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Komplekse udfordringer er 
svære at komme i mål med –
ingen lige vej

Komplekse udfordringer 
kræver længere og mere 
snørklede reformveje
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De fem udfordringer

I. Unge med uforløst potentiale

II. Voksne uden fodfæste på 

arbejdsmarkedet

III. Uddannelsesindsatsen er ikke 

fremtidssikret

IV. Komplekst møde mellem 

borgeren og det offentlige

V. Uudnyttet produktivitetspotentiale

!
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Kommissionens tilgang til arbejdet

• Åben arbejdsform og tanken om et 

”værksted”

• Idéer udtænkt i elfenbenstårnet har 

ikke rykket noget tidligere – så nu 

prøver vi noget nyt

• De nye reformveje skal kunne flytte 

noget i virkelighedens verden

1. Dialogmøder og oplæg 

(foreløbig ca. 100 and counting)

2. Fire arbejdsgrupper
▪ Unge uden uddannelse

▪ Opkvalificering af ufaglærte

▪ Produktivitet

▪ Borgerens møde med systemet

3. Besøg på virksomheder og 

institutioner
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Reformkommissionens arbejdsgrupper

Det komplekse møde mellem 
borgeren og systemet1 Opkvalificering af ufaglærte2

Unge uden uddannelse3
Produktivitet og dynamisk 
arbejdsmarked3!
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Udfordring I: Unge med uforløst potentiale

• Unge uden uddannelse

• Social arv

• De meget skoletrætte

Kommissionens anbefalinger:

december ‘22

Ungeområdet
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Knap 20 pct. står uden uddannelse som 25-årige

Andel af unge, der som 25-årige 

ikke har færdiggjort en 

ungdomsuddannelse, er faldet –

men stadig stor (19 pct.)

Andel der hverken har job eller 

ungdomsuddannelse som 25-

årige er nærmest en ‘konstant’ 

på ca. 7 pct.

Unge uden uddannelse, 2011-2018
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De fleste unge påbegynder en ungdomsuddannelse

Har ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse

Har påbegyndt, men ikke
færdiggjort en 

Har færdiggjort en 
ungdomsuddannelse

80 pct.

15 pct.

Knap 20 pct. af 25-årige står uden en ungdomsuddannelse. De fleste af dem – de 
15 af de 20 pct. – havde påbegyndt mindst én ungdomsuddannelse, men ikke 
færdiggjort nogen. 
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Unge uden uddannelse har forskellige grader af 
udfordringer

• En (lille) tredjedel gælder, at deres eneste  

registrerede udfordring er den manglende 

ungdomsuddannelse. De synes hverken at være 

udpræget fagligt  svage eller at have alvorlige 

sociale eller  sundhedsmæssige udfordringer.

• En (lille) tredjedel har tilsyneladende kun en enkelt 

udfordring – fx særdeles dårlige 

folkeskolekarakterer eller en psykisk diagnose. 

• En stor tredjedel er komplekst udfordret*

Anm.: *Unge med komplekse problemer har flere udfordringer. De kan fx have svage faglige forudsætninger og en psykiatrisk diagnose (fx depression, angst, 

OCD, spiseforstyrrelser, ADHD eller personlighedsforstyrrelser). Eller de kan have en kombination af fx svage faglige forudsætninger, psykisk sårbarhed eller 

sociale udfordringer, fx kriminalitetshistorik eller misbrug. 

Komplekse 

problemer

Enkeltstående 

udfordring

Uden indikation 

på udfordring

30 pct.

30 pct.

40 pct.
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Udfordringerne starter i folkeskolen

Unge, som afslutter folkeskolen uden at leve op til adgangskravene for direkte optag på EUD, 2018

* For at være uddannelsesparat skal eleven opfylde de faglige, personlige og sociale forudsætninger for at være uddannelsesparat. Da der ikke er dækkende data for de personlige og sociale 

forudsætninger for uddannelsesparathed, inddrages udelukkende de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed. Det vil sige, at gennemsnittet af de afsluttende standpunktskarakterer skal 

være mindst 2 i gennemsnit i hhv. dansk og matematik.

** En ansøger kan dog også få adgang til en erhvervsuddannelse uden at leve op til adgangskravene under visse omstændigheder, bl.a. på baggrund af en optagelsesprøve.
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Kun 57 pct. af dem, der påbegynder en 
EUD, forventes at fuldføre uddannelsen

Ungdomsuddannelser
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Kun 26 pct. af dem, som 
påbegynder en EUD, er under 18 år 

Forventet fuldførelsesprocent på 
ungdomsuddannelserne, 2018

Aldersfordeling af tilgangen til 
ungdomsuddannelser, 2018
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Behov for at blive klogere på unges eget perspektiv

• Vi ved rigtig meget om 

udfordringerne for unge, som ikke 

har en uddannelse

• Men – vi ”har de unge, vi har” – så 

hvad er udfordringerne i systemet, 

givet at en del unge har mere og 

mindre komplekse udfordringer

• Vi skal blive klogere på de 

uddannelsessystemiske barrierer –

set fra de unges perspektiv
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Ny undersøgelse af uddannelsessystemiske barrierer

• Igangsat 7. spørgerunde på årgang 1995 i Børneforløbsundersøgelsen i 

samarbejde med VIVE om:

Studiestruktur (pædagogik, vejledning, 

rækkefølge af teori og praktik)

Overgang fra grundskole (fælles overgang med 

kammerater, vejledning, karaktergivning, egnethed)

Praktikpladser (tilgængelighed, 

søgning, match)

Uddannelseskultur (krav, 

forventninger, mødet med de unge)
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