
 

 

 

  Unge vælger studie med både hjerne 
og hjerte - og tager ikke let på det 
2. september 2017 

 

Baggrund 

Studievalget udgør et af de vigtige valg i mange unge menneskers liv. Som kommende studerende skal 

man balancere mange forskellige hensyn, når man beslutter sig for, hvilken uddannelse man ønsker at 

søge ind på. Tidligere undersøgelser har vist, at valget fylder meget for unge på de gymnasiale uddan-

nelser, men også, at uddannelsessystemet af mange opleves som komplekst og uoverskueligt. Denne 

analyse præsenterer ny viden om den studievalgproces, som de studerende har været igennem, før de 

startede. Notatet bygger på surveydata for 29.662 kommende studerende indhentet i august 2016. 

 

Hovedresultater 

 Faglig interesse, et ønske om at blive mere dannet og gode beskæftigelsesmuligheder er de tre ting, 

som de unge vægter højest i deres studievalg. De unge balancerer altså hensynet til både personlige 

interesser og uddannelsernes relevans efterfølgende. 

 De fleste vælger uddannelse i god tid før ansøgningsfristen. Kun 17 % træffer beslutningen i løbet af 

den sidste måned før fristen. 

 Tre ud af fire er helt afklarede omkring deres studievalg, når de søger. Jo mere uafklaret man er 

omkring sit studievalg, desto senere træffer man det. 
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Unge vælger uddannelse med både hjerne og hjerte 
Når unge vælger uddannelse, er det først og fremmest med afsæt i deres faglige interesse. Hele 91 % af de optagne sva-

rer, at den faglige interesse i høj grad har været afgørende for beslutningen om at søge ind på den uddannelse, som de 

er blevet optaget på jf. figur 1. Næstvigtigst er ønsket om at blive en mere dannet person, hvilket for 67 % i høj grad har 

været afgørende for studievalget. Derefter peger 56 % på, at gode beskæftigelsesmuligheder i høj grad har været afgø-

rende. Studievalget bærer således præg af, at de unge vælger med både hjerne og hjerte. Forhold som løn og prestige 

spiller til gengæld en mindre rolle, idet det kun er henholdsvis 18 % og 12 %, der peger på, at det i høj grad har været 

afgørende. 

FIGUR 1 

I hvilken grad var følgende forhold afgørende for din beslutning om at søge ind på den 

uddannelse, du er blevet optaget på? Andel der svarer ”I høj grad enig”. 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut 2017 

Note: n=29.663. Tallene er afrundet til hele procent 

Studievalget er drevet af de samme ting på tværs af uddannelsestyper 
Tendensen til at vælge studie ud fra primært faglig interesse og ønsket om at blive dannet gælder på tværs af de videre-

gående uddannelser, jf. figur 2, som viser sektorernes top tre. Der er altså tale om et generelt mønster i studievalget, 

som gør sig bredt gældende blandt unge. 

FIGUR 2 

Sektorernes top tre over forhold, som var afgørende for studievalget 

Vigtighed Universitet Professionshøjskole Erhvervsakademi Kunstnerisk Maritim Total 

Nr. 1 Faglig interesse Faglig interesse Faglig interesse Faglig interesse Faglig interesse Faglig interesse 

Nr. 2 Dannelse Dannelse Dannelse Dannelse Beskæftigelse Dannelse 

Nr. 3 Beskæftigelse Beskæftigelse Beskæftigelse Socialt miljø Dannelse Beskæftigelse 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut 2017 

Note: n=29.663 
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De fleste træffer studievalget tidligt 
I alt 48 % af de unge har truffet deres studievalg mere end et halvt år før ansøgningsfristen, og det er kun 17 % af de 

unge, som først træffer beslutningen i løbet af den sidste måned (eller i de sidste dage) før ansøgningsfristen, jf. figur 3. 

Den tendens er i øvrigt mest udbredt på universiteter og erhvervsakademier, hvor det begge steder er 19 %, som først 

beslutter sig inden for den sidste måned. At de fleste foretager studievalget i god tid før ansøgningsfristen, tyder på, at 

det er et valg, som de unge tager alvorligt og forsøger at blive afklarede med tidligt. 

FIGUR 3 

Hvornår traf du beslutningen om, at søge ind på den uddannelse, du er blevet optaget på? 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut 2017 

Note: n=29.663. Tallene er afrundet til hele procent 

De fleste er meget afklarede omkring deres studievalg 
De unge er generelt meget afklarede med deres studievalg, idet 74 % i høj grad føler sig afklaret jf. figur 4. Det kan ses 

som udtryk for, at de fleste unge føler sig tilstrækkeligt oplyste og sikre i deres studievalg. 

FIGUR 4 

Andel af studerende, der var afklarede med deres studievalg på ansøgningstidspunktet 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut 2017 

Note: n=29.663. Spørgsmål: ”Da jeg søgte, følte jeg mig helt afklaret med, at jeg ville studere på netop den uddannelse, jeg nu er blevet optaget 

på”. Andel der svarer ”I høj grad”. Tallene er afrundet til hele procenter. 
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Dem, der er mindst afklarede omkring deres studievalg, søger sent 
Der er samtidig en klar tendens til, at dem, som har følt sig mindst afklarede i deres studievalg, også er dem, der har fo-

retaget deres studievalg sent jf. figur 5. Det understreger, at studievalget er noget, som de unge tager alvorligt, og som 

for nogle kan være en svær beslutning. 

FIGUR 5 

Sammenhæng mellem hvor afklarede de studerende er, og hvornår de søger 

 

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut 2017 

Note: n=29.662. Tallene er afrundet til hele procent 

 

Datagrundlag 

Notatet bygger på surveydata for 29.662 kommende studerende indhentet i august 2016 samt data fra Danmarks 

Statistik. Undersøgelsen omfatter alle videregående uddannelser, der optager studerende gennem Den Koordine-

rede Tilmelding. Læs mere på https://www.eva.dk/projekter/2016/frafald-pa-de-videregaende-uddannelser 

 

 

https://www.eva.dk/projekter/2016/frafald-pa-de-videregaende-uddannelser


 

 

 


