
Hvilke fremskridt har Danmark gjort  
i forhold til benchmarkene for 2020?

EU’s strategiramme for arbejdsprogrammet for uddannelse 
og erhvervsuddannelse indeholder følgende benchmarks:
>  mindst 82 % af de uddannede finder ansættelse inden 

for tre år;
>  mindst 95 % af børn mellem fireårsalderen og skolestart 

deltager i førskoleundervisning; 
>  andelen af 15-årige med utilstrækkelige færdigheder 

inden for læsning, matematik og naturvidenskab er mindre 
end 15 %; 

>  mindst 15 % af voksne i alderen mellem 25 og 64 år deltager 
i livslang læring.

Figur 2 2020-benchmarks for uddannelse og undervisning

I 2009 har Danmark i sammenligning med EU-gennemsnittet 
(henholdsvis 19,6 %, 22,2 % og 17,7 %) fortsat en mindre andel 
af 15-årige med utilstrækkelige færdigheder i læsning, matematik 
og naturvidenskab – selv om præstationen for matematik er blevet 
svækket siden 2006. Danmark har det højeste niveau for voksen-
deltagelse i livslang læring blandt EU’s medlemsstater. Dette niveau 
for deltagelse er steget en smule fra 2006 og er mere end tre 
gange EU-gennemsnittet for 2012 på 9 %.
 

m Nye arbejdsformer
Danmark har en række traditionelle uddannelsesmål, der 
defineres på centralt plan. Siden 2009 har alle undervisningsfag 
f.eks. delt en fælles målsætning om at forbedre elevernes 
læsefærdigheder. Som støtte for denne målsætning er der bred 
adgang til særlige læsevejledere samt til digitale læse- og skrive-
programmer for eleverne. Nye initiativer har indført nationale test 
og reformer for sekundæruddannelsen for at forberede eleverne 
til arbejde og studie på tværfaglige hold.

Hvor kan jeg få flere oplysninger?

Oplysninger om Nytænkning på uddannelsesområdet: investe-
ring i kvalifikationer for bedre socioøkonomiske resultater 
og data, der er anvendt i denne folder, findes på: 
http://ec.europa.eu/education/news/rethinking_en.htm

Besøg følgende websider for at få oplysninger om:
Europa 2020-målene
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_da.htm
2020-benchmarks for uddannelse og undervisning
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
benchmarks_en.htm
Landespecifikke henstillinger   
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/
country-specific-recommendations/index_da.htm
Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
Overvågning af uddannelse og undervisning 2012
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
monitor12_en.htm

Europa-Kommissionen   
DG EAC – UDDANNELSE OG KULtUr
B-1049 Bruxelles

Nytænkning  
på uddannel-
sesområdet 

og

Danmark

Uddannelse

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

Early school leavers Higher education

0

20

40

60

80

100

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

  2
01

2

  2
00

6

  2
01

2

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

20
11

2020-benchmarks for uddannelse
og undervisning

Førskoleundervisning  

Beskæ�igelse blandt uddannede 

Voksne i livslang læring

Grundlæggende færdigheder: læsning

Grundlæggende færdigheder: matematik

Grundlæggende færdigheder: naturvidenskab

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

Early school leavers Higher education

0

20

40

60

80

100

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

10 %

30 %

50 %

70 %

90 %

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

  2
01

2

  2
00

6

  2
01

2

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

  2
01

1

  2
00

6

20
11

2020-benchmarks for uddannelse
og undervisning

Førskoleundervisning  

Beskæ�igelse blandt uddannede 

Voksne i livslang læring

Grundlæggende færdigheder: læsning

Grundlæggende færdigheder: matematik

Grundlæggende færdigheder: naturvidenskab

N
C-03-13-220-D

A-N

doi:10.2766/43108

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_da.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/benchmarks_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_da.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_da.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/monitor12_en.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/monitor12_en.htm


Hvad er »Nytænkning 
på uddannelsesområdet«?

I 2012 udgav Europa-Kommissionen en ny vision for 
uddannelse som en hjælp til at sætte skub i den 

økonomiske vækst og konkurrenceevnen. Den fastlægger, 
hvordan undervisnings- og uddannelsessystemer kan 
levere de rigtige færdigheder til arbejdsmarkedet og 
støtte mennesker for at sikre deres økonomiske fremtid 
og sociale inklusion.

Meddelelsen om Nytænkning på uddannelsesområdet 
identificerer, hvordan medlemsstaterne kan hjælpe voksne 
med at forbedre deres færdigheder og påbegynde livslang 
læring og hjælpe med at udstyre unge med de færdigheder, 
som de skal bruge for at komme ind på arbejdsmarkedet 
eller etablere deres egen virksomhed. Den motiverer 
aktører herunder arbejdsgivere, fagforeninger og andre 
til i større grad at involvere sig i reformprocessen. 

Europa har brug for at investere mere i mennesker 
og deres færdigheder for at fremme økonomisk vækst 
og innovation. I en tid med høj ungdomsarbejdsløshed, 
mens der er to millioner ledige stillinger i hele Europa, 
opfordres medlemsstaterne til ikke at reducere uddannel-
sesbudgetterne, men i stedet forbedre effektiviteten 
og samtidig sikre retfærdighed og rummelighed.

Hvorfor er der behov for en reform?

Andelen af job i EU, der kræver videregående uddannelse, 
forventes at stige til 34 % frem til 2020, samtidig med 
at antallet af job, der kræver et lavere færdighedsniveau, 
falder. Flere og flere europæere vil få en skiftende og varieret 
karriere, hvor de forventes at tænke kritisk, tage initiativer, 
løse problemer og samarbejde i et team. Undervisnings- 
og uddannelsessystemerne skal tage højde for denne nye 
type arbejdsliv.

En uddannelsesreform bør:
>  føre til et større fokus på læringsresultater, som også 

omfatter dem, der er opnået via arbejdsbaseret læring 
af høj kvalitet;

>  reducere antallet af personer, der forlader skolen tidligt, 
og øge livslang læring;

>  yde større støtte til lærerstanden;
>  forbedre partnerskaber mellem undervisnings- 

og uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere. 

Hvordan kan en nytænkning 
på uddannelsesområdet støtte 
medlemsstaterne?

Nytænkning på uddannelsesområdet fastsætter en tydelig 
vision for at styrke vigtigheden af de færdigheder, der er behov 
for i alle job, især digitale, iværksættermæssige og sproglige 
færdigheder. Den understreger værdien af lærlingeordninger, 
et europæisk område for kompetencer og kvalifikationer og 
ikt’s og åbne undervisningsressourcers potentiale for læring 
samt større støtte (herunder finansiel) til partnerskaber.

Via anvendelsen af europæiske målsætninger og benchmarks 
kan de enkelte medlemsstater følge deres udvikling på nogle 
vigtige områder og vurdere, hvor der kan være behov for en 
større indsats. 

 

Hvilke fremskridt har Danmark gjort  
i forhold til Europa 2020-målene?

Der er to uddannelsesmål for Europa frem til 2020. De er følgende:
>  reducere antallet af elever, der forlader skolen for tidligt, til 

under 10 %;
>  sikre, at mindst 40 % af de 30-34-årige afslutter en videregå-

ende uddannelse.

Disse europæiske mål er knyttet til nationale mål, der afspejler 
forskellige omstændigheder og traditioner – Danmarks mål 
er mindre end 10 % og mere end 40 % [1]. 

Figur 1 Europa 2020-mål

 

Danmark har nået Europa 2020-målene og landets nationale 
mål og præsterede i 2012 bedre end EU-gennemsnittet for 
antal af elever, der forlader skolen for tidligt, og niveau inden 
for videregående uddannelse. I 2012 var andelen af unge, 
der forlader skolen for tidligt, fortsat lavt sammenlignet med 
EU-gennemsnittet på 12,6 % og andelen af 30-34-årige, der 
har afsluttet en videregående uddannelse, var fortsat højere 
end EU-gennemsnittet på 35,8 %.

[1]  Alle data er fra Europa-Kommissionen, Arbejdsdokument, Nytænkning 
på uddannelsesområdet – landespecifikke analyser, 2012.

m  Det europæiske semester 2013:  
landespecifikke henstillinger 

Danmark har i samarbejde med Europa-Kommissionen 
vedtaget et sæt henstillinger for 2013 i overensstemmelse 
med Nytænkning på uddannelsesområdet. De omfatter 
forbedringer i kvaliteten af erhvervsuddannelse, en for-
øgelse af antallet af lærlingeordninger og reformering 
af grundskoleuddannelsen og sekundæruddannelsens 
første trin for at hæve uddannelsesniveauet.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

5 %

15 %

25 %

35 %

45 %

60 %

55 %

Elever,  der forlader skolen for t idl igt Tertiær uddannelse

2006           2012 2006           2012

EU-mål
Nationalt mål


