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KAPITEL III 
PRODUKTIVITET OG RESSOURCER I DET  
ALMENE GYMNASIUM 
RESUME 

Kapitlet præsenterer en analyse af, hvordan ændringer i til-
skuddene til de almene gymnasier påvirker læringsudbyttet. 
Desuden gennemgås en række undersøgelser fra Danmark 
og andre lande, som omhandler effekten af ressourcer på 
læring. 
 
I analysen findes ingen signifikante effekter af tilskud på læ-
ringsudbyttet målt ved elevernes tilbøjelighed til at færdig-
gøre gymnasiet, deres karakterer og deres tilbøjelighed til at 
læse videre. Det tyder på, at besparelser på gymnasierne 
kan have øget produktiviteten i gymnasierne opgjort som 
læringsudbyttet pr. tilskudskrone. 
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 INDLEDNING III.1

Befolkningens uddannelsesniveau er af central betydning for produk-
tivitetsudviklingen. Uddannet arbejdskraft er en produktionsfaktor på 
samme måde som eksempelvis fysisk kapital, og en stigning i den 
uddannede arbejdskraft vil således øge den samlede velstand. En 
uddannet arbejdsstyrke giver også mulighed for innovation og frem-
mer spredning, tilpasning og ibrugtagning af ny teknologi i produktio-
nen. Uddannelsesniveauet påvirker velstandsniveauet gennem den 
direkte effekt af at anvende bedre uddannet arbejdskraft, og fordi 
denne fremmer tilegnelsen af nye teknologier og viden, jf. Sunde og 
Vischer (2015). Uddannelse kan herudover have en række andre 
gavnlige effekter på eksempelvis arbejdsmarkedstilknytning, sundhed 
og kriminalitet. 
 
Uddannelsesniveauet opgøres i mange sammenhænge som det 
normerede antal år, det kræver at opnå de respektive uddannelser. 
Forskelle i produktionen mellem lande kan ud over forskelle i antal 
års uddannelse også tilskrives forskelle i kvaliteten af arbejdsstyrkens 
uddannelse, jf. Schoellman (2012), Hanushek og Woessman (2012) 
samt Kaarsen (2014). Schoellman (2012) har for eksempel estimeret, 
at forskelle i kvaliteten af uddannelserne bidrager lige så meget til 
forskelle i produktionen pr. beskæftiget på tværs af lande, som for-
skelle i uddannelse opgjort i år. Kaarsen (2014) finder et tilsvarende 
resultat. Det er derfor vigtigt at have viden om, hvorvidt øgede inve-
steringer i uddannelse øger kvaliteten af befolkningens uddannelse. 
 
Det kræver økonomiske ressourcer at uddanne befolkningen. I Dan-
mark og i andre vestlige lande er de offentlige udgifter til uddannelse 
relativt høje både samlet set og pr. elev. Et vigtigt spørgsmål er der-
for, om og hvor meget forøgede tilskud pr. elev vil øge elevernes 
udbytte af uddannelse, og derigennem potentielt om øgede udgifter til 
uddannelse pr. elev vil give et positivt samfundsøkonomisk afkast.  
 
Uddannelsen af befolkningen sker gennem hele livet, men foregår 
især i barne- og ungdomsårene. Afkastet af ændrede tilskud til ud-
dannelse varierer sandsynligvis mellem aldersgrupperne. Der er 
derfor behov for at undersøge virkningen af tilskud for de enkelte 
uddannelsestrin. Det er en meget omfattende opgave at analysere 
virkningen af flere ressourcer for alle uddannelsestrin. I dette kapitel 
er valgt at gennemføre en analyse af virkningen af ændringer i til-
skuddene til de almene gymnasier. 
 

Uddannelse vigtig 

for væksten 

Kvaliteten af 

uddannelse vigtig 

Hvor meget betyder 

ændringer i 

udgifterne til 

uddannelse for 

produktiviteten? 

Udbyttet varierer 

mellem 

aldersgrupper 
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Formålet med kapitlet er således at undersøge, om ændrede res-
sourcer til de almene gymnasier påvirker kvaliteten af uddannelsen 
målt ved eksamenskaraktererne, gennemførslen og andel af studen-
ter, der fortsætter på de videregående uddannelser. 
 
Afsnit II.2 er en litteraturgennemgang af danske og internationale 
empiriske analyser af betydningen af økonomiske tilskud eller klasse-
størrelsen for elevernes udbytte af skolegangen. Dernæst følger 
afsnit II.3, hvor egne empiriske analyser af betydningen for resulta-
terne i gymnasierne af ændringer i tilskuddene til de almene gymna-
sier præsenteres. I analyserne benyttes indførslen af takststyring på 
de almene gymnasier i 2008 til at undersøge effekten af ændrede 
tilskud for elevernes uddannelsesmæssige udbytte. Endelig afsluttes i 
afsnit II.4 med en sammenfatning og politikanbefalinger. 
 
 

 DANSKE OG UDENLANDSKE III.2
UNDERSØGELSER  

I afsnittet gennemgås danske og udenlandske undersøgelser af  
effekten på elevernes udbytte af flere ressourcer til uddannelse. Der 
findes efter vores viden stort set ingen – danske eller internationale − 
empiriske analyser af alene gymnasieelevers udbytte af ændret øko-
nomisk støtte til gymnasieuddannelser.1 I dette afsnit er det derfor 
valgt at gennemgå empiriske analyser af øgede økonomiske ressour-
cer til grundskolen, hvor der eksisterer en omfattende empirisk littera-
tur. Resultaterne af disse undersøgelser kan ikke direkte overføres til 
de gymnasiale uddannelser, men de kan give et indtryk af, hvilken 
størrelsesorden virkningen af ændrede økonomiske ressourcer til 
gymnasier kan forventes at have. Derudover har afsnittet til formål at 
beskrive, hvilke empiriske metoder der er anvendt til at undersøge 
virkningen. 
 
Der er en række måder, hvorpå undervisning skaber værdi for ele-
verne og deres forældre, men det primære formål med skolen er 
læring og almendannelse, jf. kapitel II. Både grundskolen og de gym-
nasiale uddannelsers produktion bør derfor ideelt set opgøres ved en 
række læringsmæssige mål. I den empiriske litteratur af virkningen af 
ændrede økonomiske ressourcer til grundskolen måles udbyttet ofte 
som det kundskabsniveau, eleverne opnår, f.eks. i form af resultatet 
                                                           
1) I den engelsksprogede litteratur svarer en dansk gymnasial uddannelse til higher 

secondary education. 
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af nationale test eller karaktererne ved den afsluttende eksamen. 
Nogle studier ser også på om eleverne efterfølgende påbegynder og 
gennemfører en ungdoms- eller videregående uddannelse. I den 
følgende gennemgangen af litteraturen er det disse mål, der primært 
er belyst i de empiriske analyser. 
 
I de empiriske analyser anvendes også forskellige mål for de res-
sourcer, der anvendes til at producere den service, som skolen yder. 
I nogle undersøgelser opgøres de anvendte ressource som udgiften 
pr. elev. I andre tilfælde opgøres ressourceanvendelsen i fysiske 
enheder såsom klassestørrelse, lærer-elev-forholdet eller antal lærer-
timer pr. elev.2 Mindre klassestørrelser er en mere indirekte måde at 
måle betydningen af øgede omkostninger på, idet det antages, at 
små klasser er forbundet med højere omkostninger pr. elev. Valget 
af, hvordan ressourceforbruget måles i analyserne, afhænger både af 
de tilgængelige data og de estimationsteknikker, der anvendes.  
 
Mange skolerelaterede forhold har betydning for, hvordan en elev 
klarer sig i uddannelsessystemet, herunder organisering af undervis-
ningen, og de økonomiske ressourcer såvel som lærernes kvalifika-
tioner. Herudover har også forhold, som skolen ikke direkte kan på-
virke, betydning. Det drejer sig f.eks. om elevernes forudsætninger 
herunder medfødte evner, helbred, sociale relationer, egne forældres 
uddannelse, forældrenes undervisning af deres børn uden for skolen 
og det gennemsnitlige uddannelsesniveau for skolens forældre-
gruppe. Eksempelvis får unge med veluddannede forældre i gen-
nemsnit bedre karakterer i grundskolen og de gymnasiale uddannel-
ser end unge med forældre uden en kompetencegivende uddannel-
se, jf. De Økonomiske Råds formandskab (2007). Ligeledes har det 
positiv betydning for karaktererne blandt elever med forældre uden 
en kompetencegivende uddannelse at gå på en uddannelsesinstituti-
on, hvor klassekammeraternes forældre har et højt uddannelses-
niveau, jf. Rangvid (2003) og Jørgensen mfl. (2018). 
 
Det er vanskeligt at fastlægge, hvor meget øgede ressourcer til ud-
dannelsesinstitutioner påvirker elevernes udbytte. Det skyldes blandt 
andet., at øgede ressourcer både kan have direkte betydning for 
elevernes udbytte, og samtidig resultere i, at socialt bedre stillede 
forældre flytter deres børn til skolen med relativt gode ressourcer, jf. 
boks III.1. Modsat kan en skole også få tilført relativt flere ressourcer, 
fordi den har en stor andel med indlæringsvanskeligheder. 

                                                           
2) Klassestørrelse og lærer-elev-forholdet er parallelle, men ikke helt ækvivalente mål. 

En opdeling af én stor klasse i to mindre klasser betyder ikke nødvendigvis en for-
dobling i lærer-elev-forholdet. I store klasser er der således ofte to lærere i en del af 
undervisningstiden, hvilket ofte ikke er tilfældet i klasser med få elever. 

Måling af ressourcer  

Andre forhold end 

skolen har 

betydning 

Vanskeligt at måle 

virkningen af øgede 
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BOKS III.1 IDENTIFIKATION AF ÅRSAGSSAMMENHÆNGE 

 
I empiriske analyser er det typisk en udfordring at identificere årsagssammenhænge, herunder at 

estimere undervisningseffekten af øgede økonomiske ressourcer. 

 

Det skyldes, at det er vanskeligt at adskille den direkte undervisningseffekt af øgede ressourcer 

fra omfordelingen på klasse- og skoleniveau, de øgede ressourcer forårsager – et såkaldt selek-

tionsproblem. Øgede udgifter eller mindre klasser, der kun kommer nogle skoler til gavn, kan så-

ledes betyde, at socialt bedre stillede forældre flytter deres børn til skoler med relativt gode res-

sourcer. Det kan også betyde, at skolerne flytter børn med indlæringsvanskeligheder til små klas-

ser, eller skolerne tildeler flere ressourcer til klasser, hvor eleverne har større indlæringsudfordrin-

ger. 

 

Der er to analysetilgange, der især er velegnede til at håndtere selektionsproblemet i forbindelse 

med bestemmelsen af undervisningseffekten af øgede ressourcer.  

 

Den ene tilgang er at anvende data, der er fremkommet i forbindelse med reformer af finansierin-

gen af uddannelserne, som medfører, at nogle institutioner får tildelt relativt flere ressourcer. Den-

ne tilgang er blandt andet anvendt i analysen i afsnit III.3. 

 

Den anden tilgang er at udnytte det forhold, at der i mange lande, herunder Danmark, er regler 

for, hvor mange elever, der maksimalt må være i en klasse, før der oprettes endnu en klasse. I 

analyserne, der anvender denne tilgang, indgår skoler, hvor antallet af elever på det klassetrin, 

der analyseres, ligger lige over eller lige under grænsen for at oprette en ny klasse. Dermed vil 

klassestørrelserne for disse skoler ligge omkring et diskontinuert knæk, hvor sammenlignelige 

elever er tilfældigt fordelt på enten en klasse med få eller mange elever. Undervisningseffekten 

estimeres i princippet ved at sammenligne eleverne, hvis klassestørrelse ligger lige under knæk-

ket med eleverne, hvis klassestørrelse ligger lige over knækket. I den internationale litteratur be-

nævnes analysemetoden for regression discontinutity design-metoden. Det antages typisk, at 

forældrene ikke ved, hvor mange elever, der starter i skolen og derfor ikke ved, om antallet af ele-

ver overstiger den fastlagte grænse, og dermed om der bliver oprettet en ekstra klasse. Med  

andre ord antages det, at forældrene ikke vælger skole efter klassestørrelse. Antagelsen virker  

rimelig, fordi skoledistrikter almindeligvis dækker relativt store områder, og derfor har forældrene 

ikke overblik over, hvor mange børn, der potentielt vil starte på skolen. 

 

Selvom de to analysetilgange afhjælper selektionsproblemet, vil de estimerede undervisnings-

effekter ikke udelukkende afspejle den undervisningseffekt, der kan tilskrives skolen. Øgede  

økonomiske ressourcer kan f.eks. betyde, at forældrene bruger mindre tid på at undervise deres 

børn udenfor skoletiden. Det kan resultere i, at den estimerede undervisningseffekt af øgede øko-

nomiske ressourcer til skolen bliver mindre end skolens faktiske undervisningseffekt.  
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DANSKE UNDERSØGELSER AF FOLKESKOLEN 

Der er gennemført en række danske empiriske studier, der under-
søger folkeskoleelevers udbytte af flere ressourcer til skolerne/-
klasserne. Der er foretaget undersøgelser af betydningen af øgede 
tilskud til skolerne/klasserne og af mindre klassestørrelse. Alle under-
søgelser, på nær Heinesen (2010), finder en lille, men statistisk signi-
fikant positiv effekt på elevernes udbytte af øgede ressourcer til fol-
keskolen. Heinesen (2010) finder en relativ stor signifikant effekt for 
et mindre fagområde. I det følgende gennemgås resultaterne af først 
de danske studier og derefter beskrives resultaterne af en række 
internationale studier. I tabel III.1 præsenteres en sammenfatning af 
resultaterne, herunder størrelsen af de estimerede effekter i de enkel-
te studier. 
 

VURDERING AF STØRRELSEN AF EFFEKTEN 

 
Når effekten af ændret tilskud eller klassestørrelse rapporteres sker 

det – for at kunne sammenligne på tværs af studier − ofte ved at 

angive størrelsen af effekten ved standardafvigelsen for effektvari-

ablen. Ved analyser af betydningen af klassestørrelsen for effektva-

riablen sammenlignes ofte med resultatet fra Tennessee STAR eks-

perimentet, hvor en reduktion i klassestørrelsen på otte elever resul-

terede i en forbedring af effektvariablen (testresultatet) på omkring 

0,15 af standardafvigelsen. Det anses for at være en stor ændring 

for en uddannelsesindsats, da den væsentligste variation i elever-

nes resultater kan tilskrives medfødte evner, familiebaggrund og 

held.  

 

Man kan få et indtryk af størrelsen af effekten af at nedsætte klas-

sestørrelsen med otte elever ved at beregne, hvor meget gennem-

snitskarakteren ved folkeskolens afgangseksamen ville stige, hvis 

gennemsnitskarakteren blev forbedret med 0,15 af standardafvigel-

sen for karakterfordelingen. En sådan forbedring ville medføre, at 

karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen i skole-

året 2017/18 ville stige fra 7,3 til 7,6. 
 

 
 
 
 
 
 

Danske 

undersøgelser af 

folkeskolen 
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TABEL III.1 ESTIMEREDE EFFEKTER 

 
Færre økonomiske ressourcer til grundskolerne i de vestlige lande har ingen eller en begrænset 

effekt på elevernes læring.  

 

 Mål  Estimat Metode 

Danmark    

Heinesen og Gravesen 

(2005) 

Ssh.a) for at gennemføre 

en ungdomsuddannelse 

-0,1 pct.point ved 1 pct. 

 fald i udgifter 

Logit-

estimation 

Browning og Heinesen 

(2007) 

Ssh. a) for at gennemføre 

en ungdomsuddannelse 

-0,4 pct. ved én elev mere Discontinuity  

designb)  

Bingley mfl. (2010) Ssh. a) for at gennemføre 

en ungdomsuddannelse 

-0,4 pct. ved én elev mere Discontinuity 

designb) 

Heinesen (2010) Eksamenskarakter, 

Fransk i 9. klasse 

-0,03 - -0,02 af std.afv.  

ved én elev mere i 7.-9. klasse 

Discontinuity  

designb) 

Krassel og Heinesen 

(2014) 

Eksamenskarakter, 

10. klasse 

-0,008 af std.afv. 

ved én elev mere i 10. klasse 

Discontinuity  

designb) 

Nandrup (2016) Score i nationale test 

Læsning 

 

Matematik 

Læsning i 

 

Læsning og fysik/kemi 

 

-0,01 af std.afv. ved én elev 

mere i 2. og 6. klasse  

-0,01 af std.afv. i 6. klasse  

Ingen statistisk signifikant 

virkning i 3. klasse  

Ingen statistisk signifikant 

virkning i 8. klasse 

Discontinuity 

designb 

Europa    

Bonesrønning (2003) Score i nationale test i  

matematik 

-0,01 af std.afv. ved én elev 

mere i 4-6. klasse  

Discontinuity 

designb) 

Lindahl (2005) Score i nationale test i  

matematik, 6. klasse 

-0,03 af std.afv. ved én elev 

mere i 6. klasse 

Diff.-in-diff. 

Jakubowski og  

Sakowski (2006) 

Karakter ved eksamen i 

6. klasse 

-0,012 af std.afv. ved én elev mere Discontinuity 

 designb) 

Leuven mfl. (2008) Eksamenskarakter i 

sprogfag og matematik i 

9. klasse  
 

Ingen statistisk signifikant virkning 

ved én elev mere i 4.-6. klasse 

Discontinuiety 

 designb) 
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 Mål Estimat Metode 

Europa (fortsat)    

Bressoux mfl. (2009) Score i national test i 3. 

klasse 

-0,03 af std.afv. ved én elev 

mere i 3. klasse 

Kvasi-

eksperiment  

Frederiksson mfl. (2013) Score i kognitive test, 

13-årige 

Løn som 27-42-årige 

-0,03 af std.afv. ved én elev 

mere i 4.-6. klasse 

-0,63 pct. 

Discontinuity  

designb 

Iversen og Bonesrønning 

(2013) 

Score i national test i  

matematik 

-0,004 af std.afv. ved én elev 

mere i 1.-3. klasse 

Discontinuity 

designa) 

Gary-Bobo og Mahjoub 

(2013) 

Ssh.a) for at fortsætte på 

højere klassetrin  

-1,4 pct. i 6. klasse og  

-2 pct. i 7. klasse af én elev mere 

Discontinuity 

designb) 

Denny og Oppedisano 

(2013) 

Score Pisa-test i  

matematik 15-årige  

+0,06 af std.afv. af én elev mere IV-estimation 

Angrist mfl. (2017) Score i national test i 

sprog og matematik 

Ingen statistiske 

signifikante effekter 

Discontinuity 

designb) 

USA    

Kreuger (1999)a) Score i nationale test -0,025 af std.afv. 

ved én elev mere c) 

Eksperiment  

 

Hanushek (2003) Score i nationale test Ingen effekt af lavere udgifter Meta-analyser 

Krueger (2003) Score i nationale test Forringede scoren ved lavere udgif-

ter  

Meta-analyser 

Jackson mfl. (2016)  

Længde af uddannelse 

Løn 

10 pct. lavere i udgifter i 12 år  

-0,31 år 

 -7 pct. for 27-42-årige  

Finansierings 

Reformer 

Hyman (2017) Start og gennemførelse 

af college-uddannelse 

Mindsker ssh. a) 7 og 11 pct. 

ved 10 pct. lavere udgifter i 4 år 

Finansierings 

reform  

Lafortune mfl. (2018) Score i nationale test i 

matematik og læsning 4. 

og 8. og læsning i 4. 

klasse 

-0,012 af std.afv. ved 10 pct. lavere 

udgifter i 4 år hhv. 8 år 

Finansierings 

reformer  

 

a) Forkortelse for sandsynlighed. 

b) Ideen bag disconituity-design er nærmere beskrevet i boks III.1. 

c) Resultatet fra Tennessee eksperimentet, der er omtalt i faktaboksen, s. 79. 

Anm.: De angivne estimater er signifikante på 5 pct. niveau. Std.afv. angiver, at effekten er opgjort relativt til 

standardafvigelsen for målvariablen (eksempelvis eksamenskarakteren). “Metode” angiver, hvilket 

analysedesign der er anvendt i undersøgelsen.  
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Heinesen og Graversen (2005) finder, at såvel større udgifter pr. elev 
som et øget lærer-elev-forhold i folkeskolen har en lille, men statistisk 
signifikant, positiv virkning på sandsynligheden for, at eleverne efter-
følgende gennemfører en ungdomsuddannelse. Effekten er generelt 
højere for elever med en svag familiebaggrund. Der er dog risiko for, 
at den valgte analysemetode giver ikke-middelrette estimater, da 
fordelingen af elever kan være påvirket af, hvor store udgifter pr. elev, 
der tildeles den enkelte klasse, som det er beskrevet i boks III.1.  
 
Browning og Heinesen (2007) anvender forskelle i klassestørrelse til 
at undersøge, om klassestørrelsen og lærer-elev-forholdet i 10. klas-
se har betydning for, om eleverne efterfølgende gennemfører en 
ungdomsuddannelse. I boks III.1 er ideen bag den anvendte estima-
tionsmetode (regression discontinuity design) beskrevet. De finder, at 
både klassestørrelsen og lærer-elev-forholdet giver en lille forøgelse 
af sandsynligheden for, at eleverne efterfølgende gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Resultatet understøttes af en analyse, hvor der 
kun inddrages elever med søskende på samme skole, og som går i 
klasser med forskelligt antal elever, jf. Bingley mfl. (2010). Eksamens-
karaktererne øges også lidt ved mindre klassestørrelse, jf. Krassel og 
Heinesen (2014). 
 
Heinesen (2010) undersøger betydningen af klassestørrelsen for 
fagspecifikke klasser (konkret faget fransk) i grundskolen for karakte-
rerne ved den afsluttende 9. klasses prøve.3 I analysen udnyttes som 
identifikationsstrategi, at klassestørrelsen i faget varierer over tid og 
mellem skoler. Desuden antages det, at eleverne ikke fravælger en 
skole alene på grund af et enkelt af skolens fag. Heinesen (2010) 
finder, at en reduktion af klassestørrelsen i faget fransk har en relativ 
stor positiv effekt på karakteren ved den afsluttende prøve i faget. 
Effekten er endnu større for fagligt svage elever og i særdeleshed for 
drenge. 
 
Endelig har Nandrup (2016) undersøgt betydningen af klassestørrel-
se på tværs af klassetrin. Hun har undersøgt resultaterne af de natio-
nale test i henholdsvis læsning i 2., 6. og 8. klasse, i matematik i 3.og 
6. klasse samt i fysik/kemi i 8. klasse. Hun finder, at klassestørrelsen 
har en lille positiv betydning for resultaterne i læsning i 2. og 6. klasse 
samt i matematik i 6. klasse og ingen betydning for resultaterne på de 
andre klassetrin.  

                                                           
3) I modsætning til de andre danske undersøgelser indgår også privat- og friskoler. 
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EUROPÆISKE ANALYSER 

Der er gennemført flere europæiske undersøgelser af betydningen af 
klassestørrelse for elevernes udbytte. I det følgende gennemgås 
resultaterne af disse undersøgelser. Mange af undersøgelser anven-
der til identifikation af virkningen af en ændring af klassestørrelser, at 
der oprettes en ekstra klasse, når antallet af elever overstiger en 
fastsat grænse, jf. beskrivelsen af regression discontinuity design-
metoden i boks III.1. 
 
Lindahl (2005) finder på svenske data, at en forøgelse af klasse-
størrelsen i 6. klasse svækker testresultatet i matematik ved afslut-
ningen af 6. klasse.  
 
Iversen og Bonesrønning (2013) undersøger på norske data  
betydningen af klassestørrelsen i 1.-3. klasse for resultaterne af de 
nationale test i 4. klasse. De finder, at en stigning i klassestørrelsen 
svækker testresultatet i matematik.  
 
Angrist mfl. (2017) analyserer på baggrund af italienske data effekten 
af klassestørrelsen på de nationale test i sprog og matematik i 2. og 
5. klasse. Det er et velkendt fænomen, at lærerne ikke altid indrap-
porterer dårlige testresultater i fuldt omfang, jf. Angrist mfl. (2017). 
Det ser ud til at være et særligt stort problem i Syditalien, hvilket 
deskriptiv statistik over testresultater fordelt mellem Syditalien og 
Mellem- og Norditalien underbygger. Der medtages en variabel i 
estimationerne for, om det er sandsynligt, at resultaterne er manipule-
rede.4 Når der ikke tages højde herfor, finder de, at en øget klasse-
størrelse har en statistisk signifikant negativ betydning for testresulta-
terne. Men når der tages højde for den manglende indberetning, 
bliver resultaterne i stedet insignifikante.  
 
Bressoux mfl. (2009) undersøger på franske data effekten af klasse-
størrelsen for testresultater i 3. klasse, og finder, at både læse- og 
matematikscoren falder ved en stigning i klassestørrelsen.  
 
Denny og Oppedisano (2013) anvender PISA-data for Storbritannien 
og USA til at estimere betydningen af klassestørrelsen for resultatet i 
matematik for 15-årige. De når frem til det overraskende resultat, at 
en stigning i klassestørrelsen lige frem øger matematikscoren i Stor-
britannien, mens det ingen effekt har i USA.  

                                                           
4) Variablen er dannet ud fra indikatorer på, om klassen har et unormalt højt testresultat, 

usædvanlig lille spredning i scoren, lav andel af uoplyste observationer eller en høj 
koncentration i svarmønstret. 
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En række europæiske studier undersøger virkningen af klassestørrel-
se for andre mål end testresultater. Det drejer sig om virkningen på 
kognitive færdigheder, løn som voksen, eksamensresultater og sand-
synligheden for at fortsætte på et højere klassetrin. 
 
Frederiksson mfl. (2013) har undersøgt betydningen af klassestørrel-
sen i Sverige i 4.-6. klasse for kognitive færdigheder både umiddel-
bart efter påvirkningen og på langt sigt. De finder, at en forøgelse af 
klassestørrelsen forringer de kognitive færdigheder umiddelbart efter 
påvirkningen, og at forøgelsen af klassestørrelsen ligeledes har en 
negativ virkning på indtjeningen senere i livet. 
 
Leuven mfl. (2008) anvender registerdata, der omfatter ca. 110.000 
norske elever, og finder, at klassestørrelsen i 4.-6. klasse ikke  
påvirker elevernes eksamenskarakterer i 9. klasse i sprogfag og 
matematik. 
 
Jakubowski og Sakowski (2006) undersøger betydningen af klasse-
størrelsen for eksamensresultatet i 6. klasse i Polen. De finder, at 
eksamensresultatet forringes lidt, når klassestørrelsen øges. 
 
Gary-Bobo og Mahjoub (2013) undersøger på franske data, hvilken 
betydning klassestørrelsen har for sandsynligheden for at fortsætte 
på et højere klassetrin. De finder, at en stigning i klassestørrelsen 
reducerer sandsynligheden for at fortsætte på næste klassetrin for 
elever i 6. klasse og 7. klasse, men ikke for elever i 8. og 9. klasse. 
 
Gennemgangen af empiriske analyser for de europæiske lande viser, 
at der er stor spredning i, hvilken effekt klassestørrelsen har for ud-
byttet af undervisningen. Enkelte analyser finder en forholdsvis stor 
negativ betydning af større klassestørrelser, mens de fleste finder 
små negative effekter eller ingen effekt. Én analyse finder endda en 
positiv effekt af større klassestørrelser. 

AMERIKANSKE UNDERSØGELSER 

Der findes mange amerikanske empiriske analyser af, hvor meget 
øgede økonomiske ressourcer betyder for udbyttet af skolegangen i 
primary og lower secondary school.5 I mange af USA’s stater blev der 
i anden halvdel af det 20. århundrede gennemført finansierings-

                                                           
5) Primary school svarer til 0-6 klasse i det danske uddannelsessystem. Secondary 

school omfatter både de ældste klasser i grundskolen og de første år på de danske 
gymnasiale uddannelser. 
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reformer, der mindskede forskellene i udgifterne mellem rige og  
fattige skoledistrikter. Disse reformer er efterfølgende blevet analyse-
ret, og først og fremmest er betydningen af de ændrede udgifter for 
elevernes testresultater i de nationale test blevet analyseret.  
 
De mange og forskelligartede analyser har ikke givet entydige resul-
tater, men har givet anledning til en omfattende akademisk diskussi-
on af, hvad der samlet kan konkluderes. De modsatrettede resultater 
skyldes både de metodiske problemer, som er beskrevet i boks III.1, 
og at input til og output fra “uddannelsesproduktionen” kan måles på 
forskellige måder. I en del af de tidligste studier drages der konklusi-
oner på baggrund af simple statistiske korrelationer mellem udkomme 
og udgifter til skolerne, og disse studier bør derfor ikke tillægges så 
stor vægt i vurderingen af effekten af øgede ressourcer. Både 
Hanushek (2003) og Krueger (2003) gennemgår resultaterne af  
studier gennemført før 2000. Hanushek (2003) kommer frem til, at 
yderligere økonomiske ressourcer ikke resulterer i bedre test-
resultater, mens Krueger (2003) modsat konkluderer, at det forbedrer 
elevernes testresultater. Forskellen i deres vurdering skyldes især 
forskellige måder at sammenveje de estimerede parametre fra de 
undersøgelser, der på daværende tidspunkt var gennemført.  
 
USA har som det eneste udviklede land gennemført et eksperiment i 
stor skala, hvor eleverne blev tilfældigt fordelt på forskellige klasse-
størrelser. Eksperimentet skulle belyse, hvor stor betydning klasse-
størrelsen har for udbyttet af skolegangen. Eksperimentet, der også 
benævnes Project STAR, fandt sted i 1980’erne i Tennessee og 
omfattede ca. 12.000 elever fra 1-3 klasse fordelt på 79 skoler. Den 
ene halvdel blev ved starten af deres skolegang fordelt tilfældigt i en 
lille klasse (13-17 elever), en fjerdedel blev placeret i en stor klasse 
(22-25 elever) og en fjerdedel blev placeret i en stor klasse med en 
hjælpelærer. Elever, som startede senere på de skoler, der deltog i 
eksperimentet, blev også fordelt tilfældigt på én af de tre typer af 
klasser.  
 
Krueger (1999) har foretaget en analyse af data fra projektet og  
konkluderer, at elever i små klasser klarer sig bedre i nationale tests 
end elever i store klasser. Elever i store klasser med en hjælpelærer 
klarer sig ikke bedre end elever i store klasser uden en hjælpelærer. 
Gevinsten ved små klasser findes først og fremmest for de små  
klassetrin. 
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Der er nu gået mere end 30 år, siden tilskudsreformerne i USA blev 
gennemført, og det er derfor nu muligt at analysere de langsigtede 
effekter af ændrede økonomiske tilskud til uddannelse på amerikan-
ske data. Jackson mfl. (2016) anvender et datasæt, der er repræsen-
tativt på nationalt niveau, som indeholder oplysninger om skole-
udgifter og de forskellige reformer samt oplysninger om eleverne fra 
deres barndom til voksenlivet. De finder på baggrund af dette data-
sæt, at en stigning i udgifterne i hele den 12-årige skolegang øger 
den gennemsnitlige uddannelseslængde og lønningerne for alders-
gruppen 27-42 år og herudover reducerer sandsynligheden for at 
ende i fattigdom. Disse effekter er størst for børn fra lavindkomst-
familier. 
 
Hyman (2017) anvender én bestemt finansieringsreform i Michigan i 
1994 til at estimere de langsigtede virkninger af øgede tilskud til 
grundskolen (primary og lower secondary school) og finder, at både 
sandsynligheden for at starte på en college-uddannelse og at færdig-
gøre en videregående uddannelse stiger.  
 
I den godt 20-årige periode fra 1990 til 2011 er der på tværs af stater 
blevet gennemført finansieringsreformer, der har tilgodeset skole-
distrikter med lave husstandsindkomster. Lafortune mfl. (2018) har 
undersøgt virkningen af disse finansieringsreformer. De har under-
søgt udviklingen i resultaterne af nationale test i matematik og læse-
færdigheder for 4. og 8. klassetrin. De finder, at en stigning i udgifter-
ne til grundskolen forbedrer elevernes testresultater, og at børn i 
skoledistrikter, hvor den gennemsnitlige forældreindkomst er lavest, 
opnår den største forbedring af testresultaterne. Det indsnævrer dog 
ikke forskellen i testresultaterne på landsplan mellem børn fra lav-
indkomst- og højindkomstfamilier, da børn fra lavindkomstfamilier 
ikke er særligt koncentreret i skoledistrikter med en indkomst under 
medianen. 

OPSUMMERING 

Det kræver økonomiske ressourcer at uddanne befolkningen, og de 
vestlige lande anvender mange ressourcer hertil. Spørgsmålet er 
imidlertid, hvor stor en effekt det vil have at øge udgifterne fra et i 
forvejen højt niveau – enten ved en generel forøgelse af tilskud eller 
ved en målrettet anvendelse eksempelvis i form af mindre klasse-
størrelse. 
 
Gennemgangen af den empiriske litteratur for de vestlige lande viser, 
at yderligere økonomiske ressourcer har ingen eller en beskeden 
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effekt på elevernes læring. hvilket kunne skyldes, at ressource-
forbruget generelt er højt, og at effekten af ekstra ressourcer derfor er 
lav.6 Der er dog en del studier, der finder, at der for elever med en 
svagere social baggrund er positive effekter af flere ressourcer til 
uddannelsesinstitutionen. Nyere amerikanske studier finder i øvrigt, 
at øgede ressourcer, der gives i op til 12 år, har en vis effekt på løn-
nen som voksen og omfanget af videre uddannelse. 
 
Baseret på danske og amerikanske studier tyder det endvidere på, at 
man får det største udbytte af øgede ressourcer til skolerne, hvis det 
målrettes de yngste klasser.  
 
De begrænsede effekter af yderligere ressourcer, som man finder i 
nogle empiriske analyser, kan dog delvis skyldes, at forældrene  
bruger mindre tid på at lære deres børn skolefærdigheder, når under-
visningsinstitutionen får flere ressourcer. 
 
 

 ANALYSE AF ÆNDRINGER I III.3
TILSKUD 

I dette afsnit undersøges effekten af ændringer i tilskuddene til de 
almene gymnasier. Specifikt ses der nærmere på, hvordan tilskudde-
ne påvirker karakterniveau, gennemførsel og tilbøjelighed til at læse 
videre. Jo større effekterne er, desto større er sandsynligheden for, at 
det kan betale sig at tilføre gymnasierne flere midler – og omvendt. 
 
Et grundlæggende metodisk problem i effektanalyser af at øge  
tilskuddene til uddannelsesinstitutioner er, at det ikke er tilfældigt, 
hvordan tilskuddene fordeles. Tilføres der eksempelvis ekstra  
ressourcer til gymnasier, som har stigende problemer med frafald, 
kan det se ud som om, stigende tilskud øger frafaldet. Dette vil imid-
lertid afspejle en årsagssammenhæng fra uddannelsesmæssigt  
udbytte til tilskud og ikke den anden vej rundt. I analysen forsøges 
dette problem løst ved at fokusere på ændringer i tilskud, som  
skyldes indførslen af takststyring på de almene gymnasier i 2008. 
Indførslen af takststyring medførte en omfordeling af tilskud, som ikke 

                                                           
6) En systematisk litteraturgennemgang på tværs af 41 lande af betydningen af klasse-

størrelsen i grundskolen finder tilsvarende, at færre elever i klassen har en lille positiv 
effekt på elevernes læse- og ingen effekt på matematikkundskaber, jf. Filges mfl. 
(2018).  
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tilgodeså gymnasier, der i forvejen var inde i en særligt god eller 
dårlig udviklingsbane. 
 
Analysen i dette afsnit er ikke i stand til at påvise en statistisk signifi-
kant effekt af ændringer i tilskuddet pr. elev på karakterniveau,  
gennemførselstilbøjelighed eller tilbøjeligheden til at læse videre efter 
gymnasiet.  Resultaterne tyder på, at selv når man tager højde for 
statistisk usikkerhed, er effekten af ændret tilskud på uddannelses-
mæssige resultater begrænset. Der findes heller ikke nogen effekt på 
antallet af elever, der går på det enkelte gymnasium. Til gengæld 
ændres elevsammensætningen tilsyneladende en smule, så gymna-
sier, der får flere midler, også får relativt flere elever med høje grund-
skolekarakterer og stærk social baggrund.   
 
I analysen undersøges konsekvensen af ændringer i tilskuddet pr. 
elev fra et niveau, der i gennemsnit ligger lidt højere, end det gør i 
dag. Derfor kan resultaterne ikke umiddelbart anvendes til at drage 
konklusioner om effekten af ændringer med udgangspunkt i det nu-
værende lavere tilskudsniveau. Det er muligt, at når tilskudsniveauet 
bliver lavere, vil effekten af de sidste tilskudskroner blive større. I 
dette tilfælde vil ændringer i tilskuddene få betydning for det lærings-
mæssige udbytte, når tilskudsniveauet bliver tilstrækkeligt lavt. 
 
Afsnittet er bygget op som følger: Først gennemgås den reform af 
tilskudssystemet på de almene gymnasier, som danner grundlaget for 
analysen. Derefter præsenteres resultaterne omhandlende effekten 
af tilskudsændringer opdelt på de forskellige årgange, som er påvir-
ket af reformen. Efterfølgende undersøges virkningen på gymnasier-
nes lønudgifter og lærertimer. I næstsidste afsnit præsenteres alter-
native estimater af effekten på de uddannelsesmæssige resultater for 
samtlige årgange. Til slut konkluderes der, og det diskuteres, hvad 
resultaterne betyder for spørgsmålet om, hvordan produktiviteten i 
den offentlige sektor øges. 

TAKSTREFORM OG UDVIKLINGEN I TILSKUD  

Analysen bygger på de almene gymnasiers overgang til takststyring, 
som indebar betydelige ændringer i tilskuddene pr. elev fra 2007 til 
2012 på tværs af gymnasier. Reformen betød, at nogle gymnasier 
oplevede en stigning i tilskuddene, mens andre oplevede et fald. I det 
følgende undersøges først betydningen af reformen for tilskuddene, 
dernæst konsekvenserne af de reformdrevne tilskudsændringer for 
gymnasiernes produktion opgjort ved elevernes karakterer, gennem-
førsel og tilbøjelighed til at læse videre.  
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Indførslen af takststyring betød, at tilskuddene pr. elev blev mere 
ensartede på tværs af de almene gymnasier, jf. figur III.1. I 2012 var 
der således færre gymnasier med tilskud i den høje og lave ende. Før 
2008 blev gymnasierne finansieret ved rammestyring, hvorved  
tilskuddene blev fastsat på baggrund af individuel sagsbehandling i 
ministeriet og de daværende amter, jf. Hvidman og Sievertsen 
(2014). Overgangen til takststyring betød, at institutionernes tilskud 
fra 2008 blev bestemt af en række politisk fastsatte takster, hvoraf 
den største del af tilskuddene ydes som en fast takst pr. elev. Dette 
medførte en øget ensretning i tilskuddene pr. elev. Indsnævringen af 
forskelle medførte betragtelig variation i ændringerne i de årlige  
tilskud pr. elev fra 2007 til 2012: 34 af gymnasierne oplevede et fald 
på over 5.000 kr. og 13 oplevede en stigning på over 5.000 kr. pr. 
elev pr. år. For disse to grupper af gymnasier var forskellen i tilskuds-
ændringerne altså større end 10.000 kr. svarende til 12 pct. af det 
gennemsnitlige tilskud i 2007. 
 
Takstreformen påvirkede ikke erhvervsgymnasierne (hhx og htx) på 
samme vis, da disse også før 2008 blev finansieret ved takststyring. I 
analysen indgår derfor 107 offentlige, almene gymnasier, som har 
eksisteret i hele perioden fra 2004 og frem, og hvortil de data, som er 
nødvendige for at udføre analysen, kan tilknyttes. Tilsammen udgør 
stx-eleverne i analysen 88 pct. af samtlige stx-elever i Danmark. De 
almene gymnasier uddanner også en mindre andel hf-elever. Disse 
indgår ikke i analysen, da de ikke er direkte sammenlignelige med 
stx-eleverne. De indgår dog i en følsomhedsanalyse, hvor resultater-
ne er nogenlunde de samme som nedenfor.7 
 

ALMENE OG ANDRE GYMNASIER 

 
De almene gymnasier er institutioner, som primært udbyder uddan-

nelser til almen studentereksamen (stx) og højere forberedelsesek-

samen (hf). Dette er uddannelser med særlig vægt på sproglige, 

samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige fag. 

 

Erhvervsgymnasierne udbyder primært uddannelser til to erhvervs-

rettede gymnasiale eksamener: Højere teknisk eksamen (htx) har 

særlig vægt på tekniske og naturvidenskabelige fag. Højere han-

delseksamen (hhx) har særlig vægt på økonomiske og merkantile 

fag. 
 

                                                           
7) Denne følsomhedsanalyse samt udvælgelsen af gymnasier er nærmere beskrevet i et 

arbejdspapir tilknyttet kapitlet, som kan findes på www.dors.dk. 

Takststyring 

medførte ensretning 

af tilskud  

Analysen omhandler 

107 almene 

gymnasier 



Produktivitet og ressourcer i det almene gymnasium - Analyse af ændringer i tilskud III.3 

 90                Produktivitet, 2019 

FIGUR III.1 UDVIKLINGEN I TILSKUD PR. ELEV PÅ ALMENE GYMNASIER 

 
Efter indførslen af takststyring er tilskuddene pr. elev blevet ensrettet på tværs af gymnasier. I 

gennemsnit er tilskuddene stort set uændret. 

 

Fordelingen af tilskud pr. elev 

 

Gennemsnitligt tilskud pr. elev 

 

 

Anm.: Venstre: Figuren viser de 107 almene gymnasier i analysen grupperet efter niveauet for tilskud pr. elev 

i 2007, 2009 og 2012. Højre: Figuren viser udviklingen i det gennemsnitlige tilskud pr. elev på tværs af 

de 107 gymnasier.  Der er tale om det samlede tilskud, hvilket inkluderer undervisnings-, færdiggørel-

ses-, fællesudgifts- og bygningstakster. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-priser ved anvendelse af 

prisindeks for offentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk og 

Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Der er betragtelige forskelle i tilskuddet pr. elev i 2007 også indenfor 
de enkelte landsdele, jf. figur III.2. Kortet viser det gennemsnitlige 
tilskud pr. elev på tværs af gymnasier i de 82 gamle kommuner, som 
har mindst et gymnasium. Der er en tendens til, at tilskuddene er høje 
i de vestlige dele af Jylland, men der er også høje tilskud at finde i 
andre dele af landet. 
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FIGUR III.2 KORT OVER TILSKUD PR. ELEV I 2007 

 
Betragtelige forskelle i tilskud pr. elev indenfor de enkelte landsdele. 

 

Anm.: Gennemsnitligt tilskud pr. elev i tusinde kr. på gymnasierne i hver 

enkel kommune. Der er taget udgangspunkt i kommuneinddelingen 

før kommunalreformen. Ingen data kan enten betyde, at der ikke er 

et gymnasium i kommunen, eller at der mangler data for gymnasiet.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014) og 

Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Ensretningen af tilskud har medført, at gymnasier med høje tilskud pr. 
elev i 2007 efterfølgende har oplevet et fald i tilskud og vice versa, jf. 
figur III.3. Gymnasier med én krones højere tilskud i udgangspunktet 
oplevede i gennemsnit et øget fald (eller en mindsket stigning) på 68 
øre mellem 2007 og 2012. Dette er illustreret ved linjen i figuren, som 
har hældningen -0,68. Boks III.2 beskriver data og metode bag  
analysen af tilskud. 
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FIGUR III.3 ENSRETNING AF TILSKUD 2007-12 

 
Gymnasier med højt tilskud pr. elev i 2007 har oplevet fald i tilskud 

pr. elev fra 2007 til 2012. 

 

 
 

Anm.: X-aksen viser niveauet for tilskud pr. elev i 2007. Y-aksen viser æn-

dringen i tilskud pr. elev fra 2007 til 2012. Den tilhørende lineære 

regressionslinje er illustreret. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-

priser ved anvendelse af prisindeks for offentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), 

www.regnskabsportal.uvm.dk og Danmarks Statistik, ADAM’s data-

bank. 
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BOKS III.2 ANALYSE AF ENSRETNING AF TILSKUD 

 
Specifikation 

 

For at undersøge ensretningen af tilskud anvendes følgende regressionsligning:  
 ∆ , = + , .   (1) 

 ∆ ,  er ændringen i tilskud pr. elev på gymnasium  fra 2007 til år .  måler effekten af til-

skudsniveauet i 2007 ( , ) på ændringer i tilskud fra 2007 til år . Denne ligning estimeres sepa-

rat for alle årene = 2008,… ,2016. De estimerede koefficienter er illustreret i figur III.4.  

 

Data  

 

Data for tilskud pr. elev er baseret på institutionernes regnskabsdata fra Undervisningsministeriets 

regnskabsportal (http://regnskabsportal.uvm.dk/) samt Hvidmand og Sievertsen (2015). Tilskud 

måles som det samlede statslige tilskud. Antal elever måles som antal årselever, dvs. summen af 

elever vægtet med den del af det indeværende år, de har gået på institutionen. Der medtages kun 

offentlige gymnasier, som har regnskabsdata for alle år fra 2007 til 2016, og som har eksisteret si-

den 2005. Gymnasier, som fusionerer i løbet af perioden, frasorteres. 
 

 
Ensretningen af tilskud er sket gradvist mellem 2007 og 2012, jf. figur 
III.4. Hver af prikkerne i figuren viser sammenhængen mellem  
ændringerne i tilskud fra 2007 til det pågældende år og niveauet for 
tilskud i 2007. I 2012 er sammenhængen -0,68, hvilket svarer til den 
illustrerede sammenhæng i figur III.3. og indebærer, at 10.000 kr. 
højere tilskud i 2007 er forbundet med 6.800 kr. større fald (eller 
mindre stigning) i tilskud pr. elev fra 2007 til 2012. Frem mod 2012 
bliver sammenhængen løbende mere negativ, hvilket afspejler, at 
indfasningen af takststyring skete gradvis for at give gymnasierne tid 
til at tilpasse sig den nye økonomiske situation, jf. Hvidman og  
Sievertsen (2014). 
  

Gradvis ensretning 

af tilskud ml. 2007 

og 2012 
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FIGUR III.4 ENSRETNING AF TILSKUD EFTER 2007 

 
Ensretningen af tilskud er sket gradvist mellem 2007 og 2012 som 

følge af den gradvise indfasning af takststyring. 

 

 
 

Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem ændringen i tilskud pr. elev i 

kr. fra 2007 til det pågældende år og niveauet for tilskuddet pr. elev i 

2007 i kr. Sammenhængene estimeres som lineære regressionsko-

efficienter fra otte regressioner, én for hvert af årene fra 2008 til 

2016, idet de lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller. 

Den afhængige variabel er ændringen i tilskud pr. elev fra 2007 til 

det pågældende år. Den forklarende variabel er tilskud pr. elev i 

2007 i alle regressioner. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-priser 

ved anvendelse af prisindeks for offentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), 

www.regnskabsportal.uvm.dk og Danmarks Statistik, ADAM’s data-

bank. 
 

EFFEKTEN AF ÆNDRINGER I TILSKUDDENE 

I analysen undersøges effekten af tilskud pr. elev på de almene gym-
nasiers uddannelsesmæssige produktion. Som mål for produktionen 
anvendes færdiggørelsessandsynlighed, karakterer og tilbøjeligheden 
til at læse videre. Analysens metode og datagrundlag er nærmere 
beskrevet i boks III.3. 
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Analysen bygger på de ovenfor beskrevne ændringer i tilskuddene, 
som efterfulgte reformen af tilskudssystemet i 2008. En metodisk 
udfordring i analysen består i, at politikere kan vælge at tilføre flere 
midler til gymnasier, som igennem en årrække har klaret sig relativt 
dårligt og fremover har udsigt til yderligere forværringer. Dermed kan 
det se ud til, at gymnasier klarer sig dårligere, fordi de får flere  
ressourcer, på trods af at årsagspåvirkningen går den anden vej. 
Dette problem forsøges løst ved alene at fokusere på reformdrevne 
ændringer i tilskuddene, hvilket er en hensigtsmæssig strategi, da det 
ikke lader til, at disse ændringer kom gymnasier til gode, som var 
inde i en særligt dårlig udvikling før indførslen af reformen.8 9  
 
De reformdrevne ændringer i tilskuddene beregnes ud fra niveauet 
for tilskud i 2007. Som beskrevet ovenfor, indebar reformen, at til-
skuddene blev ensrettet. Gymnasier med højere tilskud i 2007 ople-
vede således større reformdrevne fald (eller mindre reformdrevne 
stigninger) i tilskuddene fra 2007 til 2012. I analysen undersøges det, 
om disse gymnasier har oplevet en særlig svag udvikling i de uddan-
nelsesmæssige resultater. 
 
Eleverne i analysen opdeles efter det år, de starter på gymnasiet. 
Den første årgang, som påvirkes af reformen, starter i 2005 og fær-
diggør 3.g i sommeren 2008. Dermed bliver årgangen kun påvirket af 
reformen i et halvt år i 2008, hvor reformen ikke er fuldt indfaset. 
Således bør påvirkningen være minimal for årgang 2005. Den første 
årgang, som er påvirket fuldt ud af reformens ændringer i tilskudde-
ne, starter i 2012. Hvis tilskudsændringerne har påvirket output, bør 
effekten derfor gradvist forøges fra årgang 2005 til 2012. 
 

                                                           
8) Indførslen af det såkaldte sociale taxameter i 2015 har betydet en omfordeling af 

tilskud, således at gymnasier med mange frafaldstruede elever har fået relativt højere 
tilskud.  Det er imidlertid ikke muligt at undersøge konsekvenserne af denne omforde-
ling endnu, da der ikke er gået lang nok tid siden reformen til, at en analyse af elever-
nes uddannelsesmæssige udbytte er meningsfuld. 

9) Et andet metodisk problem består i selektion på elevniveau. Dette problem forsøges 
håndteret ved at kontrollere for elevernes grundskolekarakterer. En undersøgelse af 
amerikanske skoler indikerer, at en tilsvarende strategi eliminerer det bias i det esti-
merede uddannelsesudbytte af de enkelte skoler, som opstår som følge af selektion 
på elevniveau, jf. Deming (2014). I øvrigt viser resultaterne af nærværende analyse, 
at fagligt dygtige elever i højere grad selekterer sig ind på gymnasier med øgede til-
skud. Dette indikerer at, såfremt der er et bias, som ikke elimineres af at kontrollere 
for grundskolekarakterer, vil dette være positivt. Et sådant bias ville betyde, at den 
sande effekt af tilskud på uddannelsesudbytter, som i analysen estimeres til at være 
insignifikant forskellig fra nul, er overvurderet. Med andre ord ville analysens konklu-
sion fortsat være, at der ikke kan findes signifikant positive effekter af tilskud. 
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Der er en svag, men ikke statistisk signifikant tendens til, at stx-elever 
på gymnasier, der har fået et øget tilskud pr. elev som følge af refor-
men, også har oplevet en mere gunstig udvikling i færdiggørelses-
tilbøjeligheden fra 2005 og frem, jf. figur III.5.10 Gymnasier med øget 
reformbestemt tilskud pr. elev er gymnasier, som havde et lavt til-
skudsniveau i udgangspunktet, og som derfor efterfølgende har ople-
vet mindre fald (eller større stigninger) i tilskud som følge af ensret-
ningen. Forskellen i udviklingen i færdiggørelsestilbøjeligheden ind-
træffer imidlertid allerede for årgang 2005 og mindskes for de efter-
følgende årgange. Som nævnt burde det modsatte være tilfældet 
(effekten burde forøges over tid), hvis reformen reelt har haft en virk-
ning på elevernes færdiggørelsestilbøjelighed.  
 
Effekten af de reformdrevne ændringer i tilskuddene på færdiggørel-
sestilbøjeligheden er ikke statistisk signifikant, når der tages højde for 
karakteristika på elev- og gymnasieniveau, jf. figur III.6. I analysen 
tages blandt andet højde for elevernes grundskolekarakterer samt 
forældrenes indkomst og uddannelse, hvilket sikrer, at der måles på 
hvor gode gymnasierne er til at løfte gennemførselssandsynligheden 
for en elev med et givent socialt og fagligt udgangspunkt. Figuren 
måler effekten af at øge den reformdrevne stigning i tilskuddet fra 
2007 til 2012 med 10.000 kr. pr. elev. Effekten måles relativt til år-
gang 2004 og vises for hver af årgangene fra 2005 til 2013. Når  
estimatet er 0,01 i 2012, betyder det eksempelvis, at en stigning i 
udgifterne pr. elev på 10.000 kr. forøger gennemførselstilbøjelighe-
den med 1 pct.point fra 2004 til 2012.  
 
Der findes ikke en tendens til, at effekten øges over tid, hvilket ville 
være forventeligt, hvis ændringen i tilskuddene havde haft en effekt. 
Tværtimod er estimatet højest for årgangen, der startede i gymnasiet 
i 2005, hvilket er den af de berørte årgange, der burde være mindst 
påvirket af reformen. Dette bestyrker konklusionen om, at der ikke er 
en statistisk signifikant effekt af tilskudsændringerne. 
 
Konklusionerne skal ses i lyset af, at der er en vis statistisk usikker-
hed ved estimaterne. I 2012 løber usikkerhedsintervallet således fra  
-0,03 til 0,05. Den øverste grænse i intervallet indebærer, at en stig-
ning i tilskuddet på 10.000 kr. resulterer i en stigning i færdiggørel-
sestilbøjeligheden på 5 pct.point. Omvendt indebærer den nederste 
grænse, at en stigning på 10.000 kr. resulterer i et fald i færdiggørel-

                                                           
10) Gymnasier, der har fået øget tilskud som følge af reformen, består her og i det føl-

gende af gymnasier, der som konsekvens af ensretningen af tilskud er blevet tildelt 
flere penge, end de ellers ville have fået. Denne gruppe defineres som gymnasier, der 
har oplevet en reformdrevet ændring i tilskud pr. elev, som er højere end den gen-
nemsnitlige ændring i tilskud pr. elev. 

Gunstigere udvikling 

i færdiggørelse på 

gymnasier med øget 

reformbestemt 

tilskud … 

… men ingen 

statistisk signifikant 

effekt af tilskud, når 

der tages højde for 

baggrundsforhold 

Tidsmæssig 

uoverensstemmelse 

understøtter 

konklusionen  

Statistisk usikkerhed  



Produktivitet og ressourcer i det almene gymnasium - Analyse af ændringer i tilskud III.3 

 Produktivitet, 2019            97

 

sestilbøjeligheden på 3 pct. I begge tilfælde er der tale om betydelige 
effekter. For nogle af de senere årgange er estimatet tættere på nul 
og for årgang 2013 er det negativt. I et efterfølgende afsnit præsente-
res et alternativt estimat, som afspejler den gennemsnitlige effekt af 
reformen hen over årgange, og som giver et mere statistisk sikkert 
estimat af effekten af tilskud. 
 

FIGUR III.5 UDVIKLING I  
FÆRDIGGØRELSE 

 
FIGUR III.6 EFFEKT PÅ  

FÆRDIGGØRELSE 

 

 
Mere gunstig udvikling i færdiggørelse 

blandt stx-elever på gymnasier, der har fået 

et øget tilskud pr. elev som følge af refor-

men. 

  
Tilskud pr. elev har ingen statistisk signifikant

effekt på færdiggørelse, når der tages højde

for elevernes sociale og faglige udgangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Årstal angiver startåret på gymnasiet for stx-eleverne, som indgår i analysen. Venstre: Andelen af ele-

ver, som færdiggør gymnasiet inden for 4 år, fordelt på gymnasier, der henholdsvis har fået øget og 

sænket deres tilskud som konsekvens af reformen. Den første gruppe ligger over, og den anden ligger 

under landsgennemsnittet for reformdrevne ændringer i tilskud pr. elev fra 2007 til 2012. Der er ikke 

korrigeret for baggrundsforhold. Den stiplede lodrette linje angiver den første årgang, årgang 2005, der 

berøres af reformen. Den første årgang, der berøres fuldt ud af reformen, er årgang 2012, hvilket er 

angivet ved en fed lodret linje. Højre: Effekten på tilbøjeligheden til at færdiggøre gymnasiet inden for 4 

år af at øge de reformdrevne ændringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 til 2012. Korrigeret for 

baggrundsforhold på elev- og gymnasieniveau. De lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller 

beregnet ud fra standardfejl, der er clustret på gymnasieniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, regi-

sterdata og Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
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BOKS III.3 ANALYSE OM EFFEKTEN AF TILSKUD  

 
Specifikation 

 

Estimationsstrategien følger i store træk Jackson mfl. (2016), som undersøger effekten af reforminducerede 

ændringer i de offentlige tilskud til skoler i USA i 1970’erne og 1980’erne. Analysen består af to trin: Først be-

regnes de reformdrevne ændringer ud fra tilskudsniveauet i 2007. Dernæst undersøges sammenhængen mel-

lem ændringer i output og reformdrevne ændringer. En mere udførlig beskrivelse af analysen er givet i et ar-

bejdspapir tilknyttet kapitlet, som kan findes på www.dors.dk. 

 

I første trin beregnes den reformdrevne ændring i tilskuddene for hvert gymnasium. Dette gøres på baggrund 

af regnskabsdata og regressionsligningen (1), som er beskrevet i boks III.4. Den reformdrevne ændring bereg-

nes som den prædikterede værdi fra regressionen beskrevet i (1), hvor ændringer i tilskud pr. elev fra 2007 til 

2012 er den afhængige variabel og niveauet for tilskud pr. elev i 2007 er den eneste forklarende variabel. 

Dermed er den reformdrevne ændring en lineær funktion af niveauet for tilskud pr. elev i 2007. 

 

I andet trin undersøges effekten af reformdrevne ændringer i tilskuddene på forskellige uddannelsesmæssige 

udfald ved brug af panelregressioner på individniveau:  
 , , = + + ∆ , + , + ′ , , 	   (2) 

 , ,  er udfaldet for individ , som starter på gymnasie  i år .  er en gymnasie-fixed effect, som opfanger 

tidsuafhængig variation på gymnasieniveau, og  er en års-fixed effect, som opfanger fælles variation på års-
basis. ∆ ,  er den prædikterede, reformdrevne ændring i tilskuddene pr. elev fra 2007 til 2012, som be-

stemmes i første trin.  måler dermed effekten af højere reformdrevne ændringer i tilskuddet, idet variationen i 

disse ændringer udelukkende er bestemt af niveauet for tilskud pr. elev i 2007.  sættes til 0, hvilket bety-

der, at 2004 bliver referenceårgang, således at  måler effekten på de akkumulerede ændringer i udfaldsvari-

ablene fra årgang 2004 til årgang .  

 
Der indgår kontrolvariable på såvel gymnasie- som individniveau. ,  er en vektor af to variable på gymna-

sieniveau: Antal elever og gennemsnitlig studentereksamenskarakterer. Begge variable måles i 2007, og den 
estimerede effekt, , tillades at variere over tid. Disse kontrolvariable opfanger ændringer i , , , som skyldes, 

at gymnasier i udgangsåret har en bestemt størrelse eller har mange elever, som klarer sig godt. Det kan ek-

sempelvis være tiltag eller reformer, som øger betydningen af stordriftsfordele.  

 
Derudover kontrolleres for en vektor af individspecifikke variable, , , , som blandt andet omfatter dummyer for 

forældrenes uddannelse, dummyer for manglende forældre, forældrenes indkomst, køn og en dummy for ikke-

vestlige indvandrere. Formålet med disse kontrolvariable er undgå selektionsbias, der eksempelvis kan opstå 

som følge af at gymnasier med øgede tilskud tiltrækker elever med en socialt stærk baggrund eller med gode 

grundskolekarakterer. 
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BOKS III.3 ANALYSE OM EFFEKTEN AF TILSKUD, FORTSAT 

 
Data 

 

Analysen bygger på registerdata fra Danmarks Statistik og regnskabsdata, som er omtalt i boks III.2. 

Udgangspunktet er elevregistret, som gør det muligt at identificere elever på de gymnasiale uddannel-

ser, og den institution, de går på, samt at følge deres videre færden i uddannelsessystemet. Elevgrup-

pen afgrænses i første omgang til at være stx-elever. I en følsomhedsanalyse inkluderes også hf-elever. 

Der tages afsæt i tre mål for uddannelsesmæssigt udbytte: 

 

1. Gennemførsel: Andel af påbegyndte elever der efter fire år har gennemført den påbegyndte gymna-

siale uddannelse. I analysen indgår variablen som en dummy, der antager værdi 1, hvis uddannel-

sen er gennemført, og 0 ellers. 

2. Påbegyndt en videregående uddannelse: Andel af personer med en erhvervsgymnasial uddannelse,

der senest to år efter afslutning af uddannelsen, påbegynder en videregående uddannelse. I analy-

sen indgår variablen som en dummy, der antager værdi 1, hvis en videregående uddannelse er på-

begyndt to år efter, og 0 ellers. 

3. Eksamensgennemsnit: Det samlede eksamensgennemsnit ved afslutning af den gymnasiale uddan-

nelse.  

 

Med den valgte afgrænsning omfatter analysepopulationen omkring 88 pct. af samtlige stx-elever i peri-

oden 2005-2013. Hf-elevtallet har i analyseperioden ligget mellem 5.500 og 9.900. Den deskriptive del 

af de afhængige variable er udarbejdet for perioden 1995-2013. Regressionsanalyserne er kun gennem-

ført for perioden 2004-13, hvilket skyldes, at grundskolekaraktererne, der indgår som kontrolvariabel, ik-

ke er tilgængelige forinden.  

 

For at tage højde for elevernes forskellige baggrund, som kan påvirke eksempelvis sandsynligheden for 

at gennemføre den påbegyndte uddannelse, kontrolleres for en række observerbare karakteristika. Det 

drejer sig om køn, alder, herkomst, folkeskolens afgangskarakterer, forældrenes indkomst og uddannel-

sesniveau. Folkeskolens afgangskarakterer indgår som en af de vigtigste kontrolvariable i analysen, da 

det måler elevens faglige udgangspunkt forud for gymnasiet. I analysen indgår karaktererne dels som 

det samlede gennemsnit opnået ved folkeskolens afgangsprøve, dvs. på tværs af alle fag og faglige di-

scipliner, og dels skriftlige karakterer i dansk og matematik. Herved er det muligt at få et rent og sam-

menligneligt mål for fagligt niveau for alle elever, da de har været udsat for de samme skriftlige prøver. 

Forældrenes indkomst er summen af morens og faderens erhvervsindkomst på det tidspunkt, hvor ele-

ven påbegynder den gymnasiale uddannelse. Forældrenes uddannelsesniveau er operationaliseret for 

hhv. moren og faren som en række dummy variable. Der skelnes mellem grundskole, gymnasial uddan-

nelse, erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse, mellemlang videregående uddannelse, lang 

videregående uddannelse inkl. ph.d samt uoplyst uddannelse. 
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Elever på gymnasier, der har fået øget tilskuddet pr. elev som konse-
kvens af reformen, har et højere karaktersnit i udgangspunktet og 
denne forskel er gradvist forøget efter 2004, jf. figur III.7. Der er dog 
tale om en i udgangspunktet ret lille karakterforskel på 0,14 karakter-
point, som forøges til 0,28 for årgangen, der starter i 2012. 
 
Når der tages højde for baggrundsforhold, er de estimerede effekter 
på karaktergennemsnittet insignifikante i alle årene, jf. figur III.8. 
Samtidig er størrelsen af estimaterne små: Ifølge det højeste estimat i 
2012, betyder en forøgelse af tilskuddet pr. elev på 10.000 kr. en 
forøgelse af karaktersnittet med 0,06 point. Den statistiske usikker-
hed er lille – selv hvis den øverste intervalgrænse på 2012-estimatet 
anvendes, er effekten begrænset til 0,16 karakterpoint. Der kan med 
andre ord ikke påvises en effekt af ændringer i tilskud pr. elev på 
gymnasiernes løfteevne, hvad angår karakterer. 
 
Gymnasier med øgede reformdrevne tilskud har ikke oplevet en sær-
lig gunstig eller ugunstig udvikling i elevernes karaktersnit i årene op 
til reformen. Det taler for, at reformen er velegnet til at analysere 
årsagssammenhængen fra tilskud til output, da det indikerer, at der 
ikke er andre forhold, som systematisk har påvirket udviklingen i 
karaktersnit over tid i perioden efter reformen. Der er en tendens til, 
at gymnasier med øgede reformdrevne tilskud havde et højere karak-
terniveau før reformens indførsel. Men dette er uproblematisk for så 
vidt som, at der ikke er nogen anledning til at tro, at et højere niveau i 
udgangspunktet påvirker den efterfølgende udvikling i karaktererne.11  

                                                           
11) Det kan ikke helt udelukkes, at der er andre reformer eller lignende begivenheder, 

som indtræffer samtidig med tilskudsreformen, og som har haft forskellig påvirkning 
på gymnasier med højt og lavt karaktersnit blandt eleverne. Det kan eksempelvis 
tænkes, at gymnasiereformen i 2005 har haft forskellig påvirkning på forskellige typer 
af gymnasier eller elever. For at undgå sådanne effekter tages i analysen højde for 
udviklingsforskelle mellem gymnasier med højt og lavt karakterniveau i udgangspunk-
tet. Dette gøres ved at inkludere dummyer for 2004-årgangens eksamensgennemsnit 
interageret med års fixed effects. 
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FIGUR III.7 UDVIKLING I  
KARAKTERER 

 
FIGUR III.8 EFFEKT PÅ  

KARAKTERER 
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et øget tilskud pr. elev som følge af refor-

men. 

  
Tilskud pr. elev har ingen statistisk signifikant

effekt på karaktergennemsnit, når der tages

højde for elevernes sociale og faglige ud-

gangspunkt. 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Årstal angiver startåret på gymnasiet for stx-eleverne, som indgår i analysen. Venstre: Studenterek-

samensgennemsnit på gymnasier, der henholdsvis har fået øget og sænket deres tilskud som konse-

kvens af reformen. For den første gruppe ligger de reformdrevne ændringer over, for den anden ligger 

de under landsgennemsnittet for ændringer i tilskud pr. elev fra 2007 til 2012. Der er ikke korrigeret for 

baggrundsforhold. Den stiplede lodrette linje angiver den første årgang, årgang 2005, der berøres af 

reformen. Den første årgang, der berøres fuldt ud af reformen, er årgang 2012, hvilket er angivet ved 

en fed lodret linje. Højre: Effekten på studentereksamensgennemsnit af at øge de reformdrevne æn-

dringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 til 2012. Korrigeret for baggrundsforhold på elev- og gym-

nasieniveau. De lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller beregnet ud fra standardfejl, der 

er clustret på gymnasieniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, regi-

sterdata og Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Udviklingen i andelen af elever, som læser videre, er nogenlunde ens 
for gymnasier med øgede og mindskede reformdrevne ændringer i 
tilskuddene, jf. figur III.9. Når der tages højde for baggrundsforhold, 
er der en statistisk signifikant effekt af større reformdrevne tilskud i 
2005, jf. figur III.10. Effekten er dog insignifikant i samtlige efterføl-
gende år. Hvis den målte effekt i 2005 var et resultat af reformen, 
burde effekten gradvist forøges efterfølgende, mens det modsatte er 
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tilfældet. Det peger på, at de reformdrevne tilskudsændringer ikke har 
påvirket tilbøjeligheden til at læse videre. 
 

FIGUR III.9 UDVIKLING I  
OVERGANG TIL VIDE-
RE UDDANNELSE 

 
FIGUR III.10 EFFEKT PÅ OVERGANG 

TIL VIDERE UDDANNELSE 
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Anm.: Årstal angiver startåret på gymnasiet for stx-eleverne, som indgår i analysen. Venstre: Andelen af ele-

verne, som er i gang med en videregående uddannelse et år efter afslutningen af gymnasiet fordelt på 

gymnasier, der henholdsvis har fået øget og sænket deres tilskud som konsekvens af reformen. For 

den første gruppe ligger de reformdrevne ændringer over, for den anden ligger de under landsgen-

nemsnittet for ændringer i tilskud pr. elev fra 2007 til 2012. Der er ikke korrigeret for baggrundsforhold. 

Den stiplede lodrette linje angiver den første årgang, årgang 2005, der berøres af reformen. Den første 

årgang, der berøres fuldt ud af reformen, er årgang 2012, hvilket er angivet ved en fed lodret linje. Høj-

re: Effekten på overgangstilbøjeligheden til videre uddannelse af at øge de reformdrevne ændringer i 

tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 til 2012. Korrigeret for baggrundsforhold på elev- og gymnasieni-

veau. De lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller beregnet ud fra standardfejl, der er clu-

stret på gymnasieniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, regi-

sterdata og Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Som i tilfældet med effekten på tilbøjeligheden til færdiggørelse, skal 
resultaterne ses i lyset af, at der er en vis statistisk usikkerhed for-
bundet med estimaterne: I 2011 er den estimerede effekt stort set 
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er effekten tæt ved 0,04, hvilket indebærer, at en forøgelse af tilskud-
det på 10.000 kr. resulterer i en stigning i sandsynligheden for videre 
uddannelse på 4 pct.point.  
 
Det lader ikke til, at reformdrevne tilskudsændringer har nogen be-
tydning på antallet af elever, jf. figur III.11. Hvis større tilskud betyder 
højere gymnasiekvalitet, ville man forvente, at dette også resulterede 
i større søgning, hvilket dog ikke nødvendigvis vil resultere i et større 
elevtal. Kapaciteten fastlægges nemlig forud for ansøgningsstart af 
det enkelte gymnasium. Før fastlæggelsen mødes de lokale gymna-
sier og regionen for at koordinere optagelseskapacitet. Regionens 
forhandlingsposition er formentlig styrket af, at den kan indstille, at 
Undervisningsministeriet skal fastlægge et nyt kapacitetsloft på de 
enkelte gymnasier i tilfælde af, at den vurderer, at den regionale 
elevfordeling er uhensigtsmæssig. Dermed kan der være tale om, at 
regionernes og de enkelte gymnasiers ønsker om kapacitets-
begrænsninger kan påvirke elevtallet. En anden mulig forklaring på 
den manglende effekt er, at eleverne ikke værdsætter eller er vidende 
om de eventuelle kvalitetsmæssige ændringer, som et øget tilskud 
medfører. 
 
Selvom der ikke findes nogen effekt på antallet af elever, er der en 
statistisk signifikant effekt på sammensætningen i 2008. Gymnasier 
med større tilskudsstigning har fået relativt flere elever med høje 
grundskolekarakterer efter reformen. Samme tendens gælder, hvis 
man ser på elever med en stærk social baggrund målt ved forældres 
indkomst eller uddannelse.12 Effekten indtræffer allerede i 2008 på 
trods af, at tilskudsændringerne kun delvist er trådt i kraft i dette år. 
Det kan skyldes, at eleverne reagerer på de forventede ændringer i 
tilskud. Det er muligt, at det i særlig grad er de ressourcestærke  
elever, som har tilstrækkelig information om tilskudsændringerne til at 
kunne reagere. En anden mulighed er, at de ressourcestærke elever i 
højere grad værdsætter de ændringer, tilskuddene medfører.  
Effekten er ikke særlig stor – når tilskuddet øges med 10.000 kr., 
øges ændringen i det gennemsnitlige grundskolesnit med omtrent 
0,01 karakterpoint. Derudover er effekten insignifikant i alle år efter 
2008, og der er en tendens til, at den bliver mindre over tid. Dette 
understreger, at man skal være varsom med at tillægge effekten en 
stor betydning.  
 

                                                           
12) Disse resultater er vist i et arbejdspapir tilknyttet kapitlet, som kan findes på 

www.dors.dk. 
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FIGUR III.11 EFFEKT PÅ ELEVTAL OG -SAMMENSÆTNING 

 
Tilskud pr. elev har ikke en statistisk signifikant effekt på antallet af elever, men en lille effekt på 

sammensætningen i den forstand, at karaktergennemsnittet i grundskolen blandt nystartede stx-

elever øges.  

 

 

 

 

 

Anm.: Venstre: Effekten på antal årselever af at øge de reformdrevne ændringer i tilskuddet pr. elev med 

10.000 kr. fra 2007 til 2012. Antal årselever er den samlede undervisningsdeltagelse det pågældende 

år omregnet til fulde studieår. Højre: Effekt på elevsammensætningen målt ved grundskolekarakterer 

blandt nystartede elever i det pågældende år af at øge de reformdrevne ændringer i tilskuddet pr. elev 

med 10.000 kr. fra 2007 til 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, regi-

sterdata og Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Der er foretaget en række følsomhedsanalyser, som er beskrevet i et 
arbejdspapir tilknyttet kapitlet, som kan findes på www.dors.dk.  
Analyserne støtter op om konklusionen om, at der ikke er nogen 
statistisk signifikant effekt på output af at ændre på tilskuddene.  
 
For det første undersøges det, om reformen har haft en effekt på en 
række alternative mål for uddannelsesmæssig succes. På gymnasie-
niveau ses på andelen af hf-elever. På elevniveau anvendes følgen-
de mål: Antal valgte A-niveau fag, tilbøjeligheden til at vælge naturvi-
denskabelige fag samt en række forskellige mål for gymnasiekarakte-
rer. Her findes ikke en statistisk signifikant effekt for nogen af de 
alternative mål. 
 

-6

-4

-2

0

2

4

6

2008 2010 2012 2014 2016

Kohorte opdelt på startår

Effekt på antal årselever

-0,015

-0,010

-0,005

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

2005 2007 2009 2011 2013

Kohorte opdelt på startår

Effekt på karakterer

Følsomhedsanalyser 

støtter op om 

konklusion 

Følsomhed overfor 

anvendelse af andre 

mål for output 



Produktivitet og ressourcer i det almene gymnasium - Analyse af ændringer i tilskud III.3 

 Produktivitet, 2019            105

 

For det andet undersøges det, i hvilket omfang resultaterne er føl-
somme overfor at ændre på udvælgelsen af de elever, som indgår i 
analysen: Én alternativ udvælgelse består i at inkludere hf-elever, 
som udgør en mindre del af de almene gymnasiers produktion. Der-
med bliver definitionen af gymnasiernes output mere bred, end når 
der kun ses på stx-elever. Hf-elever er ikke inddraget i hovedanaly-
sen, da de ikke vurderes sammenlignelige med stx-elever, fordi de 
adskiller sig på en række områder, som f.eks. eksamener og fagvalg. 
I en anden analyse inkluderes udelukkende elever med relativt svag 
social og faglig baggrund. Her er formålet at undersøge om et forøget 
tilskud i særlig grad kommer svage elever til gode, hvilket er tilfældet i 
visse udenlandske undersøgelser omkring betydningen af øgede 
ressourcer for elevernes præstationer, jf. litteraturgennemgangen i 
afsnit III.2. I begge tilfælde er konklusionen, at der ikke er nogen 
statistisk signifikant effekt af tilskud. 
 
For det tredje undersøges det i to følsomhedsanalyser, om resulta-
terne ændrer sig, når der kun indgår gymnasier, der ligger henholds-
vis under og over den midterste værdi (den såkaldte median) for 
tilskud pr. elev i 2007.  Her kunne det på den ene side forventes, at 
ændringer i tilskuddene betyder mere for gymnasier, der i forvejen 
har lave tilskud, da hver ekstra krone i højere grad bruges på forhold, 
som er essentielle for produktionen af læring. På den anden side 
kunne det være, at gymnasier, der havde særligt brug for tilskuddene, 
også fik højere tilskud før reformen. Dette ville trække i retning af, at 
effekten er større for denne gruppe af gymnasier. Resultatet er i 
begge tilfælde, at der ikke er nogen statistisk signifikant effekt af at 
ændre på tilskuddene. 

EFFEKTEN PÅ LØN, LÆRERTIMER OG 
LÆRERSAMMENSÆTNINGEN 

Lærere er et centralt input i produktionen af læring. For at belyse 
hvorfor, der ikke er nogen statistisk målbar effekt på de uddannelses-
mæssige resultater, undersøges det, hvorledes gymnasierne vælger 
at omsætte ændringer i tilskuddene til ændringer i løn og lærernes 
arbejdstimer. Det undersøges også, om der er en effekt på lærernes 
kvalifikationer målt ved lærernes eget gymnasiegennemsnit.13 
 

                                                           
13) Resultaterne i dette afsnit er baseret på samme estimationsstrategi, som beskrevet i 

boks III.3 med den undtagelse, at der er tale om regressioner på gymnasie- og ikke 
elevniveau. 
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Gymnasierne har tilpasset sig ensretningen af tilskud ved at ændre 
på lønudgifterne, jf. figur III.12. En stigning i de reformdrevne tilskud 
pr. elev på 10.000 kr. medfører således en stigning i lønudgifterne pr. 
elev på 5.800 kr. fra 2007 til 2012. Dette skal ses i lyset af, at det 
gennemsnitlige gymnasium anvender 78 pct. af tilskuddet til løn. 
Højere lønudgifter kan påvirke læringsoutput gennem eksempelvis 
mere undervisningstid, mere forberedelsestid eller højere lærertime-
løn, hvilket på sigt kan påvirke lærersammensætningen.  
 

FIGUR III.12 EFFEKTEN PÅ LØNOMKOSTNINGERNE 

 
Tilskud pr. elev har en positiv signifikant effekt på lønomkostninger-

ne pr. elev. på de enkelte gymnasier. 

 

 
 

Anm.: Effekten på de samlede lønomkostninger pr. elev i kr. af at øge de 

reformdrevne ændringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 til 

2012. Der er korrigeret for baggrundsforhold på gymnasieniveau. De 

lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller beregnet ud fra 

standardfejl, der er clustret på gymnasieniveau. Ordrup og Bjerring-

bro gymnasium udgår fra denne analyse grundet formodet målefejl i 

løndata. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-priser ved anvendelse 

af prisindeks for offentligt forbrug. Lærernes løn er omregnet til 

2016-priser ved anvendelse af Moderniseringsstyrelsens lønindeks. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, Hvidman og Sievert-

sen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, www.modst.dk og Dan-

marks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Gymnasier med større reformdrevne tilskudsstigninger pr. elev har 
også oplevet større stigninger i antallet af lærerløntimer pr. elev, jf. 

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Effekt på lønomkostninger

Højere reformdrevne 

tilskud øger 

lønudgifter 

Flere tilskud øger 

input af lærertimer 



Produktivitet og ressourcer i det almene gymnasium - Analyse af ændringer i tilskud III.3 

 Produktivitet, 2019            107

 

Figur III.13. I modsætning til de øvrige figurer måles her på ændringer 
relativt til 2008, da det ikke har været muligt at fremskaffe data for 
antal lærerløntimer med en tilfredsstillende kvalitet før 2008. Således 
vil en øgning af tilskuddene på 10.000 kr. fra 2008 til 2012 give  
udslag i 12 ekstra lærertimer pr. elev fra 2008 til 2012, svarende til en 
stigning på ca. 5,6 pct. 
 

FIGUR III.13 EFFEKTEN PÅ LÆRERLØNTIMER 

 
Tilskud pr. elev har en positiv signifikant effekt på antal lærerløn-

timer pr. elev. på de enkelte gymnasier. 

 

 
Anm.: Effekten på antal lærertimer pr. elev af at øge de reformdrevne æn-

dringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2008 til 2012. Korrigeret for 

baggrundsforhold på gymnasieniveau. De lodrette streger angiver 

95 pct. konfidensintervaller beregnet ud fra standardfejl, der er clu-

stret på gymnasieniveau. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-

priser ved anvendelse af prisindeks for offentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, Hvidman og Sievert-

sen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, www.modst.dk og Dan-

marks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Øgede reformdrevne tilskud har ikke resulteret i en højere timeløn for 
lærerne, jf. figur III.14. Det tyder på, at gymnasier med højere reform-
drevne tilskud ikke har brugt de ekstra penge på at øge lærernes 
timeløn, eksempelvis med det formål at tiltrække lærere med højere 
kvalifikationer. 
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FIGUR III.14 EFFEKTEN PÅ GNS. TIMELØN 

 
Tilskud pr. elev har ingen signifikant effekt på lærernes gennemsnit-

lige timeløn. 

 

 
Anm.: Effekten på lærernes gennemsnitlige timeløn af at øge de reform-

drevne ændringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 til 2012. Kor-

rigeret for baggrundsforhold på gymnasieniveau. De lodrette streger 

angiver 95 pct. konfidensintervaller beregnet ud fra standardfejl, der 

er clustret på gymnasieniveau. Tilskuddet er omregnet til faste 2010-

priser ved anvendelse af prisindeks for offentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, Hvidman og Sievert-

sen (2014), www.regnskabsportal.uvm.dk, www.modst.dk og Dan-

marks Statistik, ADAM’s databank. 
 

 
Gymnasier med øgede reformdrevne tilskud har ikke brugt de ekstra 
midler til at tiltrække lærere med et højere gymnasiekaraktersnit, jf. 
figur III.15. Der er således ingen signifikant effekt af at øge tilskudde-
ne pr. elev på gennemsnittet af lærernes gymnasiesnit. Lærernes 
gymnasiesnit er kun en indikator for deres undervisningsevner og er 
selvfølgelig ikke et fuldt ud dækkende mål, og derfor skal resultatet 
tolkes med det forbehold in mente. Produktivitetskommissionen 
(2013) dokumenterer en positiv sammenhæng mellem grundskole-
elevers karakterer og deres læreres karakterer i gymnasiet, hvilket 
understøtter idéen om at anvende gymnasiesnittet som et mål for 
undervisningskvalifikationer. 
 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kohorte opdelt på startår

Effekt på timeløn

Ingen signifikant 

effekt på lærernes 

kvalifikationer 



Produktivitet og ressourcer i det almene gymnasium - Analyse af ændringer i tilskud III.3 

 Produktivitet, 2019            109

 

FIGUR III.15 EFFEKTEN PÅ LÆRERNES KVALIFIKATIO-
NER 

 
Tilskud pr. elev har ingen signifikant effekt på lærernes sammen-

sætning målt ved deres kvalifikationer i form af gymnasiekarakterer. 

 

 
Anm.: Effekten på de ansatte læreres gymnasiekaraktergennemsnit af at 

øge de reformdrevne ændringer i tilskuddet med 10.000 kr. fra 2007 

til 2012. Gymnasiekaraktergennemsnit er vægtet med lærernes 

timetal. Der er korrigeret for baggrundsforhold på gymnasieniveau. 

De lodrette streger angiver 95 pct. konfidensintervaller beregnet ud 

fra standardfejl, der er clustret på gymnasieniveau. Tilskuddet er 

omregnet til faste 2010-priser ved anvendelse af prisindeks for of-

fentligt forbrug. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), 

www.regnskabsportal.uvm.dk og Danmarks Statistik, ADAM’s data-

bank.  
 

 
Samlet set lader det altså til, at større tilskud har resulteret i flere 
lærertimer, men der er ikke fundet tegn på, at det har ledt til højere 
lærerkvalitet. Det er uvist, om de ekstra lærertimer har resulteret i 
mere undervisningstid pr. elev, lavere klassekvotienter, mere forbe-
redelsestid eller mere tid brugt på aktiviteter, der ikke er relateret til 
undervisningen. En mulig forklaring på, at der ikke findes en signifi-
kant effekt af tilskuddene på elevernes resultater, er, at de øgede 
lærertimer i høj grad er anvendt til aktiviteter, som har mindre betyd-
ning for læringsudbyttet så som at sænke klassekvotienten. Som 
nævnt peger litteraturen på, at ændringer i klassekvotienten har en 
begrænset effekt på læringsudbyttet. 
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ALTERNATIVE ESTIMATER AF EFFEKTEN AF 
TILSKUDSÆNDRINGER 

Som et supplement til de ovenstående estimater, som følger effekten 
af tilskud over forskellige årgange, præsenteres estimater, som  
opsummerer effekten for samtlige årgange. Der er en række fordele 
ved denne alternative metode, som trækker i retning af større præci-
sion på den estimerede effekt. Disse årsager samt de tekniske detal-
jer bag metoden gennemgås i boks III.4. Ulempen ved metoden er, at 
det ikke – som med de ovenstående estimater – er muligt at under-
søge, i hvor høj grad timingen af en eventuel målt effekt stemmer 
overens med timingen af implementeringen af reformen. 
 

BOKS III.4 IV-REGRESSIONER 

 
Ligningen for second stage i IV-regressionen på individniveau kan skrives som følgende: 

 , , = + + , + , + , ,    (3) 

 , ,  er udfaldet for individ i, som starter på gymnasie g i år t,  angiver en gymnasie-fixed effect, 

som opfanger tidsuafhængig variation på gymnasieniveau.	  er en kohorte-fixed effect.  I alle re-
gressioner inkluderes kontrolvariable på gymnasieniveau i 2007 angivet ved , , og i alle re-

gressioner på nær den, hvor grundskolekarakterer er den afhængige variable, inkluderes kontrol-
variable på individniveau, , , . Kontrolvariablene er de samme som i hovedanalysen, jf. boks 

III.3. Tilskudsniveauet måles ved variablen ,  defineret som det gennemsnitlige tilskud, der på-

virker den studerende, som starter på institution g i år t og færdiggør uddannelsen i år t+3. Det er 

beregnet som det vægtede tilskudsgennemsnit pr. studerende tildelt i år t og de tre efterfølgende 

år. Herved opnås et mere præcist estimat af effekten af det faktiske tilskud, som opleves under 

den enkelte elevs skoletid, end det dynamiske estimat beskrevet i boks III.3, som baserer sig på 

de prædikterede ændringer i tilskuddene fra 2007 til 2012. Fordelen ved dette er, at der dermed 

tages højde for, at den gradvise implementering medfører, at ældre kohorter i mindre grad er på-

virkede af tilskudsændringer end de yngre kohorter. En ulempe ved at anvende gennemsnittet af 

tilskuddene i den enkelte elevs skoletid er, at der for de tidlige årgange skal anvendes tilskudsdata 

fra før 2007 på gymnasieniveau, hvilket ikke har været muligt at fremskaffe. I årene fra 2004 til 

2006 sættes tilskuddet til 2007-niveauet på det pågældende gymnasium. Det giver anledning til 

målefejl, og resultaterne skal tolkes med forbehold for dette. 
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BOKS III.4 IV-REGRESSIONER, FORTSAT 

 
I IV-regressionens first stage instrumenterer vi det gennemsnitlige tillskud med tilskudsniveauet 

før reformen, dvs. tilskudsniveauet i 2007: 

 , = Λ + + Π , + Φ , + Υ , ,    (4) 

 ,  angiver tilskudsniveauet i 2007 for gymnasium g, mens Λ  og  angiver henholdsvis gym-

nasie- og kohorte-fixed effects, Effekten af tilskudsniveauet i 2007 varierer fra år til år for at afspej-

le den gradvise indfasning af reformen. Estimaterne af Π  vil derfor afspejle den gradvise konver-

gens i tilskudsniveauer med start i 2007. 

 

Der er flere fordele forbundet med IV-regressionerne sammenlignet med de regressioner, som 

blev præsenteret i de foregående afsnit. For det første tager IV-metoden højde for den sammen-

satte effekt, der er på standardfejlene, som følge af at have en first stage, der prædikterer reform-

inducerede ændringer i tilskuddene. Dette giver en mere præcis beregning af usikkerheden på re-

sultaterne. For det andet er IV-resultaterne baseret på en mere præcis beregning af det tilskudsni-

veau, som er relevant for hver kohorte af studerende. For det tredje indgår alle kohorter i et enkelt 

estimat, hvilket giver et estimat for den gennemsnitlige effekt henover årgangene.a) 

 

I alle fire regressioner indikerer Kleibergen-Paab statistikken, at instrumentet er en stærk prædik-

tor af ændringer i tilskuddene. Dette er betryggende, da et svagt instrument vil trække second-

stage estimatet af  mod 0. 

 

a) Der er ligeledes forsøgt med en simplere IV-regression, hvor de uddannelsesmæssige udbytter først bereg-

nes på gymnasieniveau og derefter indgår i difference-in-differences regression, hvor der kun indgår to år: 

startåret (2004) og slutåret (2013 når karakterer eller færdiggørelsestilbøjelighed er den afhængige variabel, 

2011 når tilbøjelighed til at læse videre er den afhængige variabel). Her regresseres ændringerne i udbytter på 

ændringer i tilskud, hvilket instrumenteres med tilskudsniveauet i 2007. For alle tre mål for læringsudbytte er 

hovedkonklusionen uændret, jf. arbejdspapiret tilknyttet kapitlet, som kan hentes på www.dors.dk. 

 

 
Som det fremgår af figur III.16, er der overordnet set god overens-
stemmelse mellem resultaterne og de tidligere præsenterede resulta-
ter. For det første er der en positiv og signifikant effekt på 9. klasses 
afgangskaraktererne for første års studerende. Det bekræfter, at der 
foregår en selektion af dygtigere elever til gymnasier, der opnår øge-
de tilskud som følge af reformen. For det andet er der ingen signifi-
kant effekt på nogen af de tre uddannelsesmæssige udfald, som 
analysen fokuserer på.  
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FIGUR III.16 ALTERNATIVE ESTIMATER AF EFFEKTEN 
AF TILSKUDSÆNDRINGER 

 
Det gennemsnitlige tilskud pr. elev har ikke nogen statistisk signifi-

kant effekt på gennemførsel, påbegyndt videregående uddannelse 

eller det opnåede eksamensresultat ved afslutning af gymnasiet. 

Der ses en lille signifikant effekt på grundskolekarakterer, hvilket ty-

der på selektion af dygtige elever. 

 

 
Anm.: Estimat af effekten af en stigning på 10.000 kr. pr. elev i løbet af he-

le elevens skoletid. Estimeret ved hjælp af IV-metoden, jf. boks III.4. 

Kleibergen-Paap F-statikkerne er 76,5 for estimationen med grund-

skolekarakterer og gennemførsel som den afhængige variabel, 81,4 

for påbegyndt videregående uddannelse og 78,7 for opnået eksa-

mensgennemsnit ved afslutning af gymnasiet. I regressionen, hvor 

grundskolekarakteren er den afhængige variabel, kontrolleres for va-

riable på gymnasieniveau. I de øvrige regressioner kontrolleres tilli-

ge for variable på individniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Hvidman og Sievertsen (2014), 

www.regnskabsportal.uvm.dk, registerdata og Danmarks Statistik, 

ADAM’s databank. 
 

 
Når usikkerheden tages i betragtning, er den positive effekt på  
uddannelsesresultaterne i bedste tilfælde begrænset. Hvis de øvre 
grænser for statistisk usikkerhed anvendes, er effekten af en stigning 
i tilskud pr. elev på 10.000 kr. 0,8 pct.point på gennemførselstilbøje-
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ligheden, 0,5 pct.point på tilbøjeligheden til at fortsætte og 0,1 karak-
terpoint på eksamenssnittet.  

KONKLUSION 

I analysen undersøges effekten af ændrede tilskud til de almene 
gymnasier. Det gøres med udgangspunkt i indførslen af takststyring i 
2008, som indebar ensretning af tilskuddene pr. elev. Reformen med-
førte, at nogle gymnasier oplevede en stigning og andre et fald i 
tilskuddene pr. elev. I analysen undersøges virkningen af disse æn-
dringer på en række mål for læringsudbytte, hvoraf de vigtigste er 
færdiggørelse af den gymnasiale uddannelse, karakterer og tilbøje-
lighed til at læse videre. 
 
Der findes ingen statistisk signifikante effekter af tilskudsændringerne 
på de betragtede mål for læringsudbytte. Samtidig er effekterne selv 
ved de øverste statistiske usikkerhedsgrænser begrænsede. Der er 
altså ikke evidens i denne analyse for, at ændrede tilskud påvirker 
gymnasiernes produktion målt ved elevernes læringsudbytte. Der 
findes heller ingen signifikante effekter for elever med ressourcesva-
ge forældre, hvilket står i kontrast til den eksisterende litteratur.  
 
Heraf kan det dog ikke udledes, at store reduktioner af udgifterne ikke 
vil få nogen konsekvens. Der er betydelig evidens for positive læ-
ringsgevinster af et helt uddannelsesforløb, så en situation, hvor 
udgifterne reduceres til et niveau, hvor undervisningen ikke kan vare-
tages i tilstrækkelig grad, kan få negative konsekvenser. Med andre 
ord må en tilstrækkelig kraftig reduktion i udgifterne forventes at have 
en effekt, men det er ikke muligt på baggrund af analysens resultater 
at sige noget om, ved hvilket udgiftsniveau denne effekt indtræffer. 
Det skyldes, at resultaterne er beregnet på baggrund af ændringer i 
tilskud omkring et niveau, der ligger højere end i dag. 
 
De yngste elevårgange i analysen starter i 1.g to år efter og bliver 
færdige med 3.g omtrent fem år efter, at tilskudsreformen er fuldt 
indfaset i 2012. Det er muligt, at der er en mere langsigtet tilpasning, 
som betyder, at reformen først får virkning efter flere år. Eksempelvis 
vil trægheder i form af barrierer for jobskifte, betyde, at det tager tid, 
før en mere generøs eller tilbageholdende lønpolitik får konsekvenser 
for kvaliteten af lærerstaben. 
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Det er også muligt, at tilskudsændringerne har påvirket forhold, som 
ikke umiddelbart giver udslag i større uddannelsesmæssig succes, 
men som kan have gavnlige produktivitetseffekter i elevernes voksen-
liv. Eksempelvis kan det ikke på baggrund af denne analyse afgøres, 
om der har været effekter på ikke-kognitive egenskaber som person-
lighedstræk, jf. Kautz mfl. (2014). Sådanne effekter må dog forventes 
at materialisere sig i tilbøjeligheden til færdiggørelse af den gymnasi-
ale uddannelse og tilbøjeligheden til at fortsætte på videre uddannel-
se. At analysen ikke finder effekter på disse udfald, indikerer, at effek-
ter på personlighedstræk er begrænsede, selvom det ikke på nuvæ-
rende tidspunkt kan udelukkes, at der kan være senere virkninger i 
elevernes voksenliv. Derudover kan der være effekter på andre ikke-
kognitive forhold såsom demokratiforståelse eller samarbejdsevne. 
 
Samlet set findes der i analysen ikke belæg for, at ændringer i udgif-
terne til de almene gymnasier, der ikke er målrettet en bestemt  
anvendelse, har en statistisk signifikant betydning for gymnasiernes 
produktion af læring. Det indikerer, at højere tilskud kan forringe 
gymnasiernes produktivitet målt ved læringsudbyttet pr. udgiftskrone. 
Dermed bør gymnasiernes generelle taxametertilskud ikke øges, hvis 
formålet er at øge gymnasiernes læringsmæssige produktivitet.  
 
 

 SAMMENFATNING III.4

Kvaliteten af befolkningens uddannelse er af stor betydning for pro-
duktiviteten i samfundet. Uddannelse kræver økonomiske ressourcer, 
der kan bruges andre steder og et vigtigt spørgsmål er derfor, om 
øgede tilskud pr. elev forbedre elevernes udbytte af uddannelse, og 
dermed om forøgede udgifter til uddannelse vil give et positivt  
samfundsøkonomisk afkast. 
 
Afkastet af uddannelse tager mange former, der på forskellig vis har 
værdi for eleverne og deres forældre. Det er f.eks. i form af den høje-
re indkomst som voksen eller de bedre muligheder for at deltage i 
den demokratiske proces, en uddannelse giver mulighed for. I den 
empiriske litteratur opgøres afkastet primært i form af det kundskabs-
niveau, eleverne opnår. Det kan være i form af karaktererne ved den 
afsluttende eksamen, gennemførelsen af den påbegyndte uddannel-
se, eller påbegyndelse af senere uddannelse. I kapitlet er det også 
primært disse mål, der har været fokus på. 
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Gennemgangen af empiriske analyser for de vestlige lande tyder på, 
at yderligere økonomiske ressourcer til grundskolen har en lille effekt 
på elevernes læring. En del studier tyder på, at det særligt er elever 
med en svag social baggrund, der får det største udbytte. Nyere 
amerikanske studier finder i øvrigt på baggrund af øgede ressourcer, 
der er givet i op til 12 år, en vis effekt på lønnen som voksen og  
omfanget af videre uddannelse. Danske og amerikanske studier 
peger endvidere i retning af, at støtte, der er målrettet de laveste 
klassetrin, giver det største udbytte. Der eksisterer efter vores viden 
ikke empiriske analyser af isolerede ændringer i ressourcer til skoler 
på gymnasieniveau, hvorfor dette fokus er valgt for kapitlet.  
 
I kapitlet er der foretaget en analyse af, hvordan ændrede tilskud pr. 
elev på de almene gymnasier påvirker  
 

• karaktererne ved studentereksamen 
• andelen der gennemførte uddannelsen 
• andelen, der fortsætter på en videregående uddannelse. 

 
Analysen benytter, at gymnasierne i perioden 2007-2011 overgik til 
takststyring. Det betød, at der fandt en reformbestemt udligning sted 
efterfølgende, således at gymnasier, der tidligere modtog store  
tilskud, ville opleve mindre stigninger eller større fald i tilskuddene, 
end gymnasier, der tidligere modtog små tilskud. Denne udlignings-
reform vurderes som udgangspunkt at være hensigtsmæssig til at 
foretage analysen. 
 
Analyserne er ikke i stand til at påvise en effekt af ændrede tilskud for 
nogen af de tre læringsmål – heller ikke for socialt dårligt stillede 
elever. Selv når den statistiske usikkerhed tages i betragtning, er de 
estimerede effekter begrænsede. En mulig forklaring er, at tilpasnin-
gen til de ændrede tilskud tager længere tid, end analyseperioden 
dækker. Eksempelvis kan tilpasningen af lærerstaben på det enkelte 
gymnasium, som følge af mere eller mindre generøse lønforhold for 
den enkelte lærer, tage længere tid end den periode, som analysen 
dækker. En anden mulig forklaring er, at tilskuddene allerede var 
høje, hvorfor betydningen af en ekstra tilskudskrone har været lille.  
 
Analysen er baseret på ændringer i tilskuddene fra de forskellige 
tilskudsniveauer, som gymnasierne befandt sig på i 2007. Disse 
tilskudsniveauer udspænder analysens erfaringsområde. Jo tættere 
man kommer på den nedre grænse for dette erfaringsområde, desto 
mere forsigtig skal man være med at anvende analysens resultater til 
at forudsige effekten af tilskudsændringer. Det skyldes, at effekten 
må formodes at være større ved lavere tilskudsniveauer. 
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I løbet af de senere år er der sket besparelser på de almene gymna-
sier. Da disse besparelser har fundet sted nogenlunde inden for ana-
lysens erfaringsområde, kan analysens resultater anvendes til at give 
en indikation af effekten. Analysens konklusion om, at der ikke findes 
en signifikant effekt af ændringer i tilskuddene på læringsudbyttet, 
antyder dermed, at de senere års besparelser heller ikke har påvirket 
læringsudbyttet. Det antyder yderligere, at besparelserne har øget 
produktiviteten målt ved læringsudbyttet sat i forhold til de samlede 
tilskudskroner. Dette resultat skal selvfølgelig ses i lyset af de nævnte 
forbehold for analysens resultater, herunder at de anvendte mål for 
læringsudbytter ikke nødvendigvis er et fuldt ud dækkende mål for 
læring. 
 
Efter de senere års besparelser er gymnasiernes tilskud faldet til et 
niveau som ligger i underkanten af analysens erfaringsområde. 
Derfor kan man ikke anvende analysens resultater til at konkludere, 
at fremtidige besparelser ikke vil påvirke læringsudbyttet og øge 
produktiviteten på gymnasierne. 
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