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Uddannelse
er vigtigere
end dårlig
økonomi
Valgkampen handler i høj
grad om økonomisk ansvarlighed, og hvem der har
mest styr på statens pengekasse. Men flere økonomer
advarer nu politikerne mod
at tro, at alt er godt, bare
fordi der er styr på de offentlige finanser. Der er andre ting, der er vigtigere,
mener han.
»En af de allervigtigste
forudsætninger for varig
økonomisk vækst er befolkningens uddannelsesniveau.
Det burde have absolut topprioritet, men desværre
mangler der i den grad et
langsigtet, overordnet perspektiv i den økonomiske
politik,« siger økonomiprofessor Christen Sørensen fra
Syddansk Universitet.
Økonomiprofessor BengtÅke Lundvall fra Aalborg
Universitet forudser, at Danmarks konkurrenceevne vil
styrtdykke over de kommende 20 år, hvis uddannelse ikke får en langt højere
politisk prioritet. Midlet er
ifølge Bengt-Åke Lundvall
en massiv investering i efteruddannelse, arbejdsmarkedsuddannelse, voksenuddannelse og voksenlærlingeordninger.
Socialdemokraternes uddannelsesordfører, Christine Antorini, er helt enig.
»Jo mere uddannelse, du
putter i hver medarbejder,
jo større er det samfundsøkonomiske afkast. Derfor
har vi en kraftig uddannelsesinvestering med i vores
2020-plan, samtidig med at
vi vil annullere regeringens
besparelser,« siger hun.
Det er tom snak, siger
undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V):
»Christine Antorini vil
bruge penge, hver gang hun
åbner munden. Desværre
følger der aldrig finansieringsforslag med.«
RITZAU

Uddannelse
Danskernes (15 til 69 år)
højeste fuldførte uddannelse i 2006 og 2010:
Andel af danskere med
grundskolen som højeste
uddannelse: 2006: 32,0 procent. 2010: 30,6 procent.
Almengymnasium: 2006:
6,0 procent. 2010: 6,1 procent.
Erhvervsgymnasium: 2006:
2,4 procent. 2010: 2,3 procent.
Erhvervsuddannelse: 2006:
32,9 procent. 2010: 31,8 procent.
Kort videregående uddannelse: 2006: 4,7 procent.
2010: 4,8 procent.
Mellemlang videregående
uddannelse: 2006: 12,1 procent. 2010: 12,5 procent.
Bachelor, lang videregående uddannelse eller forskeruddannelse: 2006: 7,4
procent. 2010: 8,5 procent.
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Studentertiden byder på fest og ballade. Men står det til politikerne, skal de unge bruge den på at vælge, hvad de vil lave resten af livet. Hver �erde ung fortryder
dog sit valg af uddannelse. Og det vil blive værre endnu i fremtiden, fordi politikere nu lokker med højere SU, hvis de unge skynder sig igennem uddannelsessystemet.

Hver fjerde fortryder
sit valg af uddannelse
27 procent af danskerne ville vælge om, hvis de kunne arbejde som noget andet Eksperter
frygter, at kravet om hurtig studiestart får endnu �ere til at lande på en forkert hylde i fremtiden
GITTE BANK
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Skynd jer at blive færdige!
Sådan lyder meldingen til
studerende fra politikere i
både den røde og blå blok.
Men meldingen risikerer at
få flere unge til at tage forhastede beslutninger, som
de hænger på resten af deres arbejdsliv.
Advarslen kommer fra
eksperter, efter en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for metroXpress, viser, at 27 procent af alle danskere i beskætigelse ville arbejde med noget andet, hvis
de kunne vælge om. Tallet
er lige så højt for unge som
gamle.
Men i fremtiden risikerer
det at se endnu værre ud,
fordi unge nu lokkes med
lettere adgang til drømmeuddannelsen og højere
SU, hvis de skynder sig gennem uddannelsessystemet.
Klarer de den ikke på normeret tid, bliver det uden
SU.
De metoder har konsekvenser, vurderer blandt andre Noemi Katznelson, leder
af Center for Ungdomsforsk-

Den rette hylde
27 procent af alle danskere i
beskæftigelse svarer, at de
er enige eller helt enige i, at
de ville arbejde som noget
andet, hvis de kunne vælge
om. 47 procent ville ikke
vælge om.
For 18-29-årige er tallet 28
procent.

ning ved Aarhus Universitet:
»At vælge en uddannelse
og karriere er en proces,
hvor man prøver ting af, og
når mulighederne for det
bliver mindre, kunne man
også have en formodning
om, at det på sigt vil betyde,
at flere er kede af det, de
havner i.«
Noemi Katznelson bakkes op af tal fra Danmarks
Statistik, som viser, at sabbatår giver mindre risiko for
frafald inden for det første
år.
Usikkerheden hos de unge mærkes også hos Studenterrådgivningen.
»Når man lige er blevet
student, er man meget ung
til at træffe et eksistentielt
valg om uddannelse. Derfor
er risikoen bestemt til stede
for, at flere falder fra i utide,

28 procent svarer, at de ville
ønske, at de havde taget en
højere uddannelse. 44 procent ville ikke ønske, at de
havde taget en højere uddannelse.
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Flere skal
optages
fra kvote 2

18-74 ÅR HAR DELTAGET I PERIODEN

1.-3. JULI. 726 AF DEM ER I ARBEJDE OG HAR
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SVARET.

jo yngre de er,« siger Susanne Springborg, der er konstitueret direktør i Studenterrådgivningen.
Forfatter og foredragsholder Peter Olesen har blandet
sig i debatten på det seneste
og mener, at det er direkte
uansvarligt at bede 18-20årige mennesker om at træffe så afgørende et valg i den
alder:
»De vælger uden at vide
noget, når de skal skynde
sig så voldsomt. Jeg ved
godt, at vi mangler deres
hænder, men ved at pace
dem gennem uddannelsessystemet risikerer vi, at de
bliver fejlplacerede eller
knap så glade for det, de laver. Mange har brug for lige
at slippe bogen og skolebænken i et par år for at
kunne tage så vigtig en beslutning.«

Hvorfor skal unge skynde sig
så meget gennem uddannelsessystemet, når de risikerer
at træﬀe et forkert valg?

»Vi er enige i, at man skal
passe på med helt at fjerne muligheden for et sabbatår til at overveje sit ud-

VENSTRE

Unge skal
tænke sig
mere om
AF GITTE BANK JENSEN

Hvorfor skal unge skynde sig
så meget gennem uddannelsessystemet, når de risikerer
at træﬀe et forkert valg?

»Hvis presset er større på
de unge, så de ikke bare

dannelsesvalg. Så selv om
vi har en karaktergulerod
inden for det første år, vil
vi modsat også åbne for
flere optagne gennem
kvote 2. På uddannelser
som lærer og pædagog
kan det være vigtigt at have modenhed fra et par
års sabbat. Men generelt
vil vi gerne have de unge
til at komme hurtigere
gennem uddannelserne
og gennemføre på normeret tid, for vi har brug for
deres hænder på arbejdsmarkedet,« siger uddannelsesordfører Christine
Antorini.
kan vælge om, tror jeg også, at de rammer rigtigt i
deres uddannelsesvalg i
første forsøg. Så tænker
de mere over det. Men
derudover har samfundet
ikke uanede mængder af
penge. Så hvis unge vil
vælge om, og det får den
konsekvens, at de mangler et års SU, overlever
de nok også det. Jeg har
intet imod ‘fjumreår’,
men omkostningen ved
dem må man altså selv stå
for,« siger videnskabsordfører Per Bisgaard.

