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I dette metodeappendiks uddybes de datakilder og analyser, der ligger til grund for resultaterne i 

rapporterne om unges veje mod ungdomsuddannelse: ”Uddannelsesvalget i 8. klasse” og ”Uddan-

nelsesparathed i 8. klasse”.  

 

Rapporterne er en del af en større forløbsundersøgelse, der i fire år følger en årgang af unges ud-

dannelsesvalg og overgang til ungdomsuddannelse.  

 

 

 

1 Indledning    
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Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er en overgang på flere fronter – både person-

ligt, socialt og fagligt. Men hvordan opleves overgangen fra de unges eget perspektiv? Hvilken ud-

vikling sker der med den enkelte unge fra 8. klasse til den unge er i gang med en ungdomsuddan-

nelse – eller laver noget helt andet? Og på den baggrund: Hvad er en god overgang, og hvordan 

kan de professionelle omkring de unge understøtte den?  

 

Det undersøger EVA ved at følge de unge, der gik i 8. klasse i skoleåret 2016/17, frem til 2020. 

 

2.1 Formålet med undersøgelsen  

Undersøgelser af unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse – og ikke mindst af, hvor-

dan man understøtter kvalificerede uddannelsesvalg og en høj gennemførelsesgrad på ungdoms-

uddannelserne – beskæftiger sig ofte med en afgrænset del af de unges samlede overgangsforløb, 

og ofte er der tale om nedslag i en kompleks proces. 

 

Det overordnede formål med undersøgelsen er på den baggrund at skabe en helhedsorienteret 

forståelse af, hvad der har betydning for de unges valgproces og overgangen til ungdomsuddan-

nelse, herunder betydningen af de rammer og indsatser, der tilbydes i skoler, uddannelsesinstituti-

oner og vejledningssystem.  

 

2.2 Design  

Valget af ungdomsuddannelse er i høj grad en proces, der udvikler sig i takt med den enkeltes op-

levelser af muligheder og betingelser. Processen kan have forskellig varighed, og mange forskellige 

begivenheder, forudsætninger, erfaringer og refleksioner påvirker hinanden. Det, som for den unge 

forekommer som det rigtige valg nu, er ikke nødvendigvis det rigtige valg om et år (Hutters, 1998, 

2004). Set i dette perspektiv vil processen med at vælge ungdomsuddannelse ikke kunne afdækkes 

på baggrund af enkelte nedslag. Dette vil blot give et øjebliksbillede af, hvordan de unge opfatter 

deres valgproces på et bestemt tidspunkt og i en bestemt sammenhæng.  

 

Konkret følger vi derfor den årgang, der gik i 8. klasse i 2016/17 i fire år. Ved at følge de unge over en 

længere periode får vi en forståelse af, hvordan overgangen opleves fra de unges eget perspektiv, 

og herunder viden om udviklingen i den enkelte unges valgproces – så at sige mens den finder 

sted.  

 

Vi undersøger bl.a., hvordan familie, venner, faglige samt ikke-faglige kompetencer, skift i de unges 

personlige forhold, faglig og social trivsel og konkrete skole- og vejledningsindsatser har indfly-

delse på de unges tanker om fremtiden og deres oplevelse af at skulle træffe valg om uddannelse. 

Og vi ser efterfølgende på, hvordan dette valg bliver fastholdt eller ændret – og hvorfor. Målet er, at 

2 Undersøgelsens formål og design  
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vi gennem en bedre forståelse af processerne, påvirkningerne og samspillet i den samlede over-

gang kan få et meget mere kvalificeret udgangspunkt for at tale om og definere ”den gode over-

gang” og dermed også mulighed for at drøfte, hvordan de professionelle omkring de unge, ikke 

mindst lærere og vejledere, kan understøtte den.  

 

Hovedelementerne i undersøgelsen er to paneler af unge – et kvalitativt og et kvantitativt. Designet 

rummer således mulighed for at analysere de unges valgproces fra flere perspektiver, i bredden via 

det kvantitative panel og i dybden via det kvalitative.  

 

Hvert år gennemføres: 

 

• En spørgeskemaundersøgelse blandt panelet af 7939 skoleelever. Dvs. at vi udsender spørgeske-

maer til de samme elever hvert år. Spørgeskemaet kobles til et udvalg af registerdata, så der op-

nås et samlet kvantitativt datasæt.  

• En kvalitativ dataindsamling blandt panelet af 60 unge, hvor den primære datakilde er semi-

strukturerede interview, som suppleres med kortere opfølgninger via telefon og sms. Som i det 

kvantitative panel er det også her de samme unge vi indsamler data fra hvert år.  

 

Undersøgelsens samlede forløb, fokus og metoder er illustreret i nedenstående figur. I de følgende 

kapitler gennemgås de metodiske elementer i undersøgelsen.  

 
 

 

År 1
8. klasse (2016/17)

År 2
9.klasse (2017/18)

År 3
Første år efter afsluttet 9. 

klasse (2018/19)

År 4 
Andet år efter afsluttet 9. 

klasse (2019/20)
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• En helhedsorienteret forståelse af, hvad der har betydning for de unges valgproces og overgangen til 
ungdomsuddannelse, herunder betydningen af de rammer og indsatser, der tilbydes i skoler, 
uddannelsesinstitutioner og vejledningssystem. 

• Første UPV i 8. 
klasse

• Generelle 
grundskole-
erfaringer

• Vejlednings-
aktiviteter

• Overvejelser om 
uddannelse og 
uddannelsesvalg

• Informations-
søgning og dialog 
om uddannelse

• Hvis ungdoms-
uddannelse: 
Oplevelse af 
uddannelsesstart

• Hvis andet: 
Oplevelse af 10. 
klasse eller 
forberedende tilbud 
og tanker om 
uddannelse

• Hvis ungdoms-
uddannelse: Oplevelse 
af uddannelsesstart 
og frafald

• Hvis andet: Oplevelse 
af forberedende tilbud 
og tanker om 
uddannelse

En samlet rapport med 
vægt på årets særlige 

fokusområde

En samlet rapport med 
vægt på årets særlige 

fokusområde

En samlet rapport med 
vægt på årets særlige 

fokusområde

En samlet rapport for 
hele forløbet

Kvalitativt forløbsstudie: udvikling i refleksions– og beslutningsprocesser (process-tracing)

Survey-forløbsstudie: kortlægning af aktiviteter/indsatser og baggrundsinfo 

Registerdatabaseret forløbsstudie: socioøkonomiske faktorer, uddannelseshistorik, karakterer, trivsel mv.

Løbende udgivelser om aktuelle underemner
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Den kvalitative dataindsamling har til formål at skabe indsigt i, hvordan og hvorfor indsatser og 

faktorer påvirker de unges overgang, herunder deres refleksioner, overvejelser, oplevelser, afklaring 

og valg.  

 

Dataindsamlingen består af et årligt dybdeinterview med hver af de udvalgte unge suppleret med 

opfølgninger på telefon og sms mellem interviewene. 

 

3.1 Sampling og rekruttering til kvalitativt panel  

Da de samme unge skal følges alle fire år har rekrutteringen det første år særdeles stor betydning 

for undersøgelsens samlede kvalitet. Sampling og rekruttering har derfor været vægtet højt.  

 

Da det er målet at følge forskellige typer overgange – og altså både undersøge unge, der går den 

lige vej og unge der fx går i 10. klasse, på efterskole eller i forberedende tilbud, samt at følge både 

unge der søger gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, har det været vigtigt at arbejde 

med en stor sample. Med i denne overvejelse hører, at det uvægerligt vil være et vist frafald i pane-

let over tid. I undersøgelsens første år er der derfor rekrutteret og gennemført interviews med 60 

unge.  

 

I samplingen er der taget udgangspunkt i hovedpopulationen folkeskoler med 8. klasse. Set ift. re-

kruttering af individuelle unge, havde denne tilgang den fordel, at lærerne på skolerne kunne 

hjælpe os med at rekruttere særlige grupper af elever, fx elever som forventedes at blive vurderet 

ikke-uddannelsesparate.  

 

I samplingen er frie grundskoler udeladt, da denne forskel i skoletyper ikke er et særligt fokusom-

råde i undersøgelsen. Vi har endvidere afgrænset os til folkeskoler, som har minimum 15 elever i 8. 

klasse. Grænsen på 15 elever er valgt, så det er muligt at udvælge elever på skolerne, som adskiller 

sig på de relevante kriterier samt sikre, at der er nok elever, der ønsker at deltage.  Vi har også af-

grænset os fra skoler som har en andel af indvandrere og efterkommere på mere end 33 %. Vi sik-

rer os dog, at der indgår skoler med en relativt høj andel tosprogede, så det er muligt at rekruttere 

tilstrækkeligt med tosprogede elever til undersøgelsen (se udvælgelseskriterier). 

    

3.1.1 Udvælgelseskriterier for skoler  

Der er udvalgt ti skoler ud fra to primære kriterier: forældres uddannelse og overgang til ungdoms-

uddannelse.  

 

Forældres uddannelse Forældres uddannelse Forældres uddannelse Forældres uddannelse er    baseret på skolens andel af elever fra uddannelsesfremmede hjem (hvor 

begge forældre har grundskole som højeste fuldførte uddannelse). Der er dannet tre kategorier ud 

fra dette kriterium: 

 

3 Kvalitativ dataindsamling 
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1. Høj andel elever fra uddannelsesfremmede hjem (over 10 %) 

2. Mellemstor andel elever fra uddannelsesfremmede hjem (mellem 5 og 10 procent) 

3. Lav andel elever fra uddannelsesfremmede hjem (under 5 procent) 

 

Overgang til ungdomsuddannelseOvergang til ungdomsuddannelseOvergang til ungdomsuddannelseOvergang til ungdomsuddannelse: Overgangsfrekvensen måler overgangen fra 9. klasse til ung-

domsuddannelse inden for tre måneder. Det måler således, hvor stor en andel der går ”den lige 

vej”. Der er dannet tre kategorier ud fra dette kriterium: 

 

1. Høj overgangsfrekvens (over 50 %) 

2. Mellem overgangsfrekvens (mellem 35 og 50 %) 

3. Lav overgangsfrekvens (under 35 %) 

 

Samplingen giver følgende matrice.  

 

 Elevgrundlag 

Overgang til ungdomsud-

dannelse 

Høj andel fra uddannel-

sesfremmede hjem 

Mellem andel fra uddan-

nelsesfremmede hjem 

Lav andel fra uddannel-

sesfremmede hjem 

Høj overgangsfrekvens 1 skole 1 skole 1 skole) 

Mellem overgangsfre-

kvens 

1 skole 1 skole 1 skole 

Lav overgangsfrekvens 1 skole 1 skole 1 skole 

 

 

I samplingen vægtes yderligere tre kriterier; andelen af tosprogede elever, skolestørrelsen/antal 

spor og byens størrelse. I samplingen betyder det, at der skulle udvælges: 

 

• 2-3 skoler med en tosprogsprofil. Det defineres som skoler i Pisa Etnisk midtergruppe, dvs. 10-33 

% tosprogede elever på skolen. Ca. 25-30 % af skolerne i populationen falder i den kategori.  

• 2-3 små skoler. Vi definerer små skoler som skoler med under 250 elever. 43 % af skolerne i popu-

lationen falder inden for denne definition. Vi kombinerer denne inddeling med et krav om, at der 

max må være et spor (max 30 elever) på skolens 8. årgang.  

• 2-3 skoler fra store byer, defineret som Aarhus, Odense, Aalborg og København. Skolerne skal be-

finde sig centralt i de store byer.      

 

De 10 skoler er udvalgt på denne baggrund gennem en sample på 50 skoler trukket fra en brutto-

population på 739 skoler, som lever op til de kriterier, der er gennemgået. Skolerne er så vidt mu-

ligt trukket tilfældigt inden for de enkelt subgrupper. Der er dog foretaget manuel substituering i de 

tilfælde, hvor vi har udtrukket en skole, hvor EVA har gennemført omfattende dataindsamling i tid-

ligere projekter.  

 

3.1.2 Udvælgelseskriterier på individniveau 

Sampling og rekruttering skal sikre, at den samlede informantgruppe i sidste ende vil repræsentere 

forskellige valgprocesser, herunder at følgende grupper er repræsenteret: 

 

• Ikke uddannelsesparate unge (ca. en fjerdedel af en årgang) 
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• Unge der vælger en erhvervsuddannelse (ca. en femtedel af en årgang) 

• Unge der ikke påbegynder ungdomsuddannelse direkte efter 9. klasse (ca. halvdelen, heraf langt 

de fleste i 10. klasse) 

 

På den baggrund er der udvalgt fire kriterier, som kan sikre størst mulig variation på de unges for-

løb og dermed på besvarelsen af de overordnede undersøgelsesspørgsmål. Kriterierne er: 

 

• Forældres uddannelse: Forældres uddannelse har statistisk set stor betydning for, om de unge 

påbegynder og gennemfører en uddannelse, samt hvilken uddannelse de vælger. Det har ligele-

des betydning for om de unge vurderes ikke-uddannelsesparate. 

• Uddannelsesparathed: Uddannelsesparathedsvurderingen har indflydelse på den vejlednings-

mæssige indsats i udskolingen, og vil alt andet lige påvirke de unges oplevelse af valgprocessen. 

• Køn: Drenge har større sandsynlighed for at tage en erhvervsuddannelse end piger, ligesom de 

også har større sandsynlighed for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. 

• Etnicitet: Unge – særligt drenge – med anden etnisk baggrund end dansk har større sandsynlig-

hed for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Unge med anden etnisk baggrund end 

dansk kan desuden stå over for andre identitets- og valgprocesser end deres jævnaldrende et-

nisk danske kammerater, fordi deres familiebaggrund kan være præget af andre kulturelle nor-

mer.  

 

På hver af de ti skoler er derfor rekrutteret i alt seks elever, hvoraf: 

 

• Der er en ligelig fordeling af køn. 

• Der er en spredning på forældres uddannelsesbaggrunde, herunder ca. 2 elever, hvor forældre-

nes højeste uddannelse er grundskolen. 

• Ca. 2 elever der ifølge læreren forventes at blive vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. 

 

På tværs af skolerne er desuden udvalgt 10 elever med ikke-vestlig baggrund (indvandrer eller ef-

terkommer). 

 

3.2 Rekrutteringsprocessen 

Den konkrete rekrutteringsproces er foregået i samarbejde med konsulentfirmaet Epinion efter føl-

gende plan:  

 

1. Der blev udvalgt 50 skoler på baggrund af kriterierne på skoleniveau (se ovenfor). 

2. EVA udsendte informations- og opfordringsbrev pr. mail til skolelederne på de pågældende 

skoler. 

3. Epinion rekrutterede på den baggrund 10 skoler der opfyldte kriterierne på skoleniveau. 

4. EVA kontaktede efterfølgende de rekrutterede skoler og rekrutterede i samarbejde med en læ-

rer udpeget af skolelederen 6 elever. Eleverne fik information om projektet med hjem til foræl-

drene, som kunne sige nej til deres barns deltagelse. Eleverne blev udvalgt på baggrund af 

ovenstående kriterier på individniveau. Da det ikke kan forventes, at lærerne kender alle foræl-

dres nøjagtige uddannelsesbaggrund, blev de bedt om at udvælge eleverne således: 
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• De seks elever skal være ligeligt fordelt på forældre med uddannelse på hhv. lavt, mellem og 

højt niveau. 

• Blandt de seks elever skal der være 2, som forventes at blive vurderes ikke-uddannelsespa-

rate i 8. klasse. 

• Blandt de seks elever skal der være nogenlunde lige mange drenge og piger. 

 

Epinion rekrutterede skolerne i uge 26 2016 efter EVA havde udsendt et informationsbrev til skole-

lederne. De rekrutterede skoler fordeler sig som vist i nedenstående matrice. 

 

 Elevgrundlag 

Overgang til ungdomsud-

dannelse 

Høj andel fra uddannel-

sesfremmede hjem 

Mellem andel fra uddan-

nelsesfremmede hjem 

Lav andel fra uddannel-

sesfremmede hjem 

Høj overgangsfrekvens 1 skole 1 skole (tosprog) 1 skole (to-sprog/storby) 

Mellem overgangsfre-

kvens 

1 skole (lille) 1 skole (lille) 

1 skole (storby) 

1 skole 

Lav overgangsfrekvens 1 skole 1 skole 1 skole (tosprog) 

 

3.3 Dataindsamlingen 2016 og 2017 

3.3.1 Gennemførelse af interviews 

Der blev gennemført et semistruktureret interview pr. deltager i det kvalitative panel primo sep-

tember til primo november 2016.  

 

Formålene med interviewene var give indsigt i hvordan og hvorfor indsatser og faktorer påvirker de 

unges overgang, herunder deres refleksioner, overvejelser, oplevelser, afklaring og valg. Der var tale 

om dybdeinterview, der søger at forstå den unges perspektiv og meningsdannelse i forhold til ud-

dannelsesvalget i sin fulde kontekst, herunder også dets betydning i den unges samlede liv. Inter-

viewene skal fremadrettet bygge videre på hinanden, så der over tid tegnes et billede af den unges 

forløb i de undersøgte år. 

 

Hvert interview er gennemført af en konsulent og en student fra EVA og er dokumenteret ved lyd-

optagelse og referat. Interviewene er efterfølgende transskriberet af en student.   

 

3.3.2 Analyse af interviewdata 

Data fra interviewene er efter transskription kodet og kondenseret ved brug af frameworktilgangen 

(tematisk aksekodning), med henblik på at identificere mønstre i data efter en systematisk analyse-

tilgang. Kodningen blev fortager i QSR Nvivo softwaren. 

 

3.3.3 Visuel etnografi 

De kvalitative interview er suppleret med billeder de unge selv har taget i perioderne mellem inter-

viewene. Billederne giver indblik i, hvad der rører sig i de unges liv i perioder, hvor vi ikke har mulig-

hed for at interviewe dem og kan samtidig hjælpe de unges hukommelse i de efterfølgende inter-
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views. Under interviewene med de unge i starten af 9. klasse vil billederne eksempelvis give en ind-

gang til at spørge ind til de oplevelser og overvejelser som eleverne har gjort sig i løbet af de måne-

der, vi ikke taler med dem.   

Denne supplerende dataindsamling har samtidig til formål at fastholde de unge i undersøgelses-

forløbet (og dermed mindske frafaldet) ved at styrke deres tilknytning til projektet i perioderne 

mellem interviewene.  
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De kvantitative data består af et panel, hvor der indsamles surveydata årligt. Disse spørgeskema-

data kobles med relevante registerdata på individ- og skoleniveau. 

 

Den kvantitative dataindsamling har til formål at tilvejebringe et datagrundlag, der gør det muligt 

at kortlægge og beskrive, hvad der sker i de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddan-

nelse, herunder hvilke overgangsrelaterede aktiviteter de indgår i, de unges kognitive og non-kog-

nitive udvikling og skift i social og personlig kontekst. Det omfattende datagrundlag gør det også 

muligt at undersøge samspillet mellem forskellige faktorer af betydning for de unges overgang.  

 

4.1 Etablering af panel 

Undersøgelsens population er elever på folkeskoler og frie grundskoler med udskoling. Udskoling 

betyder, at skolerne har elever på 7-9 klassetrin. Vi har valgt at inkluderer elever fra frie grundskoler 

for at sikre størst mulig bredde i forhold til at kunne beskrive forskellige typer af valgprocesser og 

forskellige elevgrupper.  

 

De skoler, som deltager i den kvalitative del af undersøgelsen, er ekskluderet fra den kvantitative 

stikprøve. Det skyldes, at de to typer af dataindsamling har fundet sted på forskellige tidspunkter 

og at populationen og udvælgelseskriterier for den kvantitative dataindsamling ikke var endeligt 

fastlagt på tidspunktet for rekruttering til den kvalitative dataindsamling. Det har i den forbindelse 

også været et hensyn at belaste skolerne mindst muligt. 

 

Da et af de primære mål med panelet er at kunne gennemføre analyser, der kan sige noget over-

gangsforløbet for delgrupper som fx de ca. 20 % unge, som vælger en EUD eller de ca. 25 % unge, 

som vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, efterstræbes det, at mindst 2000 unge besvarer 

spørgeskemaundersøgelsen i panelets fjerde og sidste år. Det forudsætter en ganske stor sample i 

undersøgelsens første år.  

 

4.1.1 Samplingstrategi 

Stikprøvedesignet er et stratificeret klyngedesign, hvor udtrækningen af stikprøven fandt sted på 

skoleniveau. Herefter blev 8. klasses elever på de udtrukne skoler inviteret til at deltage i undersø-

gelsen. 

 

4 Kvantitativ dataindsamling 
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Samplingen blev gennemført af Epinion ved hjælp af en latent klasse analysemodel, hvor i alt fire 

skoletyper – også kaldet ”segmenter” – blev identificeret på baggrund af en række elevkarakteri-

stika. Følgende indikatorer indgik i segmentanalysen:1  

 

• Karaktergennemsnit i bundne prøvefag. 

• Andel overgang til ungdomsuddannelse (3 måneder efter). 

• Etnicitet (andel udenlandsk herkomst). 

• Forældres uddannelse (gennemsnitlig andel elever fra uddannelsesfremmede hjem). 

• Gennemsnitligt fravær. 

 

De fire skoletyper, der blev identificeret, var karakteriseret ved følgende:  

 

• Segment 1: Gennemsnitlige danske skoler på nær overgangsfrekvens, hvor de ligger marginalt 

lavere end gennemsnittet.  

• Segment 2: Ressourcestærke skoler. Lav andel fra uddannelsesfremmede hjem, højt karakter-

gennemsnit og høj overgangsfrekvens. 

• Segment 3: Ressourcesvage skoler. Lav overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser, lav andel 

udenlandsk herkomst og lavt karaktergennemsnit.  

• Segment 4: Ressourcesvage skoler med indvandrerprofil. Lavt karaktergennemsnit, høj andel 

med udenlandsk herkomst og høj andel fra uddannelsesfremmede hjem. 

 

Disse fire skoletyper udgjorde et ”sampling frame”, således at skoler blev tilfældigt udtrukket så an-

tallet af skoler fra hvert segment afspejlede segmentets andel af den samlede population. Denne 

tilgang gør det muligt inddrage et større antal variable til skoleudvælgelsen end en traditionel me-

tode tillader. Efterfølgende blev det testet, om de deltagende skoler er repræsentative med hensyn 

til hver af de variable, som indgår i latent klasseanalysen samt andre relevante variable. Samlet set 

fandt vi ingen afvigelser mellem de deltagende skoler og skolerne i stikprøven. 

 

Frie grundskoler blev udvalgt på baggrund af en mere simple metode, da der ikke findes de samme 

data for frie grundskoler, som der gør for folkeskoler. Her indgik to variable i segmenteringsanaly-

sen: Andel udenlandsk herkomst samt forældres uddannelsesniveau i form af ”andel elever fra ud-

dannelsesfremmede hjem”.2 På baggrund af denne analyse fremkom fire skoletyper, hvor den før-

ste gruppe er væsentligt større end de andre: 

 

• Skoler med stærkt elevgrundlag og lav andel udenlandsk herkomst 

• Skoler med stærkt elevgrundlag og høj andel udenlandsk herkomst 

• Skoler med svagt elevgrundlag og lav andel udenlandsk herkomst 

• Skoler med svagt elevgrundlag og høj andel udenlandsk herkomst. 

 

1 Variablen skolestørrelse blev også forsøgt anvendt, men den bidrager ikke til segmenteringen, så den er udeladt. 
2 Høj/lav andel udenlandsk herkomst skiller ved 10 % og skolen bliver defineret som havende et svagt elevgrundlag hvis 5 % eller flere af 

eleverne kommer fra uddannelsesfremmede hjem (begge forældre har grundskole som højest fuldførte uddannelse). 
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4.1.2 Rekrutteringsprocessen          

EVA udsendte et informationsbrev til skolelederne på de udvalgte skoler. Derefter tog Epinion tele-

fonisk kontakt til skolelederen og søgte at indhente vedkommendes accept af deltagelse samt op-

lysninger på en lærer, som kunne fungere som kontaktperson i forhold til gennemførelsen af data-

indsamlingen blandt alle klasser på skolen. Efterfølgende blev der udsendt informationsmateriale 

til skolelederen om undersøgelsen og processen for dataindsamling.   

 

I rekrutteringen blev brutto-stikprøven udtrukket med henblik på at sikre en repræsentativ delta-

gelse af skolerne i de enkelte segmenter. Derfor blev skolerne udtrukket simpelt tilfældigt inden for 

hvert segment. Der blev i rekrutteringen opstillet kvoter for hvert segment, og i forbindelse med be-

hov for udvidelse af stikprøven, blev den supplerende stikprøve sammensat ud fra allerede opnå-

ede svarprocenter i de enkelte segmenter for at tilstræbe repræsentativitet i skoleudvælgelsen. 

 

4.1.3 De rekrutterede skoler  

I alt blev 166 skoler rekrutteret til at deltage i undersøgelsen. Heraf var 45 skoler frie grundskoler. 

Fordelingen af skoler i forhold til de otte segmenter er præsenteret nedenfor. Først folkeskoler 

(segment 1-4) og derefter frie grundskoler (segment 5-8). 

 

 

Segment Antal deltagende skoler Andel deltagende skoler Andel i bruttosamplen 

1 42 25 % 23 % 

2 42 25 % 23 % 

3 26 16 % 16  % 

4 11 7 % 9 % 

5 6 4 % 3 % 

6 2 1 % 3 % 

7 35 21 % 20 % 

8 2 1 % 3% 

   

Tabellen herunder viser repræsentativitetsanalysen, hvor vi sammenligner de deltagende skoler 

med dem, som ikke deltager i undersøgelsen. De marginale afvigelser, som fremgår af tabellen, er 

alle insignifikante, hvilket viser, at rekrutteringen har medvirket til at sikre undersøgelsens repræ-

sentativitet. 

 

Rækkenavne Karakter- 

gennemsnit i 

bundne  

prøvefag 

Andel overgang 

til ungdomsud-

dannelse  

(3 måneder  

efter) 

Etnicitet  

(andel  

udenlandsk  

herkomst) 

Forældres  

uddannelse 

(gennemsnitlig 

andel elever fra 

uddannelses-

fremmede 

hjem) 

Gennemsnitligt 

fravær 

Ikke deltagere 7,1  45,0 % 11,7 % 6,9 % 5,5 % 

Deltagere 7,2  43,4 % 9,5 % 6,5 % 5,4 % 

Alle skoler 7,1  44,8 % 11,4 % 6,9 % 5,5 % 
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4.2 Dataindsamlingen 2016 og 2017 

4.2.1 Udvikling af spørgeskema 

Undersøgelsens første spørgeskema blev udarbejdet af EVA’s projektgruppe i perioden november 

2016 til februar 2017.  

 

Udviklingen af spørgeskemaet tog udgangspunkt i viden fra et indledende litteraturstudie og i in-

terviewdata fra den kvalitative del af undersøgelsen. Desuden blev en 9. klasse inddraget i udviklin-

gen af spørgeskemaet i en workshop i november 2016. Formålet med workshoppen var at få en di-

alog med målgruppen om, hvad der har betydning for de unge i forbindelse med uddannelsesval-

get, herunder hvilke emner der var vigtige at få belyst, samt hvordan spørgsmålene konkret skulle 

formuleres. Endelig blev spørgeskemaet kvalificeret af Mette Pless fra projektets ekspertgruppe. 

 

Spørgeskemaet består af en række spørgsmål, der stilles i hver dataindsamlingsrunde, og en række 

spørgsmål, som vil variere fra runde til runde. I den første runde af dataindsamlingen har der været 

fokus på elevernes baggrund og oplevelse af uddannelsesvalget og selve valgprocessen.  

 

Svarkategorierne til spørgsmålene var hovedsageligt lukkede, men med mulighed for, at respon-

denten nogle steder kunne afkrydse flere svarmuligheder. Flere steder kunne respondenten skrive 

uddybende kommentarer eller notere, hvis respondenten oplevede at der manglede en svarkate-

gori. 

 

Spørgeskemaspørgsmål, skalaer og registerdata som indgår i undersøgelsen skal samlet set, over 

fire år, gøre os i stand til at inddrage følgende i undersøgelsens analyser:  

 

Faktorer knyttet til unges overgang og valgproces  

 

• Elevernes baggrund 

• Overgangsrelaterede aktiviteter herunder vejledning 

• Trivsel 

• Non-kognitive kompetencer (personlige og sociale kompetencer) 

• Kognitive kompetencer (faglige kompetencer) 

• Karrierekompetencer (viden om uddannelse og viden om sig selv) 

• Identitetsmæssige og sociale hændelser og pejlinger  

• Uddannelsesforventninger, samt uddannelses- og jobplaner. 

 

Outcomemål på kort sigt 

 

• Uddannelsesforventninger og afklaring 

• Uddannelsesplaner 

• Oplevelse af valgprocessen 

• Uddannelsesparathed (UPV). 
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Outcomemål på lang sigt  
    

• Valg/ikke-valg af ungdomsuddannelse. 

• Frafald/ fastholdelse efter et års ungdomsuddannelse.  

• Valg af ungdomsuddannelse.  

 

4.2.2 Skalaer for non-kognitive kompetencer  

I spørgeskemaet indgår en række skalaer, der har til formål at måle elevernes non-kognitive kom-

petencer. Non-kognitive kompetencer handler om personlige formbare egenskaber, som ikke kan 

kobles direkte til faglighed, men som synes at have en væsentlig betydning i forhold til, hvordan 

unge går til løsningen af forskellige faglige opgaver samt valgprocesser. I alt fem non-kognitive 

kompetencer adresseres i spørgeskemaet: ”Faglig selvtillid”, ”Indre motivation”, ”Ydre motivation”, 

”Vedholdenhed”” og Samarbejdsevne”. Hver af de non-kognitive kompetencer måles ved hjælp af 

en skala, som består af række forskellige spørgsmål.  Skalaerne, der måler ”Faglig selvtillid”, ”Indre 

motivation”, ”Vedholdenhed” og ”Samarbejdsevne” er udlånt til EVA af NordicMetrics Aps, hvor de 

indgår i værktøjet ”Udvikling i Livsfærdigheder”.3  

 

Faglig selvtillid skal forstås som de unges tiltro til egen evne til at lære og mestre nye udfordringer 

og opgaver. Indre motivation handler om at blive motiveret af ting, der ikke kommer udefra, såsom 

interesse eller glæde ved udfordrende aktiviteter, mens vedholdenhed handler om at kunne lægge 

en indsats kontinuerligt over længere tid uden at miste fokus, også selvom der opstår modgang. 

Endelig handler samarbejdsevne om ens indstilling til samarbejde, og hvorvidt man har tillid i en 

samarbejdssituation og søger at få samarbejdet til at fungere. Følgende spørgsmål indgår i skala-

erne udlånt af NordicMetrics (skalaerne består af udsagn, hvor respondenterne angiver, hvor enige 

eller uenige de er på en skala fra 1-5.):   

    

Faglig selvtillid 

 

• Jeg tror, at jeg vil klare mig rigtigt godt i skolen 

• Jeg er sikker på, at jeg kan forstå selv de sværeste ting i fagene 

• Jeg er sikker på, at jeg kan lære det, jeg bliver undervist i 

• Jeg tror, at jeg vil få et rigtigt godt resultat i test og prøver 

• Jeg er sikker på, at jeg vil klare mig godt i opgaverne i skolen 

• Jeg er sikker på, at jeg kan få en bedre karakterer/evaluering end de fleste andre elever. 

  

 

3 Skalaerne er udviklet af NordicMetrics Aps, som har de fulde rettigheder til skalaerne. EVA har udelukkende brugsrettigheder til skala-

erne, og ret til at offentliggøre skalaerne, i forbindelse med projektet ’Unges vej til uddannelse’ og alle dataindsamlingsrunder af Unge-

panelet (projektets kvantitative datagrundlag). Enhver anvendelse og offentliggørelse skal ske med klar reference til NordicMetrics Aps. 

EVA har ikke ret til at videreudvikle eller ændre på skalaerne. Brug af skalaerne af tredjepart skal ske efter aftale med NordicMetrics Aps. 
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Indre motivation 

 

• Jeg kan godt lide udfordrende aktiviteter, så jeg kan lære nye ting 

• Jeg kan godt lide aktiviteter, der gør mig nysgerrig, også selvom om det er svært 

• Jeg kan godt lide aktiviteter, jeg lærer meget ved 

• De mest tilfredsstillende aktiviteter er dem, som jeg udvikler mig mest ved 

• Jeg kan bedst lide aktiviteter, som jeg lærer af, også selv om de ikke giver en god karakter/evalue-

ring 

• Jeg kan bedst lide meget svære opgaver, så jeg kan lære rigtigt meget. 

 

VedholdenhedVedholdenhedVedholdenhedVedholdenhed    

 

• Jeg har nået mål, der krævede lang tids indsats 

• Når jeg begynder på noget, gør jeg det færdigt 

• Jeg bliver ved med at arbejde med problemerne, selvom det ikke lykkedes i første forsøg 

• Jeg har trodset modgang for at løse vigtige opgaver 

• Tilbageslag og modgang får mig ikke til at tabe modet 

• Jeg bliver ved med at kæmpe, også selv om jeg er på vej til at tabe. 

 

Samarbejdsevne 

 

• Jeg er altid åben og ærlig over for andre 

• Jeg er en, der hjælper og støtter andre 

• Jeg er en, der er med til at skabe tillid blandt dem, jeg samarbejder med 

• Jeg er altid med til at skabe enighed og gode løsninger for gruppen 

• Jeg har respekt for og tillid til andre. 

 

Skalaerne er afprøvet af NordicMetrics og valideret i denne undersøgelses data med tilfredsstil-

lende resultater, bl.a. viste alle fire skalaer Cronbachs alpha niveauer mellem 0,86 og 0,91 og PSI 

scores mellem 0,78 og 0,89.  

Foruden skalaerne fra NordicMetrics indgik der også en skala for ydre motivation. Ydre motivation 

handler om, hvorvidt man bliver motiveret af eksterne faktorer, såsom at vise sine evner for andre 

og få bedre karakterer end sine kammerater. Skalaen er baseret på EVAs egen oversættelse af 

McCord, R & Matusovich, H. Developing an Instrument to Measure Motivation, Learning Strategies 

and Conceptual Change, 2013. Følgende spørgsmål indgår i skalaen (skalaen består af udsagn, 

hvor respondenterne angiver, hvor enige eller uenige de er på en skala fra 1-5.):   
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Ydre motivation   

 

• Det betyder meget for mig at få gode karakterer 

• Hvis jeg kan, vil jeg gerne have bedre karakterer end de fleste af mine klassekammerater 

• Jeg vil gerne klare mig godt i skolen, fordi det er vigtigt for mig at vise mine evner over for min fami-

lie, venner eller andre. 

 

I analyserne er de fem skalaer, der måler non-kognitive kompetencer, er opgjort som kvartiler, så-

ledes at de respondenter, hvis samlede score ligger i den øverste fjerdedel af skalaen har fået vær-

dien 1, mens de respondenter, hvis score ligger i den næst øverste fjerdedel har fået værdien 2 og 

så fremdeles. 

 

4.2.3 Operationalisering af karrierekompetencer 

I spørgeskemaet indgår også en række spørgsmål, der har til formål at måle elevernes karrierekom-

petencer.  

 

Karrierekompetencer kan defineres som ”elevernes håndtering af og forståelse for deres forløb og 

overgange i uddannelsessystemet ved hjælp af viden om dem selv, fag, uddannelser, arbejdsmar-

ked og samfundet” (Katznelson & Lundby, 2015; Thomsen, 2014). Med karrierekompetencebegre-

bet betones altså både tilegnelsen af konkret viden om samfund, uddannelser og arbejdsmarked 

og udviklingen af evnen til at tage hånd om eget uddannelses- og arbejdsliv, herunder evnen til at 

håndtere usikkerhed og være i stand til at træffe valg. Karrierekompetence er dermed et komplekst 

begreb, som vanskeligt lader sig indfange i en spørgeskemaundersøgelse – operationaliseringen i 

konkrete spørgsmål betyder uvægerligt, at begrebet forsimples. Med dette grundlæggende forbe-

hold for øje har vi valgt med udgangspunkt i litteraturen at forsøge at formulere nogle spørgsmål, 

der omhandler karrierekompetencer. Spørgsmålene er formuleret som en række udsagn, som de 

unge i spørgeskemaundersøgelsen kan erklære sig enige eller uenige i: 

    

Viden om mig selv 

 

• Jeg ved, hvad jeg interesserer mig for. 

• Jeg tænker over, hvad der er vigtigt for mig i livet. 

• Jeg ved, hvad jeg er god til. 

• Jeg ved, hvad jeg ikke er så god til.  

• Jeg ved, hvilke slags uddannelser der kunne passe til mig. 

 

Viden om uddannelse 

 

• Jeg har overblik over de forskellige typer af ungdomsuddannelser, der findes. 

• Jeg ved, hvad det kræver at komme ind på en ungdomsuddannelse. 

• Jeg kender til mange forskellige typer af videregående uddannelser. 
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Viden om arbejdsmarked  

 

• Jeg kender til mange forskellige typer af jobs. 

• Jeg ved, hvilken slags uddannelse man skal have for at kunne få forskellige typer af arbejde (fx 

hvordan man bliver advokat, tømrer eller ejendomsmægler). 

 

Proaktiv adfærd 4 

 

• Jeg taler med forskellige mennesker om deres uddannelser og arbejde 

• Jeg læser på internettet eller andre steder for at få mere viden om forskellige uddannelser 

  

Ved at anvende den statistiske metode faktoranalyse, kan vi undersøge, om de udsagn, der om-

handler karrierekompetencer måler det samme begreb, eller om der empirisk set er flere dimensio-

ner under begrebet. Analysen udpegede to mulige indeks: 

 

• Viden om uddannelse 5 

• Viden om mig selv 6 

 

Faktoranalysens resultater viste ingen væsentlige problemer i form af spørgsmål, der havde høje 

faktorloadings på mere end en faktor, og dermed kunne være forbundet til mere end et indeks.  

Endeligt viste begge indekser at have tilfredsstillende reliabilitet med Cronbachs alfaniveauer over 

0,7.  

 

De to indeks ”Viden om mig selv” og ”Viden om uddannelse” er normeret til en femkategoriskala.  

 

Udsagnet ”Jeg kender til mange forskellige typer af jobs” er anvendt som et selvstændigt item i un-

dersøgelsens analyser. 

 

Spørgsmålene om proaktiv adfærd er ikke medtaget i undersøgelsens første rapport, da disse 

spørgsmål ikke viste en entydig sammenhæng med de forhold, vi har undersøgt, fx oplevelsen af 

pres forbundet med det forestående uddannelsesvalg. De tvetydige resultater kan hænge sammen 

med, at årsagssammenhængen er kompleks. Man kan både forestille sig, at man føler sig mindre 

presset, hvis man udviser proaktiv adfærd i form af en undersøgende tilgang til uddannelsesmulig-

heder. Omvendt kan man også forestille sig, at en undersøgende adfærd kan være et resultat af en 

følelse af pres. 

 

4.2.4 Pilottest  

Inden udsendelse af spørgeskemaet blev det pilottestet. Formålet med pilottestene var at kvalifi-

cere spørgeskemaet og at sikre at spørgsmålene blev forstået ensartet og i overensstemmelse med 

 

4  Baseret på Kuikpers et al. (2011). 

5  Udsagnet ”Jeg ved, hvilken slags uddannelse man skal have for at kunne få forskellige typer af arbejde (fx hvordan man bliver advo-

kat, tømrer eller ejendomsmægler)” er en del af dette indeks. Udsagnet var oprindeligt tænkt som en del af indekset for viden om 

arbejdsmarked, men faktoranalysen viste, at udsagnet afspejler viden om uddannelse.  

6   Udsagnet ”Jeg ved, hvad jeg ikke er så god til” viste sig at kunne udelades fra indekset. 

 



Metodeappendiks til Unges veje mod ungdomsuddannelse 

Kvantitativ dataindsamling 

Danmarks Evalueringsinstitut 20
 

intentionen. Pilotinterviewene blev gennemført af Epinion telefonisk med potentielle responden-

ter, dvs. elever i 8. klasse. Der blev udført i alt 10 pilottests. Skemaet blev gennemgået spørgsmål 

for spørgsmål, således at informanterne kom igennem alle dele af spørgeskemaet. Pilotinter-

viewene var af 30 til 40 minutters varighed, alt efter hvor mange kommentarer informanterne 

havde. I interviewene var der særligt fokus på at få afklaret, om svarkategorierne var tilstrækkelige 

oag gensidigt udelukkende, om spørgeskemaet forekom logisk og klart, samt om spørgeskemaet 

manglede vigtige aspekter. 

 

4.2.5 Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse  

Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i perioden marts-maj 2017. Der blev indsamlet 5.397 

besvarelser fra 145 skoler, hvilket giver en svarprocent på 68 %. 

 

Kontaktlæreren på skolen fik tilsendt et informationsbrev med en beskrivelse af undersøgelsens 

formål samt nedenstående vejledning til den praktiske gennemførsel af undersøgelsen: 

 

Læs op for eleverne:  

Tak fordi I vil besvare spørgeskemaet! Spørgeskemaet er en del af en stor undersøgelse om unges 

valg af uddannelse og arbejde. Undersøgelsen skal give politikere, skoleledere, lærere og vejledere 

en bedre forståelse for hvordan unge har det, og hvad der har betydning, når unge træffer valg om 

fremtiden. 

 

Spørgsmålene handler om dine tanker om uddannelse og arbejde, hvordan du har det i dagligda-

gen og hvordan du har det med skolearbejde. Du er helt anonym, så der er ikke nogen, der får at 

vide, hvad du har svaret – hverken dine forældre eller lærere.  

 

Det tager ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet. Du begynder besvarelsen ved at gå ind på: 

www.survey.epinion.dk/8klasse 

  

Når eleverne gik ind på linket, skulle de på første side logge på med deres UNI-Login, der sikrede at 

der kunne følges op på gennemførslen på både skole-, klasse- og individniveau.   

 

I perioden 21. april – 3. maj blev der gennemført telefoniske påmindelser til de skoler hvor ingen 

elever havde besvaret undersøgelsen. D. 8. maj blev der sendt en e-mailpåmindelse til de skoler, 

hvor enkelte klasser ikke havde besvaret undersøgelsen, og d. 15-16. maj blev der sendt en e-mail-

påmindelse ud til de skoler, hvor enkeltindivider ikke havde besvaret undersøgelsen. 

 

4.2.6 Repræsentativitet  

For at undersøge, om respondentgruppen på individniveau er repræsentativ for kildepopulationen 

bestående af 8. klasses elever i Danmark, har vi foretaget en repræsentativitetsanalyse, der under-

søger repræsentativiteten i forhold til følgende faktorer: region, herkomst, skoleskift, mors tilknyt-

ning til arbejdsmarkedet, fars tilknytning til arbejdsmarkedet, skoletype, familiestatus, mors ud-

dannelse, fars uddannelse, by-størrelse, familieindkomst. 

 

Fordelingen af de undersøgte faktorer blandt henholdsvis respondenter og kildepopulationen er 

beskrevet i tabel 4.1. Selvom der er signifikant forskel på fordelingerne i de to grupper, er forskel-

lene relativt små. Vi vurderer derfor, at respondentgruppen i det store og hele er repræsentativ for 

kildepopulationen med hensyn til de undersøgte faktorer. 
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TABEL 4.1 

Fordelingen af de undersøgte faktorer blandt henholdsvis respondenter 

og kildepopulationen 
 

Respondenter Kildepopulation 

 
Antal Procent Antal Procent 

Region     

Nordjylland 764 14 % 7.467 10 % 

Midtjylland 1.537 29 % 17.101 24 % 

Syddanmark 1.327 25 % 15.684 22 % 

Hovedstaden 1.056 20 % 20.068 28 % 

Sjælland 647 12 % 10.838 15 % 

Total 5.331 100 % 71.158 100 % 

Herkomst 
  

Dansk 4.832 91 % 62.961 88 % 

Vestlig indvandrer 39 1 % 717 1 % 

Ikke-vestlig indvandrer 69 1 % 1.467 2 % 

Vestlig efterkommer 21 0 % 394 1 % 

Ikke-vestlig efterkommer 370 7 % 5.619 8 % 

Total 5.331 100 % 71.158 100 % 

Skoleskift 
  

Ingen skift 2.436 46 % 32.780 46 % 

1 skift 1.934 36 % 26.147 37 % 

2 skift 759 14 % 8.880 12 % 

Mere end 2 skift 203 4 % 3.389 5 % 

Total 5.332 100 % 71.196 100 % 

Mors tilknytning til arbejdsmarkedet 
  

Beskæftiget 4.402 83 % 56.545 81 % 

Arbejdsløs 151 3 % 2.053 3 % 

Uden for arbejdsstyrken 721 14 % 11.530 16 % 

Total 5.274 100 % 70.128 100 % 

Fars tilknytning til arbejdsmarkedet 
  

Beskæftiget 4.557 89 % 58.702 86 % 

Arbejdsløs 108 2 % 1.663 2 % 

Uden for arbejdsstyrken 465 9 % 7.546 11 % 

Total 5.130 100 % 67.911 100 % 



Metodeappendiks til Unges veje mod ungdomsuddannelse 

Kvantitativ dataindsamling 

Danmarks Evalueringsinstitut 22
 

 
Respondenter Kildepopulation 

Skoletype 
  

Folkeskoler 3.963 74 % 53.806 76 % 

Friskoler og private grundskoler 1.365 26 % 14.574 20 % 

Efterskoler 2 0 % 668 1 % 

Specialtilbud 1 0 % 1.908 3 % 

Ungdomsskoler 0 0 % 239 0 % 

Total 5.331 100 % 71.195 100 % 

Familiestatus 
  

To voksne i hustanden 4.162 78 % 53.328 75 % 

Enlig forældre 1.128 21 % 16.658 23 % 

Ikke hjemmeboende 41 1 % 1.172 2 % 

Total 5.331 100 % 71.158 100 % 

Mors uddannelse 
  

Grundskole/forberedende uddannelse 579 11 % 9.521 14 % 

Gymnasial uddannelse/EUD 2.053 39 % 28.494 42 % 

KVU 293 6 % 3.641 5 % 

Bachelor/MVU 1.597 31 % 18.975 28 % 

LVU/ph.d 680 13 % 7.971 12 % 

Total 5.202 100 % 68.602 100 % 

Fars uddannelse 
  

Grundskole/forberedende uddannelse 731 14 % 11.667 17 % 

Gymnasial uddannelse/EUD 2.368 46 % 31.920 47 % 

KVU 472 9 % 5.397 8 % 

Bachelor/MVU 806 16 % 9.753 14 % 

LVU/ph.d 754 15 % 8.697 13 % 

Total 5.131 100 % 67.434 100 % 

   

Hovedstadsområdet 530 10 % 12.733 18 % 

50.000+ indbyggere 948 18 % 9.578 14 % 

10.000-49.9999 indbyggere 1.330 25 % 15.461 22 % 

2000-9999 indbyggere 967 18 % 12.798 18 % 

<2000 indbyggere 1.475 28 % 19.471 28 % 

Total 5.250 100 % 70.041 100 % 

Familieindkomst 
  

Nederste kvartil 1.084 21 % 16.636 25 % 
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Respondenter Kildepopulation 

Tredje kvartil 1.244 24 % 16.795 25 % 

Anden kvartil 1.306 26 % 16.858 25 % 

Øverste kvartil 1.448 28 % 16.999 25 % 

Total 5.082 100 % 67.288 100 % 

 

4.2.7 Registerdata 

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen har vi anvendt registerdata fra Danmarks Statistik 

(oplysninger om elevernes baggrund mm.) og STIL (Uddannelsesparathedsvurderinger og Natio-

nale test i dansk og matematik i 6. klasse). Registerdata, fx ”uddannelsesparathedsvurdering” eller 

”antal skoleskift”, er både inddraget som forklarende variable og som outcomevariable (respons-

variable), sat i forbindelse med data fra spørgeskemaundersøgelsen. Registerdata blev endvidere 

anvendt selvstændigt fra spørgeskemadata i forbindelse med repræsentativitetsanalysen med 

henblik på at teste, om respondenterne er repræsentative for kildepopulationen.  

 

4.2.8 Analyse og bearbejdning af data 

Data er blevet analyseret på forskellig vis. Først og fremmest har vi foretaget en række beskrivende 

analyser, der præsenterer de rå fordelinger af variablene. Derudover har vi undersøgt en række 

sammenhænge mellem to variable ved hjælp af krydstabeller. Til brug for test af signifikans har vi 

anvendt en korrigeret chi2-test, der tager højde for undersøgelsens klyngeudvælgelse ved at korri-

gere for eventuel afhængighed mellem besvarelser fra elever fra samme skole. Derudover er der 

blevet gennemført en række multivariate logistiske regressionsanalyser med henblik på at under-

søge mere komplekse sammenhænge. 

 

4.2.9 Multivariat regressionsanalyse  

Med henblik på at tage højde for flere faktorer i den samme analyse, anvendes en række multiple 

logistiske regressionsmodeller. I analyserne tages de højde for delvis afhængighed mellem besva-

relser af elever fra samme skole ved hjælp af cluster-korrektion. Odds-ratioer (OR) er blevet omreg-

net til marginal effects med henblik på at udtrykke sandsynligheder, der er lettere at fortolke. Mo-

dellernes konkrete specifikationer er beskrevet de steder, de fremkommer både i hovedrapporten 

”Uddannelsesvalget i 8. klasse” og notatet ”Uddannelsesparathed i 8. klasse”.  
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Der er lavet adskillige undersøgelser om unge og valgprocesser i overgangen mellem grundskole 

og ungdomsuddannelse. EVA har derfor i et indledende litteraturstudie set nærmere på udvalgte 

publikationer om unges forløb og uddannelsesvalg.  

 

Nedenfor undersøgelsens samlede litteraturliste.  
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