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Unges lyst til uddannelse
Vis mig dit postnummer, og jeg skal fortæller dig, 
om du får en udddannelse. En opgørelse viser, 
hvor stor en andel af unge i hver kommune, der 
forventes at få en videregående uddannelse.
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Unges lyst til uddannelse
Tjek dit postnummer og se, om du får en 
udddannelse. En opgørelse viser, hvor stor en 
andel af unge i hver kommune der forventes at få 
en videregående uddannelse.

Videregående uddannelse i løbet af 
25 år efter 9. klasse
Forventet andel af ungdomsårgang 2010

Under 51 pct.

Over 56 pct.

51 pct. - 56. pct. 
(landsgenemmesnit 53,6 pct.)

M
ange steder i Dan-

mark er det stadig
færre end halvde-
len af de unge, som

tager en videregående ud-
dannelse. Enkelte kommu-
ner nord for København le-
ver allerede op til regeringens
mål om, at 60 pct. af de unge
skal have en videregående
uddannelse, men i kommu-
ner langt fra de store byer er
lysten til at uddanne sig mar-
kant mindre. 

Det fremgår af den seneste
fremskrivning af, hvor stor
en del af en ungdomsårgang,
der forventes at få en uddan-
nelse. I Lyngby-Taarbæk vil
72 pct. tage en videregående
uddannelse, mens det kun
vil være tilfældet for 39 pct.

på Bornholm og 41 pct. i Ka-
lundborg. 

Uddannelsesminister
Morten Østergaard (R) glæ-
der sig over, at nogle kommu-
ner lever op til regeringens
mål, og at flere er godt på vej.

»Men det er samtidig be-
kymrende, at der er så stor
forskel på kommunerne.
Derfor vil jeg invitere de
kommuner til dialog om,
hvordan vi kan løfte de unge
f.eks. med mere vejledning
og brobygning til videregå-
ende uddannelser. Det må ik-
ke være afhængig af, hvor
man er født, om man får en
uddannelse,« siger Morten
Østergaard.

Uddannelseskultur mangler
Det generelle billede er, jo
længere der er til en stor by
med et universitet og andre
videregående uddannelser,

desto færre tager en uddan-
nelse. I tre kommuner i Nord-
vestjylland – Holstebro, Ski-
ve og Lemvig – skiller de un-
ges lyst til uddannelse sig dog
ud. Her vil 55-57 pct. af de
unge få en videregående ud-
dannelse.

Ifølge Camilla Hutters, lek-
tor på Center for Ungdoms-
forskning, Aarhus Universi-
tet, er den beskedne lyst til
uddannelse i Udkantsdan-
mark en selvforstærkende
udvikling, som er svær at
vende. 

»Om unge tager en uddan-
nelse handler bl.a. om, hvor-
vidt de er opvokset i et miljø,
hvor der er en kultur for ud-
dannelse. De steder i landet,
hvor der ikke er kultur for ud-
dannelse, skal der meget til,
før unge kan se meningen i at
videreuddanne sig. Det er
blevet til et udkantsproblem,

og forskellen vil vokse i takt
med, at flere af dem med vi-
densjob flytter til de større
byer. Det er ikke en let ting at
løse, for det kræves, at der ar-
bejdes målrettet på at udvikle
en kultur for uddannelse og-
så uden for de store uddan-
nelsesbyer,« siger Camilla
Hutters.

Ikke en katastrofe
At det kun er 41 pct. af de un-
ge i Kalundborg, der vil få en
videregående uddannelse,
overrasker ikke kommunens
borgmester, Martin Damm
(V). Han mener, at det har en
betydning, at der historisk
har været mange store fabrik-
ker i området.

»Det har tidligere været
nemt at få et ufaglært arbejde
her på egnen, og det har væ-
ret det almindelige at gøre.
Mange af de fabrikker er væk

i dag, og derfor skal de unge
have en faglært uddannelse,
men jeg synes ikke, at det er
en katastrofe, at de ikke får en
videregående uddannelse.
Der er opstået et uddannel-
sessnobberi de seneste år,
hvor det eneste rigtige er en
universitetsuddannelse,
men det er altså også vigtigt,
at der er nogen, der vil være
håndværkere, og som vil pas-
se de ældre. Dem får vi hårdt
brug for i fremtiden,« siger
Martin Damm. 

Han mener, at politikeres
stræben efter at flere skal tage
en videregående uddannel-
se, er med til at skævvride
Danmark.

»Vi forsøger ikke at forhin-
dre, at vores unge tager en vi-
deregående uddannelse,
men vi må jo konstatere, at så
snart de gør det, flytter de
herfra, og de færreste kom-

mer tilbage. Hvert år i sep-
tember kan vi se, at ca. 200
indbyggere flytter fra kom-
munen,« siger borgmesteren
med henvisning til, at uni-
versiteternes studieår begyn-
der i september.

Uddannelser skal spredes
Uddannelsesminister Mor-
ten Østergaard (R) mener, at
den store forskel på uddan-
nelseslysten viser, at det er
vigtigt at fastholde den regio-
nale spredning af videregå-
ende uddannelser i landet.
Han mener dog ikke, at man
skal sprede uddannelserne
mere end i dag.

»Man må finde en balance
mellem kvalitet og regional
spredning. Uddannelserne
skal samtidig også have en
vis størrelse, for at det har en
effekt,« siger Morten Øster-
gaard.

Uddannelse: Kun få kommu-
ner har nået regeringens mål-
sætning om, at 60 pct. af de
unge skal få en videregående
uddannelse.
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