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Befolkningens
uddannelsesniveau
Population mellem
25-64 år efter højeste
uddannelsesniveau
opnået i Danmark og
udvalgte medlemsstater
(%, 2010)

http://uvm.dk

Ministeriet for Børn og Undervisning

www.eng.uvm.dk/service/Publications.aspx

• publikationer om eud og voksenuddannelse
på engelsk

www.uvm.dk/Service/Publikationer/Erhvervsuddannelser

• publikationer om eud på dansk

www.uvm.dk/Service/Publikationer/
Uddannelse-og-undervisning-for-voksne

• publikationer om voksenuddannelse på dansk

http://fivu.dk/

Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser

http://bm.dk

Beskæftigelsesministeriet

http://ui.dk/

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering - oplysninger om uddannelse i Danmark

www.ug.dk/

Ministeriet for Børn og Undervisnings uddannelsesvejledning: hovedsagelig på dansk, men
indeholder også et afsnit om uddannelser med
engelsk som undervisningssprog

www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?w=1024

Nationale statistikker findes hos Statistikbanken

www.praktikpladsen.dk/

Oplysninger om praktikpladser

www.fagligeudvalg.dk/index.php?option=com_
content&view=category&layout=blog&id=70&Itemid=91

Årsberetninger fra de faglige udvalg
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Yderligere oplysninger
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Italien

44,8

40,4

14,8

ISCED

Nederlandene

27,7

40,4

31,9

Det Forenede Kongerige

23,9

41,1

35,0

ISCED 0-2

Danmark

23,5

42,3

34,2

ISCED 3-4

Finland

17,0

44,8

38,1

ISCED 5-6

Sverige

18,4

47,4

34,2

Tyskland

14,2

59,2

26,6

Landene står opført efter procentdelen af
deres befolkning med et uddannelsesniveau
på mindst 3.
Kilde:
Eurostat, arbejdsstyrkeundersøgelse, udtræksdato 8.3.2012.
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Tidligt ophør i
uddannelsessystemet
Population i alderen
18-24 år med højst en
grundskoleuddannelse,
som ikke er i gang med
videregående uddannelse (%, 2010)

DA

Almene

Danmark

Eud hører under Ministeriet for Børn og Undervisning i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Ved de
seneste reformer af eud har man koncentreret sig om at:
• gøre eud mere inklusivt ved at indføre delkvalifikationer og alternative adgangsveje for svagere elever og
supplerende kvalifikationer for stærke elever
• øge fleksibiliteten gennem individualiserede indlæringsveje, decentralisering af eud-læseplaner og voksenog efteruddannelses-programmer, der er skræddersyet til virksomhedernes behov

Det ordinære
uddannelsessystem

Voksen- og
efteruddannelsessystemet

• På lokalt plan ved at samarbejde om at udforme læseplaner der lever op til det lokale arbejdsmarkeds
behov.

Masteruddannelser

Kandidatuddannelser

I 2007 indførte man en strategi for livslang læring, som blev understøttet med indførelsen af en national
kvalifikationsramme. Den skabte bedre muligheder for bevægelse inden for uddannelsessystemet, forbedrede vejledningen og gav bedre muligheder for anerkendelse af ikke-formelle kvalifikationer gennem
standardiserede procedurer for validering af tidligere læring.

Diplomuddannelser

• forbedre gennemsigtigheden ved at medtage alle eud-kvalifikationer i en national kvalifikationsramme
Bachelor

Professionsbachelor

• skabe større lydhørhed gennem partnerskaber mellem erhvervsskoler og lokale virksomheder, overvågnings- og kvalitetssikringsmekanismer samt forsknings-, analyse- og prognoseaktiviteter.

Erhvervsakademiuddannelser

Struktur
Det danske uddannelsessystem omfatter for børn og unge uddannelser på alle niveauer lige fra den obligatoriske grundskole til ph.d.-grader. Desuden omfatter uddannelsessystemet et parallelt voksen- og efteruddannelsessystem, som skal opfylde voksne studerendes behov, f.eks. ved at tilbyde deltidskurser. De to
systemer tilbyder i et vist omfang uddannelser på samme niveau, hvilket giver mulighed for at skifte mellem
de to systemer.
De grundlæggende erhvervsuddannelser omfatter uddannelser inden for landbrug, handel, teknik samt
social- og sundhedsområdet. De er opdelt i 12 indgange, der giver adgang til 109 mere specialiserede
hovedforløb og 301 forskellige trin eller specialer. Uddannelserne er tilrettelagt ud fra vekselprincippet, hvor
man skifter mellem perioder med skolebaseret undervisning og praktikophold i virksomheder. En typisk
erhvervsuddannelse varer tre et halvt år med en 2:1-fordeling mellem praktikophold i virksomheder og skolebaseret undervisning, men der er store forskelle mellem de enkelte uddannelser. Der udarbejdes individuelle
elevplaner for alle elever, og erhvervsskolerne og arbejdsmarkedets parter deles om ansvaret for at
udarbejde læseplaner, der også tilgodeser det lokale arbejdsmarkeds behov. Uddannelserne på dette
niveau kan give adgang til relevante erhvervsakademiuddannelser eller professionsbacheloruddannelser på
videregående niveau.
Grunduddannelse for voksne (gvu) giver kvalifikationer svarende til eud. Gvu er rettet mod voksne (mindst
25 år gamle) med mindst to års relevant erhvervserfaring, men uden formelle kvalifikationer. Der udarbejdes
en individuel uddannelsesplan, hvor der tages hensyn til den pågældendes forudgående uddannelseserfaring.
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) giver deltagerne færdigheder og kompetencer, der er relevante på
arbejdsmarkedet og hovedsagelig rettet mod bestemte sektorer og job. Uddannelserne kan enten uddybe
deltagernes viden på et bestemt område eller udvide den til relaterede områder. AMU-kurser (omkring
3 000) er gennemsnitlig af en uges varighed og oprettes, tilpasses eller nedlægges afhængigt af arbejdsmarkedets behov.

• På nationalt plan ved at være rådgivere for Ministeriet for Børn og Undervisning vedrørende den overordnede erhvervsuddannelsespolitik samt fastsættelse af strukturen og de overordnede rammer for uddannelserne inden for deres område gennem samarbejde i nationale faglige udvalg.

Ph.D

• øge sammenhængen ved at forenkle adgangsvejene og oprette færre og større uddannelsesinstitutioner,
der tilbyder en bred vifte af erhvervsuddannelser
• mindske frafaldet ved at styrke vejledningsindsatsen og garantere tilstrækkeligt mange praktikpladser til
eleverne

De danske erhvervsuddannelser er kendetegnet ved en høj grad af inddragelse af arbejdsmarkedets parter,
erhvervsskolerne, undervisere og elever, som alle arbejder på at udvikle erhvervsuddannelserne på basis
af principperne om konsensus og fælles ansvar:

Gymnasiale
uddannelser

Erhvervsfaglige
uddannelser

Danmark har de højeste deltagelsesprocenter inden for voksen- og efteruddannelse i EU. De høje deltagelsesprocenter afspejler den nationale strategi om at fokusere på videnstunge, specialiserede sektorer og
livslang læring, den store offentlige sektor og en tradition for stærke bånd mellem uddannelsesinstitutioner
og arbejdsmarkedets parter.

Videregående
voksenuddannelser
(VVU)

Arbejdsmarkedsuddannelser
(AMU)

Grundlæggende
voksenuddannelser
(GVU)

Erhvervsskolerne modtager tilskud fra det offentlige gennem et taxametersystem. Arbejdsgivere, som har
indgået uddannelsesaftaler med erhvervsskoleelever modtager en tilsvarende støtte gennem AER, hvor
alle virksomheder uanset deres deltagelse i eud indbetaler til en central pulje med et fast beløb pr. medarbejder. Virksomhederne får så en delvis godtgørelse for at tilbyde praktikpladser og for at lade medarbejderne deltage i efteruddannelse.
Højere
forberedelseseksamen
(hf-enkeltfag)

Almen
voksenuddannelse
(AVU)
Grundskole
Forberedende
voksenuddannelse
(FVU)

Ordinære uddannelser

Almen voksenuddannelse

Erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse

Ikke-kvalifikationsgivende,
Ikke-formel uddannelse

Kilde: Bearbejdet efter Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (2011)

Udfordringer
Dansk som andetsprog for udlændinge

Erhvervsuddannelserne (eud) spiller en central rolle i den danske strategi for livslang læring og for løsningen
af udfordringerne med globalisering og teknologiske forandringer. Et inklusivt og fleksibelt eud er med til at
sikre, at alle unge får mulighed for at erhverve relevante kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Voksenog efteruddannelse sikrer lønmodtagerne nye og opdaterede færdigheder i takt med de strukturelle og teknologiske ændringer på arbejdsmarkedet.

Kendetegn

Det danske uddannelsessystem

Specialundervisning for voksne

Overgang og modernisering

Fokus på erhvervsuddannelserne i

Den største udfordring inden for eud er at mindske frafaldet. Regeringen har et erklæret mål om, at 95 % af
en ungdomsårgang i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Uddannelse anses for at være af
central betydning, mens efterspørgslen på ufaglært arbejdskraft fortsat er faldende. Ifølge de seneste
prognoser ventes 81 % af dem, der påbegyndte et eud-hovedforløb i 2010 at færdiggøre uddannelsen. Fra
politisk hold prioriterer man at øge denne andel ved at sørge for, at erhvervsuddannelsen er en attraktiv og
realistisk mulighed for både stærke og svage elever.
Et problem i denne forbindelse er oprettelsen af tilstrækkeligt mange praktikpladser i virksomhederne.
Manglen på praktikpladser nævnes ofte som en væsentlig årsag til, at unge forlader uddannelserne. Manglen på praktikpladser søges afhjulpet gennem en lang række politiske initiativer, men den aktuelle globale
finanskrise har gjort kløften mellem udbud og efterspørgsel større.
Det er i dag en politisk prioritering at forbedre mulighederne for at kunne gå fra eud til de videregående
uddannelser, erhvervsakademiuddannelserne og professionsbacheloruddannelserne. Indførelsen af den
nye ungdomsuddannelse eux, som er en kombination af almene gymnasiale uddannelser og erhvervsfaglige uddannelser, giver denne adgang, samtidig med at eux giver fuldstændig erhvervskompetence.
Stigende arbejdsløshed og navnlig langtidsarbejdsløshed blandt unge med begrænset eller ingen
erhvervserfaring udgør en stor udfordring for voksen- og efteruddannelserne. Der bliver behov for omfattende opkvalificering og omskoling for at undgå, at en betydelig del af arbejdsstyrken bliver permanent
udstødt fra arbejdsmarkedet.

