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Uanset hvad man måtte mene om nedlukningers effekter, er deres økonomiske og sociale 

konsekvenser lysende klare og skræmmende negative. 

Danske skoler ser ud til at skulle undervise digitalt resten af foråret, og eksamen er også påvirket.  

Mens man holder fast i, at gymnasieeleverne skal til studentereksamen i juni, bliver der tale om få 

eksamener, næsten ingen af dem skriftlige, og i reduceret pensum. For de unge vil snart halvandet år 

med discountundervisning dermed afsluttes af en discounteksamen. 

2021-årgangen vil blive ramt af problemet på tre måder. For det første vil størstedelen af årgangen 

sandsynligvis have lært markant mindre end tidligere årgange. Studier fra blandt andet Holland og 

Sverige dokumenterer endvidere, at manglen på reel undervisning rammer de svagere elever 

hårdest.  

Der er således ikke kun tale om et stort tab af uddannelse, men også et tab der vender den tunge 

ende nedad.  

Problemet skaber med andre ord øget ulighed både på tværs af generationer og indenfor den unge 

generation. For det andet er en uddannelse og et eksamenspapir et signal om ens evner. Som 

økonomen Bryan Caplan har vist, er en stor del af en uddannelse ikke bare det, man lærer, men også 

at man dokumenterer, at man har basale evner til at tage den.  

For 2021-årgangen vil den dokumentation og det signal om evner, som et eksamenspapir giver, være 

langt mindre værd end for andre. Problemet bliver, at hvis man ikke kan dokumentere sine kvaliteter, 

får man ikke et attraktivt job.  

Årgangen risikerer at stå bagest i køen de næste ti år, og muligvis resten af deres arbejdsliv. For det 

tredje er der en væsentlig værdi i den erfaring, unge får gennem den lange række simple job, de 

normalt varetager.  

Det kan være i sommerhussektoren, som pædagogmedhjælp eller receptionist, på aftenskiftet på 

tankstationer, som livreddere på stranden og meget andet. Danske unge integreres ofte tidligt og 

effektivt på arbejdsmarkedet og lærer værdifulde sociale og professionelle kompetencer i processen.  

For 2021-årgangen, og flere andre, er den proces effektivt ulovliggjort af den danske regerings 

nedlukning. Uanset hvad man måtte mene om nedlukningers effekter, er deres økonomiske og 

sociale konsekvenser lysende klare og skræmmende negative.  

Man kan kun gisne om, hvad nedlukninger og uddannelsestab på sigt kommer til at koste dansk 

erhvervsliv og den samlede danske økonomi, men der er ingen tvivl om, at regningen skal tælles i 

mange milliarder, eller hvem der bærer den største del af den. Er man en del af 2021-årgangen, vil 



man uanset evner, produktivitet og andre kvaliteter være stemplet resten af livet med et 

discountmærkat. 
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