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1 Indledning 

I undersøgelsen Studenter i erhvervsuddannelserne indgår forskellige typer af data, herunder re-

gisterdata indhentet fra Danmarks Statistik og data fra en spørgeskemaundersøgelse gennemført 

af Danmarks Statistik på vegne af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 

 

Registerdata har til formål at afdække de uddannelsesmæssige forløb og status for gymnasiale 

dimittender fra 2007. Endvidere bliver registerdata inddraget til at identificere systematiske møn-

stre eller forhold, der differentierer den samlede gruppe af dimittender. De pågældende register-

data vedrører perioden fra 2007 til oktober 2011.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført blandt en undergruppe af de gymnasiale dimittender 

fra 2007, nemlig den gruppe der har valgt at påbegynde en erhvervsuddannelse. Udover en ræk-

ke baggrundsspørgsmål inddrager spørgeskemaundersøgelsen forhold, der kan tænkes at have 

betydning for de unges uddannelsesvalg, eksempelvis dimittendernes erfaringer med folkeskolen 

og gymnasiet og den uddannelsesmæssige status for deres forældre.  

 

En nærmere redegørelse for de benyttede metoder i undersøgelsen, herunder populationsaf-

grænsning og udvælgelse af respondenter, findes i appendiks B i hovedrapporten, Studenter i er-
hvervsuddannelserne, der findes på EVA’s hjemmeside (www.eva.dk). I metodeafsnittet præsen-

teres desuden metoden i den interviewundersøgelse, som EVA har gennemført blandt gymnasiale 

dimittender fra 2007, der har valgt at påbegynde en erhvervsuddannelse.  

 

I denne tabelrapport præsenteres først undersøgelsens registerdata i tabelform. Dernæst præsen-

teres resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i tabelform.  
 

 

http://www.eva.dk/
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2 Den registerbaserede undersøgelse 

2.1 Resultater fra den registerbaserede undersøgelse 

2.1.1 Oversigt over den samlede population 

 

Tabel 1 

Dimittendernes fordeling på uddannelsesvalg på undersøgelsestidspunktet  

 Antal 

 

Procent 

Gruppen af gymnasiale dimittender, 

der er i gang med eller har gennem-

ført en erhvervsuddannelse på under-

søgelsestidspunktet 

3.909 13 

Gruppen af gymnasiale dimittender, 

der er i gang med eller har gennem-

ført en videregående uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 

22.631 73 

Gruppen af gymnasiale dimittender, 

der hverken er i gang med eller har 

gennemført en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 

4.531 15 

I alt  31.071 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 2 

Fordeling for det totale antal dimittender, der er i gang med eller har gennemført en 

uddannelse på undersøgelsestidspunktet  

 Antal 

 

Procent  

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen  1.332 4 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 52 0  

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 146 1  

fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 

Antal 

 

Procent  

 

Personer, der har gennemført en er-

hvervsuddannelse, og som ikke er i 

gang med en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 2.003 6 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen 14.605 47  

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 376 1  

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 5.608 18  

Personer, der har gennemført en vide-

regående uddannelse uden at være i 

gang med en ny uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet 2.418 8  

Personer, der ikke er i gang med eller 

har gennemført en uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 4.531 15 

I alt 31.071 100  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 3 

Fordeling for dimittender fra stx, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse 

på undersøgelsestidspunktet  

 Antal 

 

Procent 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen  539 3 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 6 0 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 35 0 

Personer, der har gennemført en er-

hvervsuddannelse, og som ikke er i 

gang med en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 347 2 

fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 

Antal 

 

Procent  

 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen 10.232 55 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 81 1 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 3832 21 

Personer, der har gennemført en vide-

regående uddannelse uden at være i 

gang med en ny uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet 1.108 6 

Personer, der ikke er i gang med eller 

har gennemført en uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 2.344 13 

I alt 18.524 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 4 

Fordeling for dimittender fra hf, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse 

på undersøgelsestidspunktet 

 Antal 

 

Procent 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen  267 8 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 10 0 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 7 0 

Personer, der har gennemført en er-

hvervsuddannelse, og som ikke er i 

gang med en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 164 5 

fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 

Antal 

 

Procent  

 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen 1.631 48 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 25 1 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 178 5 

Personer, der har gennemført en vide-

regående uddannelse uden at være i 

gang med en ny uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet 330 10 

Personer, der ikke er i gang med eller 

har gennemført en uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 789 23 

I alt 3.401 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 5 

Fordeling for dimittender fra hhx, der er i gang med eller har gennemført en uddannel-

se på undersøgelsestidspunktet 

 Antal 

 

Procent 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen  368 5 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 32 1 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 98 1 

Personer, der har gennemført en er-

hvervsuddannelse, og som ikke er i 

gang med en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 1.395 20 

fortsættes næste side … 
  



 

Studenter i erhvervsuddannelserne 10 

 

… fortsat fra forrige side 

 

Antal 

 

Procent  

 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen 1.800 26 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 249 4 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 1.139 16 

Personer, der har gennemført en vide-

regående uddannelse uden at være i 

gang med en ny uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet 776 11 

Personer, der ikke er i gang med eller 

har gennemført en uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 1.106 16 

I alt 6.963 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 6 

Fordeling for dimittender fra htx, der er i gang med eller har gennemført en uddannelse 

på undersøgelsestidspunktet  

 Antal 

 

Procent 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen  158 7 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 4 0 

Personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 6 0 

Personer, der har gennemført en er-

hvervsuddannelse, og som ikke er i 

gang med en uddannelse på under-

søgelsestidspunktet 97 4 

fortsættes næste side … 
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… fortsat fra forrige side 

 

Antal 

 

Procent  

 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet uden tidligere at have 

gennemført en uddannelse efter de-

res gymnasiale eksamen 942 43 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en erhvervsuddannelse 21 1 

Personer, der er i gang med en vide-

regående uddannelse på undersøgel-

sestidspunktet efter tidligere at have 

gennemført en videregående uddan-

nelse 459 21 

Personer, der har gennemført en vide-

regående uddannelse uden at være i 

gang med en ny uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet 204 9 

Personer, der ikke er i gang med eller 

har gennemført en uddannelse på 

undersøgelsestidspunktet 292 13 

I alt 2.183 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 7 

Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2008  

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 2.727 16 

Kort videregående uddannelse 1.667 10 

Mellemlang videregående uddannelse 3.896 23 

Lang videregående uddannelse 8.547 51 

I alt 16.837 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 8 

Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2009  

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 2.225 10 

Kort videregående uddannelse 2.040 9 

Mellemlang videregående uddannelse 6.532 30 

Lang videregående uddannelse 11.318 51 

I alt 22.115 100 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 9 

Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2010 

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 1.843 8 

Kort videregående uddannelse 1.580 7 

Mellemlang videregående uddannelse 7.988 35 

Lang videregående uddannelse 11.714 51 

I alt 23.125 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 10 

Fordeling over dimittendernes igangværende uddannelse i 2011  

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 1.530 7 

Kort videregående uddannelse 1.105 5 

Mellemlang videregående uddannelse 7.680 35 

Lang videregående uddannelse 11.804 53 

I alt 22.119 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 11 

Dimittendernes højeste fuldførte uddannelse i 2011 

 Antal 

 

Procent 

Gymnasial uddannelse 19.583 65 

Erhvervsuddannelse 2.431 8 

Kort videregående uddannelse 1.879 6 

Mellemlang uddannelse 1.348 5 

Lang videregående uddannelse 4.945 16 

I alt 30.186 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

2.1.2 Baggrundsvariable  

 

Tabel 12 

Dimittendernes fordeling på alder (16-22-årige) 

 Antal 

 

Procent  

16 år 11 0 

17 år 560 2 

18 år 13.621 44 

19 år 13.690 44 

20 år 2.331 8 

21 år 632 2 

22 år 226 1 

I alt 31.071 100 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 13 

Kryds mellem forældrenes højeste fuldførte uddannelse og dimittendgruppe  

(N = 30.713) 

 Grundskole Gymnasial ud-

dannelse 

Kort videregående 

og erhvervsfaglig 

uddannelse 

 

Mellemlang og lang 

videregående ud-

dannelse 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

erhvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 19 % 9 % 19 % 7 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

videregående uddannelse på undersø-

gelsestidspunktet 61 % 71 % 66 % 80 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

hverken er i gang med eller har gennem-

ført en uddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 20 % 20 % 15 % 13 % 

I alt  100 % 100 % 100 % 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 14 

Kryds mellem køn og dimittendgruppe (N = 31.033) 

 Kvinde 

 

Mand 

  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet 13 % 13 %  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet 75 % 70 %  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har 

gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet 12 % 18 %  

I alt 100 % 100 %  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 15 

Kryds mellem etnicitet og dimittendgruppe (N = 31.033) 

 Etnisk dansker 

 

Indvandrer/ 

efterkommer af  

indvandrere 

 

 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet 13 % 8 %  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet 73 %  73 %   

Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har 

gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet 14 %  19 %  

I alt 100 % 100 %  

Kilde: Danmarks Statistik 
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Tabel 16 

Fordeling efter etnicitet for de studenter, der fortsætter på en erhvervsuddannelse  

 Antal 

 

Procent 

Dansk herkomst 3.732 96 % 

Indvandrere og efterkommere 174 5 % 

I alt 3.906 100 % 

Ubesvaret/ikke relevant 3  

Total  3.909  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 17 

Kryds mellem bopæl i 2007 og dimittendgruppe (N = 11.428) 

 Byer/landområder 

med under 999 ind-

byggere eller derun-

der 

 

Hovedstads- 

området 

 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet 14 % 9 %  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller har gen-

nemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet 72 % 73 %  

Gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang med eller har 

gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet 13 % 18 %  

I alt  100 % 100 %  

Kilde: Danmarks Statistik 

2.1.3 Variable vedrørende gymnasieforløbet  

 

Tabel 18 

Kryds mellem karakterfordeling på 7-trinskalaen og dimittendgruppe  

(N = 3.167) 

 Under 4,50 

 

4,51-6,50 6,51-8,50 Over 8,51 I alt 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

erhvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 47 % 32 %  17 % 4 % 100 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

videregående uddannelse på undersø-

gelsestidspunktet 26 % 34 % 26 % 14 % 100 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

hverken er i gang med eller har gennem-

ført en uddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 38 % 37 % 18 % 8 % 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Antal dækker over dimittender, der har afsluttet hf i 2007.  
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Tabel 19 

Kryds mellem karakterfordeling på 13-trinskalaen og dimittendgruppe  

(N = 27.021) 

 Under 7 

 

7,01-8,00 8,01-9,00 Over 9,01 I alt 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

erhvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 25 % 43 % 26 % 6 % 100 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

er i gang med eller har gennemført en 

videregående uddannelse på undersø-

gelsestidspunktet 9 % 28 % 36 % 28 %  100 % 

Gruppen af gymnasiale dimittender, der 

hverken er i gang med eller har gennem-

ført en uddannelse på undersøgelses-

tidspunktet 25 % 37 % 24 % 13 % 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Antal dækker over dimittender, der har afsluttet hhx, htx eller stx i 2007. 

2.1.4 Variable vedrørende forløbet efter gymnasiet 

 

Tabel 20 

Dimittendernes fordeling på gymnasiale kurser 

 Antal 

 

Procent 

Aldrig gennemført gymnasiale kurser 29.396 95 

Bestået gymnasiale kurser 1.675 5 

I alt 31.071 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller 

har gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet  

 

Tabel 21 

Fordeling på igangværende uddannelse i 2008 for gruppen af gymnasiale dimittender, 

der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestids-

punktet  

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 2.212 84 

Kort videregående uddannelse 169 6 

Mellemlang videregående uddannelse 118 5 

Lang videregående uddannelse 140 5 

I alt 2.639 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Gruppen af dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet i oktober 2011, dækker desuden over personer, der har gennemført en videregående uddannelse eller 

er i gang med en videregående uddannelse. 
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Tabel 22 

Fordeling på igangværende uddannelse i 2011 for gruppen af gymnasiale dimittender, 

der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestids-

punktet 

 Antal 

 

Procent 

Erhvervsuddannelse 1.530 80 

Kort videregående uddannelse 105 6 

Mellemlang videregående uddannelse 140 7 

Lang videregående uddannelse 131 7 

I alt 1.906 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Gruppen af dimittender, der er i gang med eller har gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelses-

tidspunktet i oktober 2011, dækker desuden over personer, der har gennemført en videregående uddannelse eller 

er i gang med en videregående uddannelse. 

 

Tabel 23 

Antal gange personer, der er i gang med en erhvervsuddannelse i oktober 2011, som 

har været i gang med en videregående uddannelse i perioden oktober 2008 til oktober 

2010 

 Antal 

 

Procent 

0 gange 995 65  

1 gang  277 18  

2 gange  192 13  

3 gange  66 4  

I alt  1.530 100  

Ubesvaret/ikke relevant 2.379  

I alt  3.309  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 24 

Top 5 over, hvilken type uddannelse personer, der er i gang med en videregående ud-

dannelse på undersøgelsestidspunktet, efter tidligere at have gennemført en erhvervs-

uddannelse, er i gang med i oktober 2011, rangeret efter antal (N = 376) 

 Antal 

 

Procent 

Samfundsfaglig uddannelse (kort vi-

deregående uddannelse)  77 21  

Samfundsvidenskabelig uddannelse 

(bacheloruddannelse) 69 18  

Pædagogisk uddannelse (mellemlang 

videregående uddannelse) 47 13  

Sundhedsuddannelse (mellemlang 

videregående uddannelse) 42 11  

Humanistisk uddannelse (bachelorud-

dannelse) 40 11  

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Der er her tale om en top 5-fordeling på uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede 

antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. 

 

  



 

Studenter i erhvervsuddannelserne 17 

 

Tabel 25 

Top 5 over højeste fuldførte uddannelse for personer, der er i gang med en videregåen-

de uddannelse på undersøgelsestidspunktet, efter tidligere at have gennemført en er-

hvervsuddannelse, rangeret efter antal (N = 376) 

 Antal 

 

Procent 

Handel og kontor 297 79  

Sundhed og pædagogik 31 8 

Bygge og anlæg 14 4 

Levnedsmiddel og husholdning 10  3 

Jordbrug og fiskeri 10 3 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede 

antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. 

 

Tabel 26 

Top 5 over, hvilken type erhvervsuddannelse personer, der er i gang med en erhvervs-

uddannelse på undersøgelsestidspunktet efter tidligere at have gennemført en videre-

gående uddannelse, er i gang med i oktober 2011, rangeret efter antal (N = 146) 

 Antal 

 

Procent 

Handel og kontor (hovedforløb) og 

det merkantile område (grundforløb) 126 86 

Teknologi og kommunikation (grund-

forløb) 3 2 

Bygge og anlæg (grundforløb) 3 2 

Levnedsmiddel og husholdning (ho-

vedforløb) 2 1 

Håndværk og teknik 1 1 

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede 

antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. 

 

Tabel 27 

Top 5 over højeste fuldførte uddannelse for personer, der er i gang med en erhvervsud-

dannelse på undersøgelsestidspunktet efter tidligere at have gennemført en videregå-

ende uddannelse, rangeret efter antal (N = 146) 

 Antal 

 

Procent 

Samfundsfaglig uddannelse (kort vi-

deregående uddannelse) 104 71  

Teknisk uddannelse (kort videregåen-

de uddannelse) 8 6  

Formidling og erhvervssprog (kort vi-

deregående uddannelse) 7 5  

Samfundsvidenskabelig uddannelse 

(bacheloruddannelse) 7 5  

Samfundsvidenskabelig uddannelse 

(mellemlang videregående uddannel-

se) 6 4  

Kilde: Danmarks Statistik 

Note: Der er her tale om en top 5-fordeling over uddannelser, hvorfor der indgår andre uddannelser i det samlede 

antal. Der kan derfor ikke summeres op til 100 %. 
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Tabel 28 

Fordeling af studenter fra 2007-årgangen, der var i gang med en erhvervsuddannelse i 

2011, på forskellige er erhvervsuddannelsesområder  

 Antal 

 

Procent 

Tekniske uddannelser 768 50 

Merkantile uddannelser 662 44 

Sosu-uddannelser  100 6 

I alt 1.530 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 29 

Fordeling på igangværende hovedforløb i 2011 for personer, der er i gang med en er-

hvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet, rangeret efter antal 

 Antal 

 

Procent 

Handel og kontor 620 46  

Bygge og anlæg 149 11  

Jern og metal 110 8  

Levnedsmiddel og husholdning 87 7  

Sundhed 84 6  

Jordbrug og fiskeri 82 6  

Grafisk 76 6  

Transport mv. 55 4  

Service 43 3  

Teknik og industri i øvrigt 22 2  

Pædagogisk  9 1  

I alt 1.137 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 30 

Dimittendernes højeste fuldførte uddannelse i oktober 2011 (for de personer, der har 

gennemført en erhvervsuddannelse på undersøgelsestidspunktet, rangeret efter antal) 

 Antal 

 

Procent 

Handel og kontor 2.047 84 

Sundhed 93 4 

Bygge og anlæg 77 3 

Jordbrug og fiskeri 43 2 

Jern og metal 38 2 

Service 31 1 

Levnedsmiddel og husholdning 28 1 

Teknik og industri i øvrigt 24 1 

Grafisk 19 1 

Transport mv. 16 1 

Pædagogisk 15 1 

I alt 2.431 100 

Kilde: Danmarks Statistik 
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Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller 

har gennemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet 

 

Tabel 31 

Fordeling over igangværende uddannelse i 2011 for de studenter fra 2007-årgangen, 

der fortsatte på en videregående uddannelse 

 Antal 

 

Procent 

Kort videregående uddannelse 1.000 4 % 

Mellemlang videregående uddannelse 7.540 33 % 

Universitetsbachelor 6.715 30 % 

Kandidatuddannelse 4.958 22 % 

Ikke i gang med uddannelse på un-

dersøgelsestidspunktet, dvs. personer, 

der har gennemført en videregående 

uddannelse uden at være i gang med 

en ny 

2.418 11 % 

I alt   22.631 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 32 

Fordeling på højeste fuldførte uddannelse i 2011 for gruppen af gymnasiale dimitten-

der, der er i gang med eller har gennemført en videregående uddannelse på undersø-

gelsestidspunktet 

 Antal 

 

Procent 

Gymnasial uddannelse 14.605 65 

Kort videregående uddannelse 1.759 8 

Mellemlang videregående uddannelse 1.336 6 

Lang videregående uddannelse 4.931 22 

I alt 22.631 100 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 33 

Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der er i gang med eller 

har gennemført en videregående uddannelse på undersøgelsestidspunktet, har været i 

berøring med EUD-systemet i perioden 2008 til 2011 

 Antal 

 

Procent 

0 gange 22.105 98  

1 gang 454 2  

2 gange 68 0  

3 gange eller flere 4 0  

I alt  22.631 100  

Kilde: Danmarks Statistik 
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Følgende tabeller omfatter gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang 

med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet 

 

Tabel 34 

Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang 

med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet, har været i be-

røring med en erhvervsuddannelse og/eller en videregående uddannelse i perioden ok-

tober 2008 til oktober 2010 

 

Erhvervsuddannelse  

 

Både Erhvervsuddan-

nelse og videregående 

uddannelse 

 

Videregående  

Uddannelse 

 

I alt 

 

 

1 gang (N = 718) 26 % 0 %  74 %  100 % 

2 gange (N = 586) 12 % 8 % 80 % 100 % 

3 gange eller flere  

(N = 433) 2 % 4 % 94 % 100 % 

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 35 

Fordeling på antal gange, gruppen af gymnasiale dimittender, der hverken er i gang 

med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunktet, har været i be-

røring med uddannelsessystemet i perioden oktober 2008 til oktober 2010 

 Antal 

 

Procent 

0 gange 2.794 62  

1 gang 718 16  

2 gange 586 13  

3 gange eller flere 433 10  

I alt  4.531 100  

Kilde: Danmarks Statistik 

 

Tabel 36 

Fordeling på socioøkonomisk status i 2010 for gruppen af gymnasiale dimittender, der 

hverken er i gang med eller har gennemført en uddannelse på undersøgelsestidspunk-

tet 

 Antal 

 

Procent 

Arbejdsløs 57 1  

Beskæftiget  3.498 77 

Ikke del af arbejdsstyrken 976 22  

I alt  4.531 100  

Kilde: Danmarks Statistik 
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3 Spørgeskemaundersøgelse 

3.1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 

3.1.1 Baggrundsspørgsmål 

 

Tabel 37 

Hvilken gymnasial uddannelse har du taget? 

 Antal 
 

Procent 
 

Stx 1.080 27 

Hhx 2.188 55 

Htx 269 7 

Hf 469 12 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 38 

Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en han-

delsskole, en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 3.365 84 

Nej 639 16 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 39 

Er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, 

en teknisk skole, en sosu-skole eller en landbrugsskole? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 639 100 

Nej 3.365  0 

I alt 4.004   

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 
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Tabel 40 

Erhvervsuddannelserne er opdelt i en række områder eller indgange. Hvert område be-

står af flere forskellige uddannelser. På oversigten kan du se nogle eksempler på ud-

dannelser, der hører til inden for de forskellige områder. Inden for hvilket af følgende 

områder har du gennemført en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Bil, fly og andre transportmidler (fx 

uddannelsen til mekaniker) 
52 2 

Bygge og anlæg (fx uddannelsen til 

murer, tømrer eller snedker) 
113 3 

Dyr, planter og natur (fx landbrugs-

uddannelsen eller uddannelsen til 

gartner eller veterinærsygeplejerske) 

71 2 

Mad til mennesker (fx uddannelsen til 

tjener, ernæringsassistent eller kok) 
71 2 

Medieproduktion (fx uddannelsen til 

fotograf eller mediegrafiker) 
95 3 

Merkantil (fx kontoruddannelsen eller 

uddannelsen til salgsassistent) 
2.488 74 

Produktion og udvikling (fx uddannel-

sen til beklædningshåndværker, me-

talsmed eller industritekniker) 

92 3 

Strøm, styring og it (fx elektrikerud-

dannelsen eller it-

medarbejderuddannelsen) 

106 3 

Sundhed, omsorg og pædagogik (fx 

social- og sundhedsuddannelsen eller 

uddannelsen til tandklinikassistent) 

177 5 

Et andet område end de nævnte. 

Skriv hvilket: 
100 3 

I alt 3.365 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 
Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til 
”Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, 
en sosu-skole eller en landbrugsskole?”. 

 

Tabel 41 

Erhvervsuddannelserne er opdelt i en række områder eller indgange. Hvert område be-

står af flere forskellige uddannelser. På oversigten kan du se nogle eksempler på ud-

dannelser, der hører til inden for de forskellige områder. Inden for hvilket af følgende 

er du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Bil, fly og andre transportmidler (fx 

uddannelsen til mekaniker) 
21 3 

Bygge og anlæg (fx uddannelsen til 

murer, tømrer eller snedker) 
71 11 

Dyr, planter og natur (fx landbrugs-

uddannelsen eller en uddannelse til 

gartner eller veterinærsygeplejerske) 

52 8 

Mad til mennesker (fx uddannelsen til 

tjener, ernæringsassistent eller kok) 
12 2 

Medieproduktion (fx uddannelsen til 

fotograf eller mediegrafiker) 
105 17 

Merkantil (fx kontoruddannelsen eller 

uddannelsen til salgsassistent) 
206 32 

fortsættes næste side …  
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… fortsat fra forrige side 

 Antal 
 

Procent 
 

Produktion og udvikling (fx uddannel-

sen til beklædningshåndværker, me-

talsmed eller industritekniker) 

18 3 

Strøm, styring og it (fx elektrikerud-

dannelsen eller it-

medarbejderuddannelsen) 

50 8 

Sundhed, omsorg og pædagogik (fx 

social- og sundhedsuddannelsen eller 

uddannelsen til tandklinikassistent) 

105 17 

I alt 639 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 
Note: n = 69. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til ”Er 
du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole 
eller en landbrugsskole?”. 

 

Tabel 42 

Har din mor taget en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 2.110 53 

Nej 1.764 44 

Ikke relevant 53 1 

Ved ikke 76 2 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 43 

Har din far taget en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 2.283 57 

Nej 1.666 42 

Ikke relevant 39 1 

Ved ikke 16 0 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 44 

Har din mor eller far taget en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 2.945 74 

Nej 1.059 27 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabellen er dannet på baggrund af besvarelserne i de to  

foregående tabeller. 
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Tabel 45 

Har en eller flere af dine søskende taget en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 2.025 51 

Nej 1.718 43 

Ikke relevant 242 6 

Ved ikke 20 1 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

3.1.2 Erfaringer med folkeskolen 

 

Tabel 46 

I hvilken grad kunne du generelt lide …  

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

Ved ikke 

 

I alt 

 

… de praktiske og musiske fag, 

fx idræt, musik, hjemkundskab, 

sløjd? 43 % 40 % 14 % 3 % 0 % 100 % 

… de boglige fag, fx dansk, ma-

tematik, fremmedsprog, historie, 

biologi? 31 % 57 % 11 % 1 % 1 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 47 

Havde du i de sidste år en god relation til... 

 Antal 
 

Procent 
 

... de fleste af dine lærere 2.176 54 

... en del af dine lærere 1.134 28 

... få af dine lærere 577 14 

... ingen af dine lærere 116 3 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: N = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 48 

Hvordan havde du det med din klasse de sidste år i folkeskolen? 

 Antal 
 

Procent 
 

Altid/næsten altid godt 2.503 63 

For det meste godt 1.032 26 

Af og til godt 333 8 

Aldrig/næsten aldrig godt 137 3 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: N = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 
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3.1.3 Overvejelser om at tage en gymnasial uddannelse efter folkeskolen for hhv. 

stx-, hhx-, htx- og hf-dimittender. 

 

Tabel 49 

Hvor let eller svært var det for dig at vælge en uddannelse efter folkeskolen? 

 Antal 
 

Procent 
 

Let 1.616 40 

Overvejende let 1.306 33 

Overvejende svært 666 17 

Svært 415 10 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 50 

I hvilken grad overvejede du … 

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

I alt 

 

… teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen? 11 % 12 % 7 % 69 % 100 % 

… handelsgymnasium/hhx efter folkeskolen? 8 % 24 %  11 % 57 %  100 %  

… hf efter folkeskolen? 0 % 6 % 14 % 80 % 100 % 

… at tage en erhvervsuddannelse, da du var fær-

dig med folkeskolen? 6 % 7 % 14 % 73 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n =115. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra stx. 

 

Tabel 51 

I hvilken grad overvejede du ...  

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

I alt 

 

… det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 20 % 14 % 20 % 46 % 100 % 

… teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen? 3 %  8 %  14 %  75 %  100 % 

… hf efter folkeskolen? 2 %  4 % 13 %  82 % 100 % 

… at tage en erhvervsuddannelse, da du var fær-

dig med folkeskolen? 16 % 13 % 12 % 59 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 245. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hhx. 

 

Tabel 52 

I hvilken grad overvejede du … 

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

I alt 

 

… det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 12 % 19 % 15 % 54 % 100 % 

… handelsgymnasiet/hhx efter folkeskolen? 3 % 10 % 25 % 62 % 100 %  

… hf efter folkeskolen? 0 % 2 % 14 %  85 % 100 % 

… at tage en erhvervsuddannelse, da du var fær-

dig med folkeskolen? 9 % 32 % 17 % 42 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 34. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra htx. 
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Tabel 53 

I hvilken grad overvejede du … 

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

I alt 

 

… det almene gymnasium/stx efter folkeskolen? 32 % 28 % 26 % 14 % 100 % 

… teknisk gymnasium/htx efter folkeskolen?  3 % 12 % 11 % 75 % 100 % 

… handelsgymnasiet/hhx efter folkeskolen? 8 % 31 % 5 % 56 % 100 %  

… at tage en erhvervsuddannelse, da du var fær-

dig med folkeskolen? 26 % 25 % 11 % 38 % 100 %  

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 49. Besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hf. 

 

Tabel 54 

I hvilken grad passede følgende udsagn på dig, dengang du valgte en gymnasial ud-

dannelse? 

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

I alt 

 

Jeg valgte at gå der, hvor de fleste af mine venner 

også skulle gå 11 % 16 % 22 % 52 % 100 % 

Mine forældre forventede det 10 %  18 % 19 % 54 % 100 %  

Jeg vidste, at jeg skulle bruge en gymnasial eksa-

men for senere at kunne komme ind på en ud-

dannelse 47 % 25 % 10 % 18 % 100 % 

De tre år i gymnasiet betød, at jeg kunne vente 

med at tage en beslutning om, hvad jeg ville 30 % 28 % 17 % 25 % 100 % 

Jeg har altid godt kunnet lide at gå i skole, og det 

var derfor naturligt for mig at fortsætte i gymnasi-

et 26 %  36 % 22 % 17 % 100 % 

Egentlig var det lidt tilfældigt, at jeg valgte at tage 

netop denne uddannelse. Jeg kunne lige så godt 

have valgt noget andet 12 % 16 % 22 % 50 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 55 

I hvilken grad følte du dig tilstrækkeligt vejledt, da du skulle vælge uddannelse, efter at 

du var færdig med folkeskolen? 

 Antal 
 

Procent 
 

I høj grad 803 20 

I nogen grad 1.647 41 

I mindre grad 1.163 29 

Slet ikke 370 9 

I alt 3.986 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 441. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 
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3.1.4 Erfaringer med at tage en gymnasial uddannelse 

 

Tabel 56 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 56 % 38 % 5 % 1 % 100 % 

De faglige udfordringer passede mig gene-

relt godt 51 % 42 %  6 % 1 %  100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til lærer-

ne 48 %  38 %  12 % 3 %  100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til de an-

dre i min klasse 63 % 29 %  6 % 2 % 100 % 

Den gymnasiale uddannelse levede generelt 

op til mine forventninger 52 %  40 % 6 %   2 % 100 % 

Jeg savnede generelt, at der var mere fokus 

på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i 

praksis 37 % 31 % 16 %  16 % 100 %  

Jeg syntes tit, fagene var svære 10 %  30 % 34 % 27 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 441-443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Følgende fire tabeller er opdelt for hhv. stx-, hhx-, htx- og hf-dimittender  

 

Tabel 57 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 50 % 37 % 12 % 1 % 100 % 

De faglige udfordringer passede mig gene-

relt godt 41 % 46 % 11 %  2 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til lærer-

ne 31 % 44 % 22 % 3 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til de an-

dre i min klasse 59 % 30 % 8 % 3 % 100 % 

Den gymnasiale uddannelse levede generelt 

op til mine forventninger 45 % 41 % 10 % 4 % 100 % 

Jeg savnede generelt, at der var mere fokus 

på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i 

praksis 50 % 22 % 15 % 13 % 100 % 

Jeg syntes tit, fagene var svære 15 % 38 % 28 % 19 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 115. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra stx. 
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Tabel 58 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 60 % 37 % 2 % 1 % 100 % 

De faglige udfordringer passede mig gene-

relt godt 59 % 37 % 3 %  1 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til lærer-

ne 55 % 36 % 9 % 1 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til de an-

dre i min klasse 66 % 28 % 5 % 1 % 100 % 

Den gymnasiale uddannelse levede generelt 

op til mine forventninger 57 % 39 % 3 % 1 % 100 % 

Jeg savnede generelt, at der var mere fokus 

på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i 

praksis 30 % 35 % 18 % 18 % 100 % 

Jeg syntes tit, fagene var svære 7 % 23 % 38 % 32 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 245. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hhx. 

 

Tabel 59 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 73 % 27 % 0 % 0 % 100 % 

De faglige udfordringer passede mig gene-

relt godt 47 % 41 % 12 % 0 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til lærer-

ne 64 % 36 % 0 % 0 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til de an-

dre i min klasse 67 % 30 % 3 % 0 % 100 % 

Den gymnasiale uddannelse levede generelt 

op til mine forventninger 55 % 38 % 7 % 0 % 100 % 

Jeg savnede generelt, at der var mere fokus 

på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i 

praksis 14 % 31 % 24 % 30 % 100 % 

Jeg syntes tit, fagene var svære 10 % 36 % 30 % 23 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 34. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra htx. 

 

Tabel 60 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Jeg var generelt glad for at gå i gymnasiet 37 % 49 % 9 % 5 % 100 % 

De faglige udfordringer passede mig gene-

relt godt 33 % 53 % 10 % 3 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til lærer-

ne 42 % 35 % 9 % 14 % 100 % 

Jeg havde generelt gode relationer til de an-

dre i min klasse 56 % 35 % 5 % 5 % 100 % 

fortsættes næste side …  
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… fortsat fra forrige side 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

Den gymnasiale uddannelse levede generelt 

op til mine forventninger 42 % 43 % 8 % 7 % 100 % 

Jeg savnede generelt, at der var mere fokus 

på, hvordan man kunne bruge dét, vi lærte, i 

praksis 49 % 33 % 10 % 8 % 100 % 

Jeg syntes tit, fagene var svære 11 % 35 % 28 % 26 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 49. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af dimittender fra hf. 

 

Tabel 61 

Kryds mellem gymnasial uddannelse og spørgsmålet ”Med den viden du har i dag, ville 

du da vælge ... 

 … den samme gymna-

siale uddannelse?” 

 

 

 

... en af de andre 

gymnasiale uddannel-

ser?” 

 

 

... slet ikke at tage en 

gymnasial uddannel-

se?” 

 

 

                I alt  

 

 

 

 

Stx-dimittender 59 %  35 %  6 % 100 % 

Hhx-dimittender 86 %  12 %  2 %  100 % 

Htx-dimittender 83 % 12 %  5 %  100 % 

Hf-dimittender 70 %  27 % 4 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 442. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 62 

Hvor enig eller uenig er du i følgende? 

 Enig 

 

 

Overvejende 

enig 

 

Overvejende 

uenig 

 

Uenig 

 

 

I alt 

 

 

En erhvervsuddannelse giver mig konkrete 

jobmuligheder  70 % 22 % 5 % 3 % 100 % 

Jeg havde ikke gennemsnittet eller de fag, 

der var nødvendige for, at jeg kunne komme 

ind på andre uddannelser, jeg havde lyst til  7 % 8 % 15 % 70 % 100 % 

Jeg har altid haft lyst til at arbejde med no-

get praktisk og virkelighedsnært  56 % 33 % 6 % 5 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 439-443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 63 

I hvilken grad passer følgende udsagn på dig? ”Jeg havde først prøvet en eller flere an-

dre uddannelser, men den/de var ikke lige mig” 

 Antal 

 

Procent 

 

I høj grad 449 11 

I nogen grad 351 9 

I mindre grad 206 5 

Slet ikke 2.999 75 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 
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Tabel 64 

Besluttede du dig for at tage din erhvervsuddannelse, fordi du vidste, du havde mulig-

hed for at få en praktikplads? 

 Antal 

 

Procent 

 

Ja 1.611 40 

Nej 2.366 59 

Ved ikke 27 1 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 

 

Tabel 65 

I hvilken grad talte du med ...  

 I høj grad 

 

I nogen grad 

 

I mindre grad 

 

Slet ikke 

 

Ikke relevant 

 

I alt 

 

… dine forældre? 39 % 32 % 17 % 11 % 1 % 100 % 

… dine søskende? 11 % 17 % 24 % 41 % 8 % 100 % 

… andre i din familie? 5 % 14 % 24 % 55 % 2 % 100 % 

… dine venner? 18 % 33 % 25 % 24 % 1 % 100 % 

… vejledere fra UU-centrene 

eller studievalg? 7 % 15 % 17 % 57 % 4 % 100 % 

… din kæreste? 23 % 15 % 10 % 34 % 19 % 100 % 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede.  

 

Tabel 66 

Hvornår tænkte du første gang, at du måske ville tage en erhvervsuddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Inden du begyndte på en gymnasial 

uddannelse 
861 22 

I løbet af den gymnasiale uddannelse 636 16 

Ved afslutningen af den gymnasiale 

uddannelse 
733 18 

Efter den gymnasiale uddannelse 1.774 44 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. 
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Tabel 67 

Hvornår tænkte du første gang, at du måske ville tage en erhvervsuddannelse? (Fordelt 

i forhold til gennemførte erhvervsuddannelse) 

 Inden du begyndte 

på en gymnasial 

uddannelse 

 

 

I løbet af den 

gymnasiale ud-

dannelse 

 

 

Ved afslutnin-

gen af den 

gymnasiale ud-

dannelse 

 

Efter den 

gymnasiale 

uddannelse 

 

 

I alt 

 

 

 

  

Bygge og anlæg (fx uddannelsen til 

murer, tømrer eller snedker) 47 % 7 % 11 % 35 % 100 %  

Merkantil (fx kontoruddannelsen 

eller uddannelsen til salgsassistent) 19 % 20 % 22 % 39 % 100 %  

Sundhed, omsorg og pædagogik (fx 

social- og sundhedsuddannelsen el-

ler uddannelsen til tandklinikassi-

stent) 32 % 0 % 20 % 48 % 100 %  

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der svarede ja til 

”Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, 

en sosu-skole eller en landbrugsskole?”. 

 

Tabel 68 

Har du planer om at tage endnu en uddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja, jeg er i gang 1.404 42 

Ja, men jeg er endnu ikke i gang 406 12 

Jeg overvejer det 882 26 

Nej 674 20 

I alt 3.365 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 374. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der har svaret ja til 

”Har du efter din gymnasiale eksamen gennemført en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, 

en sosu-skole eller en landbrugsskole?”. 

 

Tabel 69 

Har du planer om efter din erhvervsuddannelse at tage endnu en uddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja 198 31 

Jeg overvejer det 223 35 

Nej 219 34 

I alt 639 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 69. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Spørgsmålet er besvaret af respondenter, der har svaret ja til ”Er 

du på nuværende tidspunkt i gang med en erhvervsuddannelse på en handelsskole, en teknisk skole, en sosu-skole 

eller en landbrugsskole?”. 
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Tabel 70 

Har du planer om at tage endnu en uddannelse? 

 Antal 
 

Procent 
 

Ja, men først senere 1.601 40 

Jeg overvejer det 1.105 28 

Ja, men jeg er endnu ikke i gang 406 10 

Nej 892 22 

I alt 4.004 100 

Kilde: EVA’s spørgeskemaundersøgelse 

Note: n = 443. Bemærk, besvarelserne er vægtede. Tabellen er konstrueret på baggrund af spørgsmålene ”Har du 

planer om at tage endnu en uddannelse” og ”Har du planer om efter din erhvervsuddannelse at tage endnu en 

uddannelse?”. 

 


