
15

01: Unge på erhvervsuddannelser har dobbelt så  
 langt til skole som gymnasieelever

MOMENTUM. 12. ÅRGANG. 15. UDGAVE
KL. 15. SEPTEMBER 2020

4

Elever på almene gymnasier har i gennemsnit 
10 kilometer til skole, mens elever på erhvervs-
skolernes grundforløb har hele 22 kilometer. 
De fleste unge på erhvervsuddannelserne er ret 
afklarede om om deres fremtidsplaner, og derfor 
kan den større afstand især have en betydning 
for den gruppe af unge, der er usikre på, om de 
skal vælge en erhvervsuddannelse. 

Når 9. klasseelever skal vælge, om de vil starte på en gymnasial 
uddannelse eller en erhvervsskole, så kan de konstatere, at der er 
stor forskel på, hvor langt de får i skole.
 En ny Momentum-analyse viser, at elever på almene gymna-
sier (STX) i gennemsnit har 10 kilometer mellem deres grundsko-
le og gymnasiet, mens elever på erhvervsskolernes grundforløb 
i gennemsnit har 22 kilometer. For de gymnasiale uddannelser 
under ét er gennemsnitsafstanden 12 kilometer, og elever på 
erhvervsskolernes hovedforløb har hele 27 kilometer.
 Børne- og Undervisningsministeriet og en lang række andre 
aktører har en klar målsætning om, at flere unge skal vælge og 

gennemføre en erhvervsuddannelse, og i den forbindelse kan 
den større afstand især have en betydning for de elever, der er 
i tvivl, om de skal vælge en erhvervsuddannelse eller en gym-
nasial uddannelse. Det siger Ole Heinager formand for Danske 
Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.
 »Vi ser, at afstanden kan have en indflydelse blandt de elever, 
som er i tvivl. Det gør en forskel, om man skal gå lige rundt om 
hjørnet, eller om man skal rejse langt for at komme i skole. 
Muligheden for at eksponere uddannelsen og vise, hvad man 
går og laver, bliver også påvirket. Det er klart, at jo længere der er 
til den nærmeste erhvervsuddannelse, jo flere krav stiller det til 
samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og folkeskolen 
for at få flere til at se muligheden,« siger Ole Heinager.

Unge på erhvervsuddannelser har dobbelt 
så langt til skole som gymnasieelever
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Analyse: Lasse Vej Toft, chefkonsulent, KL’s Analyse- og Makroenhed

05: Næste år vil der for første gang være flere ældre  
 end børn og unge

Gennemsnitlig vejafstand fra folkeskole til valgt ungdomsuddannelse (km) 

Note: Vejafstand fra folkeskole til efterfølgende ungdomsuddannelse for elever som gik 
i 9. klasse i maj 2017. 
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Uddannelse

 Anton Bay Hansen, formand for Erhvervsskolernes Elevorga-
nisation, genkender også, at afstanden kan have en betydning, 
når man skal vælge ungdomsuddannelse.
 »Det er et rigtigt svært valg, når man er 15 år og skal vælge, 
om man skal på erhvervsskolen, der ligger 30 kilometer væk, 
eller gymnasiet på den anden side af vejen, hvor alle ens venner 

går, fordi de heller ikke ved, hvad de skal med deres liv. Jeg kan 
godt forstå, at man bare vælger gymnasiet, for det er da et meget 
lettere valg at tage,« siger Anton Bay Hansen.
 Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspæda-
gogik ved Københavns Professionshøjskole, påpeger, at tidligere 
undersøgelser har vist, at det mest afgørende for, om unge 
vælger en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i 
det hele taget får en ungdomsuddannelse, er socioøkonomiske 
faktorer som forældrenes uddannelsesniveau, arbejdsmarkedstil-
knytning og lignende. Men afstanden til uddannelsen kan også 
have en betydning for nogle.
 »Selvom vi lagde en ungdomsuddannelse i hver eneste by, 
ville alle unge ikke automatisk få en uddannelse, fordi det også 
har med andre faktorer at gøre. Men der er noget, der tyder på, 
at det at vælge en erhvervsuddannelse kræver, at de unge er 
mere dedikerede og afklarede, end man behøver at være på et 
gymnasium. Det kan være en barriere, fordi man også skal være 
indstillet på at rykke til et bestemt sted i landet, og det er ikke alle 
unge, der er afklarede på den måde,« siger Camilla Hutters. 
 Kommunerne skal via folkeskolen hjælpe eleverne med at 
vælge den rette ungdomsuddannelse, og for at gøre det valg 
nemmere er det vigtigt, at der er en bred geografisk spredning 
af ungdomsuddannelser i hele landet. Det siger Thomas Gyldal 
Petersen, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL. 
 »Det er klart, at alle uddannelser ikke kan udbydes i alle 
byer, men det er vigtigt, at man arbejder på, at alle unge i hele 
landet har lige adgang til en relevant uddannelse. At der ligger en 
uddannelse har også stor betydning for beskæftigelsen og for, 
om det er attraktivt for de unge at blive i lokalområderne,« siger 
Thomas Gyldal Petersen.
 Han peger samtidig på, at mange ungdomsuddannelser al-
lerede i dag er under økonomisk pres.
 »Og når vi så ser ind i en nær fremtid med mindre ungdoms-
årgange, så kan man godt se for sig, at den geografiske spredning 
af uddannelser kommer endnu mere under pres, end den al-
lerede er i dag. Derfor er det vigtigt, at man skaber rammerne for 
en fleksibilitet i opbygningen af ungdomsuddannelserne. Nogle 4
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steder kan campusmiljøer med gymnasier og erhvervsuddannel-
ser samlet være det rigtige, mens andre modeller er det rigtige 
andre steder,« siger Thomas Gyldal Petersen.

Landbrugselever har længst
Momentum-analysen viser også, at det især er elever, der har 
valgt et grundforløb i uddannelsesgruppen ”Fødevarer, jordbrug 
og oplevelser”, som har langt til erhvervsuddannelsen. De har 
i gennemsnit på 34 kilometer, mens dem med et grundforløb 
i ”Kontor, handel og forretningsservice” med 15 kilometer har 
kortest.
 Konkret er det eleverne på grundforløbet på VIA University 
College, Campus Aarhus C, der med 59 kilometer har længst, 
mens hovedforløbseleverne på Erhvervsskolerne Aars sprænger 
skalaen med en gennemsnitlig afstand på hele 145 kilometer.
Det afspejler, at der er flere erhvervsuddannelser, som man kun 

kan færdiggøre et enkelt sted i landet, og det er ok for de elever, 
der ved, hvad de vil være. Det mener Anton Bay Hansen.
 »Jeg ved f.eks., at Den jyske håndværkerskole har elever fra 
hele landet, fordi den har ryet af at være den bedste tømrerskole 
i Danmark. Så hvis man gerne vil være en god tømrer, så flytter 
man til Hadsted for at gå på ”den jyske”. Så kan det godt være, at 
man har 400 kilometer til der, hvor man normalt bor, men hvis 
man er målrettet og ved, hvad man vil, så lever man med det,« 
siger Anton Bay Hansen.
 For at hjælpe flere unge til at blive afklarede nok til at kaste 
sig ud i en erhvervsuddannelse, tror han, at det er vigtigt med 
mere oplysning om, at man kan efteruddanne sig, og at en 
erhvervsuddannelse kan føre til mange forskellige job.
 »Alle ved, at hvis man går på gymnasiet, så kan man vælge 
mellem en lang række universitetsuddannelser, men de tror, at 
hvis de vælger en erhvervsuddannelse, som i øvrigt ligger rigtig 
langt væk, så kan man kun blive en konkret ting. Den nuværende 
misforståelse om, at en erhvervsuddannelse er en blindgyde, tror 
jeg, afholder mange fra at vælge det,« siger Anton Bay Hansen.

Bredere og længere grundforløb
Af Momentums analyse fremgår, at 63 procent af gymnasieele-
verne maksimalt har 10 kilometer til deres folkeskole, mens det 4
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kun gælder 37 procent af eleverne på erhvervsuddannelsernes 
grundforløb, og 32 procent af elevernes hovedforløb.
 »Vi kan se, at afstanden til grundforløb er meget større end 
afstanden til det almene gymnasium, og det kunne vi godt 
tænke os at gøre noget ved,« siger Ole Heinager, formand for 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.
 Han peger på, at der er en relativt god geografisk spredning 
af erhvervsskoler i det hele taget, men at alle skoler ikke udbyder 
alle typer grundforløb, og derfor får nogle elever alligevel langt. 
»Vi kunne godt tænke os at gøre nogle af grundforløbene bre-
dere, så nogle af de meget specialiserede dele kunne rummes 
i nogle andre grundforløb og give adgang til flere forskellige 
hovedforløb. Samtidig vil det være en god idé, at flere erhvervs-
skoler udbyder den første del af grundforløbet, så man på den 

måde venter lidt med specialiseringen, men får et bredere net af 
uddannelsessteder,« siger Ole Heinager.
 Som et eksempel nævner han muligheden for eksempelvis 
fælles mekanikerforløb, hvor unge, der vil uddanne sig til person-
bilsmekaniker, lastvognsmekaniker eller landbrugsmaskinmeka-
niker, kan lære nogle af de grundlæggende færdigheder sammen, 
før de specialiserer sig. 
 »Det kan også hjælpe til at få nogle elever til at se andre 
muligheder end det, de har set sig varme på i første omgang, og 
måske også se lidt bredere på, hvor man kan få praktikpladser,« 
siger Ole Heinager.
 Camilla Hutters, leder af Nationalt Center for Erhvervspæda-
gogik, mener, at det kan give god mening at se på opbygningen 
af grundforløbene, og hun opfordrer til, at man tager en diskus-
sion om, hvordan man får nogle gode studiemiljøer alle steder 
i landet, som alle unge synes er interessante at gå på, men som 
også giver mulighed for holdfællesskaber, der er længere end 20 
uger. 
 »Man kan godt forestille sig et lidt bredere og længere 
grundforløb, som ligger sammen med andre tilbud på nogle 
fælles uddannelsesinstitutioner, og på den måde få lidt større 
geografisk spredning. Men det er vigtigt, at der er et erhvervsret-
tet tilbud, fordi der er mange unge, der har brug for at lære ved 
rent praktisk at skulle gøre noget og have en vekselvirkning med 
virksomheder,« siger Camilla Hutters.
 Ole Heinager er enig i, at det vil være godt med en ændring, 
der giver de unge på erhvervsuddannelserne mere tid, før de 
vælger endeligt. 
 »Vi vil gerne have, at de unge, der går erhvervsuddannelses-
vejen får noget mere tid i deres uddannelse. Hvis man sammen-
ligner gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, så har 
man på gymnasiet tre år til at finde vej og derefter et legaliseret 
sabbatår. På erhvervsuddannelserne har de unge 20 uger til at 
finde ud af, hvad de vil være, og efter yderligere 20 uger står 
de hos mester. Det er hård kost, når man er et ungt menneske. 
Mange klarer det rigtig godt, men det kan også virke skræm-
mende for andre,« siger Ole Heinager.

Gennemsnitlig afstand til EUD Hovedforløb (km) – Top 5

Note: Vejafstand fra folkeskole til efterfølgende ungdomsuddannelse for elever som gik 
i 9. klasse i maj 2017. 

Kilde: Egne beregninger pba. www.krak.dk og Danmarks Statistiks registre
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: På erhvervsuddan-
nelserne har de unge 
20 uger til at finde ud 
af, hvad de vil være, og 
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er hård kost, når man 
er et ungt menneske. 
Ole Heinager formand for 
Danske Erhvervsskoler 
og -Gymnasier – Lederne
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Der har altid været flere børn og unge end ældre 
i Danmark, men til næste år tipper det, og i de 
kommende år vil forskellen vokse markant. De 
mange ældre vil ifølge forskere også tage meget 
af den politiske opmærksomhed, da der er stem-
mer i det, og de unge ser endnu ikke ud til at 
kunne udfordre den ældre generation. En gene-
ration, der er kendetegnet ved at have store res-
sourcer, de bringer i spil til gavn for samfundet, 
men også ved at være så mange, at det kommer 
til at sætte velfærden under pres.

Næste år vil der for første gang være 
flere ældre end børn og unge
Af Jens Baes-Jørgensen, jjr@kl.dk

Den danske befolkningssammensætning gennemgår i disse år 
store forandringer. Faktisk bliver 2020 det sidste år, hvor der i 
Danmark er flere børn og unge, end der er ældre. En ny Momen-
tum-kortlægning viser således, at der i år 2000 var over 355.000 
flere børn og unge mellem 0 og 17 år, end der var 65+årige, men 
at forskellen siden gradvist er faldet, så der 1. januar i år kun var 
147 flere børn og unge end ældre. Og udviklingen stopper ikke 
her. Ser vi ind fremtiden, så viser befolkningsfremskrivningerne, 
at antallet af ældre kontinuerligt vil stige mere end antallet af 
børn og unge, så der allerede i 2030 forventes at være over 
202.000 flere ældre end børn og unge, og at tallet i 2040 vil være 
helt oppe på 276.000.
 Anu Siren, seniorforsker ved VIVE – Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd forklarer, at udviklingen både skyl-
des, at de store efterkrigsårgange i disse år går ind i ældrelivet, 
samt at de ældre generelt lever længere. Det sidste har også be-
tydet, at ældregruppen nu dækker et større aldersspænd, mens 
børn- og ungegruppen stadig kun går op til 17 år. Hun er spændt 
på, hvilken betydning skiftet vil få for det danske samfund på 
sigt, men mener, at man allerede nu kan se en påvirkning.

 »Ældre er jo allerede blevet en borgergruppe, som rigtig 
mange politikere gerne vil henvende sig til. Det stigende antal 
gør dem til en betydningsfuld gruppe politisk. Og derfor har der 
jo også været argumenteret for, at vi burde give stemmeret til 
yngre grupper, så det bliver mere balanceret,« siger Anu Siren.
For Johannes Andersen, der er ekstern lektor på Institut for Po-
litik og Samfund på Aalborg Universitet, er der heller ingen tvivl 
om, at de ældre kommer til at rende med den politiske opmærk-
somhed i de kommende år.
 »Helt banalt er der jo stemmer at hente i den voksende 
ældregruppe, og samtidig viser undersøgelser, at en stor del af 
ungdomsgruppen ikke er interesseret i politik, så det ligger til, at 
det er ældregenerationen, der vinder dagsordenen,« siger Johan-
nes Andersen.

Oversete ældreressourcer
Og når Johannes Andersen ser på de unge og ældres ressourcer, 
er det måske ikke så underligt, at de ældre styrer dagsordenen.
 »De ældre generationer er i høj grad aktive i politiske partier, 
kulturen, foreninger og arbejder som frivillige. Og når de forlader 
arbejdsmarkedet, får de mere tid til det, så vi får et levende ci-
vilsamfund, som godt nok er domineret af ældre, men det kom-
mer til at fungere. Samtidig er det tankevækkende, at så mange 
unge har svært ved at få tingene til at hænge sammen og ender 
med en psykisk diagnose,« siger Johannes Andersen. 
 Han mener, at netop disse to tendenser går op imod det 
vante billede af, at det er de ældre, der bliver en udfordring.
 »Der er ikke umiddelbart hos de unge, at vi finder de over-
skudskræfter, der skal til, for at påtage sig stafetten som den 
gruppe, der en gang imellem kan ruske op i noget. Det gør de 
mere med en alarm om, at de ikke har det godt.« 
 Også Anu Siren, der især forsker i de ældres levevilkår og 
prioriteringer, ser en del af de ældre som en stor og ofte overset 
ressource.
 »Det er ofte meget usynligt, men vores undersøgelser viser, 
at helt vildt mange laver frivilligt arbejde, efter de er gået på pen-
sion og 10 år frem, ligesom der er helt vildt mange, som hjælper 

Demografi
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deres voksne børn, og det er også typisk en ressource, vi ikke 
tænker på findes,« siger Anu Siren. 
 Hun påpeger, at fortællingen om alderdom er blevet fornyet, 
i takt med at folk har det bedre og er mere aktive, og vi lever 
længere.
 »Ældrebyrdesnakken kommer jo af og til, men alle forstår, at 
det ikke er 65+årige, som er den berygtede ældrebyrde. Det er 
en stor og heterogen gruppe. For der sker også en stærk stigning 
i antallet af 80+årige, hvor der er højere forekomst af sygdom og 
brug for omsorg,« siger Anu Siren.

Den fjerde alder
Befolkningsfremskrivningerne viser, at antallet af 80+årige vil 
stige fra omkring 272.000 i 2020 til 433.000 i 2030 og have run-
det den halve million i 2040.
 Anu Siren er ikke i tvivl om, at det faktum, at ældregruppen er 
vokset så meget, har været med til, at samfundet er blevet bedre 
til at forestille sig det sene voksenliv, og hvordan det er at være 
seniorer, men der er stadig en gruppe ældre, som har det med at 
blive overset.
 »Der er jo kommet mange fortællinger om, hvordan det sene 
voksenliv kunne manifestere sig. Men det er i høj grad de yngre 
og friske ældres fortællinger, der dominerer. Og her handler det 
jo meget om aktiv aldring og samfundsdeltagelse, tid til fordy-
belse og selvrealisering, mens vi ikke rigtig hører så meget til de 
svage ældres livssituation,« siger Anu Siren.
 For hende er det vigtigt, at den såkaldt fjerde alder ikke 
er usynlig, men også, at den ikke bare bliver en meget positiv 
fortælling om at være på plejehjem, hvor man hygger sig og kan 
en masse ting, for realiteten er, at når man for eksempel kommer 
på plejehjem i dag, så er man meget svækket og lider ret ofte af 
demens.
 »Vi mangler lidt forestillingsevnen om den sene alderdom, 
og hvad der er vigtigt og hvordan. For os andre er det jo et af de 
værste skrækscenarier at blive afhængig af andre, og det bliver 
diskussionerne om den sene alderdom, plejehjemmene og 
hjemmehjælpen ofte farvet af. Men for den ældre er prioriteten 
måske i høj grad at være tryg. Det ved vi for lidt om. Men det kan 
være med til at give et ekstra og måske forkert pres på velfærds-
ydelserne, at pårørende, borgere og politikere forventer noget 
andet og mere end tryghed.«
 Johannes Andersen påpeger også, at selvom der ligger en 
stor ressource i ældregruppen, så vil det stigende antal ældre 
også sætte pres på velfærdsstaten.
 »Selvom man ikke bruger ordet ældrebyrde så meget mere, 
så er det jo den dagsorden, der ligger bag, når man løbende 
hæver pensionsalderen, for ellers har vi ikke råd til det større og 
større antal ældre. Med oplægget til differentieret pensionsalder, 

Udvikling i antal 0-17-årige og 65+årige fra 2000 til 2040 (1.000) 

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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til. Det stigende antal gør 
dem til en betydningsfuld 
gruppe politisk. Og der-
for har der jo også været 
argumenteret for, at vi 
burde give stemmeret 
til yngre grupper, så det 
bliver mere balanceret
Anu Siren, seniorforsker ved VIVE – 
Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd
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åbner man muligheden for også på andre serviceydelser at priori-
tere relativt hårdt. Det, tror jeg, vil brede sig til ældres serviceydel-
ser og skabe et opråb fra de ældre. Den debat er allerede i gang, 
og i den sidste ende bliver der også en prioriteringsdiskussion,« 
siger Johannes Andersen.
 Momentums kortlægning viser store kommunale forskelle i 
forholdet mellem antallet børn og unge og ældre. For eksempel 
er der i 2020 i Københavns Kommune 69 procent flere børn 
og unge end ældre, mens Skanderborg, Ishøj og Gladsaxe har 
henholdsvis 38, 36 og 32 procent flere børn og unge. Modsat 
har kommuner som Odsherred, Samsø, Langeland, Ærø og Læsø 
dobbelt så mange eller flere ældre end børn og unge.
 Ifølge Johannes Andersen vil prioriteringsdiskussionen da 
også presse sig hurtigere på i nogle dele af lande end i andre.
 »Nogle områder vil blive voldsomt udfordret, hvis der ikke 
sker nogle grundlæggende forandringer. For så vil antallet af 

ældre stige markant mere, hvilket jo ikke er med til at få de nuvæ-
rende børn og unge til at blive, når de bliver ældre,« siger Johan-
nes Andersen.

Intet ungdomsoprør i syne
Johannes Andersen har gennem en årrække haft fokus på ung-
domskultur og har flere årsager til sin pessimisme i forhold til de 
unges manglende evne til at tage dagsordenen.
 »Der er nogle enkelte eksempler, som eksempelvis klima, 
men her mener jeg dog også at kunne påvise, at klimaengage-
mentet var til stede tidligere ved de 65+årige end hos de unge. 
Og at det er væsentligt større hos de 65+årige end hos de unge. 
Dog med undtagelse af et spørgsmål – nemlig hvorvidt vi skal 
lægge afgifter på oksekød. Der slår de unge de gamle,« siger 
Johannes Andersen.
 Han peger samtidig på, at nogle danske unges forsøg på at 
tage det amerikanske ”ok boomer”, hvor man gør op med en 
meget selvoptaget gruppe af middelklasseældre, til sig, heller 
ikke for alvor er slået igennem. 
 »Det er også en vanskelig opgave. For selvom man godt kan 
få øje på, at de danske ældre fylder meget, og Ældre Sagen er 
lykkedes med at sætte de ældre på dagsordenen på rigtig mange 
måder, så kan det ikke helt sammenlignes. Det kan selvfølgelig 
godt få nogle til at tænke fuck jer boomere. Men nogen bevæ-
gelse er der altså ikke tale om endnu,« siger Johannes Andersen.
 Selvom han altså ikke ser en politisk og konfronterende ung-
domsrevolution i den nærmeste fremtid, så ser han et gryende 
stille oprør fra de unge, hvor de introducerer nogle nye værdier 
i forhold til arbejdsmarkedet, hvor de i stigende udstrækning 
prioriterer fritiden, og jobbet ikke behøver være definerende for 
deres liv, og lønnen ikke behøver at være stor, men nok til, at de 
kan have en god fritid.
 »Jobbet skal derfor være et, hvor de ikke bliver stressede, 
men kan være sammen med deres børn og ta’ den med ro, som 
det hedder. Det er ikke en revolution, men det er en form for 
oprør mod de midaldrende, som er alt for optagede og stressede 
af deres arbejde,« siger Johannes Andersen.

Forventet udvikling i antallet af 80+årige fra 2020 frem til 2040 (1.000)

Kilde: Momentum. Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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: De ældre generationer er 
i høj grad aktive i politi-
ske partier, kulturen, for-
eninger og arbejder som 
frivillige. Og når de forla-
der arbejdsmarkedet, får 
de mere tid til det, så vi 
får et levende civilsam-
fund, som godt nok er 
domineret af ældre, men 
det kommer til at fungere
Johannes Andersen, ekstern lektor 
på Institut for Politik og Samfund på 
Aalborg Universitet
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Procentvis forskel på antallet af 0-17-årige i forhold 65+årige i de enkelte 
kommuner per 1. januar 2020
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