 
ungdomsuddannelser umiddelbart efter 
folkeskolen for så senere at orientere sig 
mod en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse.

Når de unge så vælger kompetencegi-
vende uddannelse, er der til gengæld en 
usvækket interesse for erhvervsuddannel-
serne i den forstand, at det i dag er den 
samme andel af en årgang, der på et tids-
punkt i deres ungdom prøver kræfter med 
disse uddannelser, som det var for et årti 
siden. Det store problem vedrørende er-
hvervsuddannelserne er altså ikke mang-
lende interesse hos de unge, men derimod 
at erhvervsuddannelserne ikke kan fast-
holde og færdiguddanne de mange, som 
vælger disse uddannelser. 

Her er det nærliggende at spørge, om 
udbuddet og indholdet af uddannelserne 
inden for EUD er tidssvarende i forhold 
til, at mange af de studerende på EUD er 
meget ældre i dag, end de var tidligere, og 
end de reelt er i andre sammenlignelige 
lande. Ældre unge stiller naturligvis an-
dre krav både til undervisningsformer og 
til undervisningsindhold, end yngre gør. 

Endelig skal det også nævnes, at det 
samfundsøkonomisk er en dyr tendens, at 
de unge udskyder deres erhvervsvalg, for-
di dem, der ender med en erhvervsuddan-
nelse, bliver senere færdige end nødven-
digt, og senere end tilsvarende uddannede 
personer blev tidligere. Så udfordringen 
er at få flere unge til at vælge en erhvervs-
uddannelse tidligere, end de gør i dag. Og 
at sørge for, at det, der er at vælge imel-
lem, er tilstrækkeligt attraktivt til, at de 
gennemfører uddannelsen.

Det gode spørgsmål er, om disse to ting 
bedst opnås ved at forsøge at begrænse 
de unges ”forbrug” af almen uddannelse 
(læs gymnasium) eller ved at gøre de ud-
dannelser, som har meget alment indhold, 
mere erhvervsrettede og lettere at bruge 
som (for)skole til senere EUD-forløb?

Figur 18

Andelen af elever, der består en erhvervsuddannelse eller en 

gymnasial uddannelse i løbet af alderen 15 til 25 år
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Gennem de seneste 10 år er der færre og færre, der består deres erhvervsud-

dannelse, mens gennemførelsen i gymnasiet er uændret høj.
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Ledelse kan få stor betydning på ungdomsuddannelserne
– Flere elever gennemfører på skoler, hvor lederen har fokus på frafald

Hvis ledere og lærere er enige om grund-
læggende prioriteringer, så kan lederne på 
landets ungdomsuddannelser fremover få 
stor betydning for, hvilke resultater ud-
dannelserne er i stand til at producere.

Sådan lyder konklusionen på en analy-
se af ledernes rolle og betydning på gym-
nasier og erhvervsuddannelser. Analysen 
er en del af rapporten Styring, ledelse og 
resultater på ungdomsuddannelserne, som 
udsendes af Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed.

På ungdomsuddannelserne er der 
plads til, at ledelse spiller en større rolle 
end i dag, og også til at ledelsen sætter et 
tydeligere fingeraftryk. Forudsætninger-
ne er nemlig til stede. Generelt er lærerne 
meget engagerede, og de identificerer sig 
med deres arbejde som lærere og medar-
bejdere på skolerne. Og hvis der er enig-
hed mellem ledere og lærere om grund-
læggende prioriteringer på skolen, ser det 
ud til, at en engageret leder kan påvirke 
engagementet og motivationen blandt sko-

lens lærere. Det kræver dog, at lederne er 
meget tydelige om skolens centrale visio-
ner og målsætning. 

Ifølge professor Lotte Bøgh Andersen 
fra Aarhus Universitet – en af redaktører-
ne bag rapporten – er der allerede i dag 
eksempler, som tyder på en sådan påvirk-
ning fra ledere til lærere.

”Når lederen er klar i sin prioritering 
af at mindske frafaldet fra uddannelser-
ne, så påvirker det lærerne til også at fo-
kusere på frafald. Undtagelsen er i de si-
tuationer, hvor der er en konflikt mellem 
lærerne og ledelsen om målsætningen for 
skolen,” forklarer hun.

Tilsvarende er der eksempler på, at le-
delse tilsyneladende også direkte spiller 
en rolle. På skoler, hvor lederen priorite-
rer lavt frafald højt, er frafaldet lavere end 
på sammenlignelige skoler, som priorite-
rer anderledes. Frafaldet er også lavere på 
skoler, hvor lederen bruger betinget be-
lønning som ledelsesredskab, dvs. beløn-
ner lærere, fx via bonusser.


