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1 Resultater og perspektivering 

Med dette not at sætter D an marks Evalueri ngsinstitut (EVA) f okus på, hvilken bety dnin g er hvervs
uddannelsesref or me n har haft for voksnes tilgang til og genn emførelse af grundf orl øbet p å er
hvervsud dan nelser ne. Med n otatet ser vi desude n nær me re på, hvilken bet ydni ng ref or me n har 
haft for elevp rofile n blan dt voksne på erhve rvsudd an nelser nes grun dforløb . Notat et bidr age r såle
des også med vid en om, hvilken betyd nin g erhve rvsud dan n elsesrefor me n har haft for ambition en 
om, at flere voksne går fr a at v ære ufaglært e til faglærte . 

 
 

 

-
-

-

Releva ns, faglig kontekst og målgruppe 

Relevans 
Fremskriv nin ger af det d anske arbej dsmarked vise r, at de r er i de komme nde år komme r til at være 
en stor man gel på faglært e, mens der komme r til at være et stort ove rskud af ufagl ært arb ejdskraft. 
Til trods for dette har der det s eneste årt i samlet set været e n faldend e søgnin g mod erhve rvsud
dan nelsern e – særligt blan dt de unge . Skal det lykkes at indfri ambitioner ne om at få flere faglæ rte, 
kræver det , at flere voksne fin der vej til og genn emf øre r en e rhvervsu dd annelse. 

 -

 
 
 

-
-
-

 
 

 

-
-

-

 -

 

Erhvervsu ddannelsesr efor me n, der tr ådte i kraft i au gust 2015, blev genn emf ørt med en målsæt
ning om, at flere skulle genne mføre en erhv ervsud dannelse, og at kvalitete n af erhve rvsud dan nel
serne skulle øges. Med ref or men fulgte samti dig e n række re gelæn drin ge r, bl.a. nye, skær p ede ad
gangskr av til grundf orl øbet , herund er krav om at have best ået dansk og mate matik i grun dskolen 
samt krav om gymnasi al baggrund p å nogle erhve rvsud dan nelser.  

Faglig konte kst 
Imple ment erin ge n af erhve rvs uddannelsesref or me n er blev et fulgt af to større ev alue rin ger. 

KO RA og EVA (Sønde rgaard et al., 2017) finder , at der har vær et et stort fald i tilgan gen af voksne til 
erhve rvsudd ann elsernes grun dforl øb i det første skoleår eft er refor men, og at v oksne elev er, de r 
påb egy ndte grun dforløb i det første kvart al efter ref or me n havde et større fr afald en d voks ne ele
ver, de r påbegyndt e gru ndforl øbet før refor men. Rapporten finder d esuden , at leder e og u nder vi
sere peger p å en række udfor drin ger i forhold til imple me nt erin gen af r ealkompet enc evur derin ge r 
(RKV ) og afkortn ing, og at der på mi ndr e skoler kan vær e udford rin ger med at et able re vok senpæ
dagogiske miljøe r, som var et af reformelemente rne. 

EVA’s (2017) følgeevalue rin g af Erhvervsudd an nelse for v oksne (euv) find er ligele des, at de r har væ
ret et fald i tilgan gen bl andt v oksne elever i det første skoleår efter r eformen, men at fr afaldet til 
gen gæld er ble vet min dre . EVA’s følgeev aluerin g pe ger p å, at der er beh ov for styrke b ruge n af RKV 
og at d e voksenp ædagogiske miljøe r ikke altid priorite res. Følgee value rin gen fin der en deli g, at 
mens skolern e finde r det attr aktivt at afkorte udd an nelsern e for de voksne, kan d enn e afkortnin g 
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opleves som min dre attraktiv for voksne elev er med svagere forudsæt nin ger , idet de r ammes af 
kombi nati on en af korte re forløb og skærped e fagli ge krav .   

Dette not at by gger vide re p å r esultatern e af disse evalue rin ger på to pu nkter: 

1. Notatet an alysere r tilgang og gen nemf ør else tre skoleår hhv . før og efter ref or men , mens d e 
tidlige re evalue rin ge r kun ser på det første skoleår efte r reforme n. 

2. Notatet h ar et særskilt fokus på tilgang, genn emf ør else og el evsamme nsætni ng blandt vok sne 
på erhv ervsud dannelser ne gr undforløb . 

Målgruppe 
Notatet p ræsent ere r ny vide n, der er r elevant for flere målgru pper . Notat et kan bid rage til at kvalifi
cere arb ejdet med de ud dan n elsespolitiske målsætni nger fr a erhve rvsudd an nelsesref or men og 
har de rmed relev ans for p olic y-niveau et. Not at kan end vide r e infor me re en br ede re udd an nelses
politisk debat om erh vervsu d dan nelsern e. 

 

 

-

-

Fakta om erhvervsuddannelsesreformen 

 
- Erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraf t i august 2 015, medførte en række rege læn

dringer for voksne på erhverv suddannelserne. 

Skærpede faglige krav i forbindelse med optagelse og gennemførelse 
• Skærpede adgangskrav (02 i dan sk og mate mat ik) for alle, der på begynder et grundforløb 

uden at have e n uddannelse saft ale ell er uden to år s relev ant erh vervserfar ing. 
• Skærpede faglige mål på mange uddannelser, herunder at fin ans- og kontoruddannelserne 

skal være på gymna sia lt n iveau ( eux). 
• Skærpede overgangskrav fra gru ndforløb til hovedforløb. 

Standardiserede forløb 
• Indførelse af uddannelsesspecif ikke grundforløb 2 af 20 ugers varighed. 
• Tre st andardiserede voksen spor (euv 1, euv 2 og euv 3). 

Afkortning 
• Standardafkortning på 10 % af u ndervisning stiden på hovedforløbet for voksne med t idligere 

uddannelse eller r elevan t erhver vserfaring. 
• Standardmeritter, hvor voksne automatisk afkort es i uddannelse stiden, hvis de fx tidligere 

har gennemført bestemte AMU-k urser. 
• Mulighed for yderligere afkortninger på baggrund af individuelle vurderinger. 

Hovedr esultater 

Helt over or dnet find er vi, at d e r efter erhv ervsud dannelsesref or men e r sket et fald i tilgange n af 
voksne til grun dforl øbet p å tre ud af fire hoved omr åde r. Anal yserne vise r, at de r til gengæld er flere 
af de opt agne, de r ge nne mfør er gru ndf orløbet, og at de r på to ud af tre hov edområd er, hv or de r 
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har væ ret et fald i tilgan ge n, er flere voksne, der genn emf ør er grundf orl øbet efte r reformen på 
trods af en fal dend e tilgang. D et kan bl.a. hæn ge sammen med, at elevsammensæt nin gen blandt 
voksne elever p å erhv ervsud d ann elserne har ænd ret sig i ret ning af en fagli gt stærkere elev grup pe 
som følge af ref or men. D enn e udvikling har dog ligeled es be tydet, at e n stor gr uppe v oksn e ufag
lærte rammes af de skærpe de fagli ge krav og de rme d ikke kan påbe gy nde en e rhve rvsudd annelse. 

 -

 -

 

 

-

-

 -

 
 

-
-

 -

Fald i tilgangen af voksne til grundforløbet på tre hovedområder 

Det største fald i tilgangen af v oksne elever p å gru ndf orløbet har fundet sted p å hoved omr åde rne 
Kont or , han del og forret nin gsservic e og Fødev are r, jordb rug og oplevelser . Her er tilgan gen faldet 
med hhv. 15 % og 20 %, når man samme nligner tilgan gen tr e skoleår hhv. før og efte r refor men . På 
hoved omr ådet Teknol ogi , byggeri og tr ansp ort er tilgan gen f aldet me d 8 %. De store fald i tilgan
gen til disse tre hove domr åde r skal ses i lyset af de skærpede adgan gskrav og de skærp ed e faglige 
mål p å uddannelse rne, som bl ev indført me d reformen.  

Stor stigning i tilgangen til grundforløbet på Omsorg, sundhed og pædagogik 
Modsat de øvri ge tre hoved omr åde r er tilgangen til Omsor g, sundhe d og p ædagogik me r e end for
doblet (sti gnin g på 141 %) efte r reformen. De n markant e stigning skal ses i lyset af de ændr ede 
over gan gskrav fr a gru ndforløb til hovedforl øb, som inde bær er, at en bet ydeli g del af de m, der før 
reformen kunne optages direk te på hove dforløb in den for social- og sundhedsud dannelser ne, ef
ter refor men er n ødt til først at genne mf øre et grundf orl øb. D ette afspejler sig ogs å i tilgan gen til 
hovedf orl øbet, som er fald et markant i kølvandet p å refor men. 

Dette resultat bet yde r, at de r samlet set er sket en stignin g i tilgan ge n til erhvervsud dannel sernes 
grun dforløb p å 5 %, men fr asortere r man udd an nelsern e ind en for O msor g, sundh ed og p ædago
gik, er der sket et fald på 13 % i den samle de tilgang.  

En større andel gennemfører grundforløbet 

Andelen af v oksne elever, d er gen nemf ør er grundf orl øbet, e r steget fra 61 % før ref or men t il 71 % 
efter ref or men , når man sammenli gne r tilgange n tre skoleår hhv. før og efter ref or me n. Sti gnin ge n 
kan bl.a. he nfør es til den ændr ede elevsammensæt nin g blan dt voksne på grun dforl øbet . D erud
over h ar de r med r eformen væ ret et øget fokus på indsatse r i forhold til at bekæ mpe fr afald på er
hvervsud dan nelser ne.  Den største stigni ng h ar vær et på K ontor , hand el og forret nin gsser vice, hv or 
and elen er steget fra 58 % til 71 %, og Oms or g, sundhed og p ædagogik, hvor an delen er ste get fra 
64 % til 74 %. På Fødevarer , jordb rug og ople velser er de n steget fr a 59 % til 66 %, mens den på 
Tekn ologi, by gge ri og transport er steget fr a 62 % til 71 %.  

Flere voksne gennemfører grundforløbet trods faldende tilgang 

Den stor e stignin g i gen ne mførelsespr oce nten har gj ort, at antallet af voksne, d er ge nne mf øre r 
grun dforløb et, er steget efter r efor men p å alle hove domr åd e r undtage n Fødev are r, jordb ru g og op
levelser, hvor der er sket et fald på 11 %. Over ord net set er antallet steget med 24 %. Det dækker 
imidle rtid ov er en mark ant stignin g på 179 % på O msor g, su ndhed og pæ dagogik og kun mind re 
stignin ger p å 4 % på hhv. Kont or, handel og for retni ngsse rvic e og Teknologi, b ygger i og tr ansport . 
Udviklingen i antallet af voksn e, der genne mf øre r gru ndf orløbet, skal ses i lyset af, at der p å tre ud 
af fire hove domr åd er er sket store fald i antallet af pe rson er, der p åbe gyn der grun dforløb et . Alt i alt 
gen nemf ørt e ca. 7.500 voksne grun dforløb et per skoleår før r efor men , me ns det tal er stege t til ca. 
9.200 efter reformen. Se r man bort fr a den ekstr aordin ært store stignin g på O msor g, sund hed og 
pæd agogik, e r ant allet af voksne, der gen nemf ør er grundf orl øbet p å de tre andr e hove domr åde r, 
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stort set uændr et, idet c a. 6.50 0 voksne genn emf ørte grun df orløbet pe r skoleår før reformen, me ns 
ca. 6.600 ge nne mfører efte r ref or men . Den stige nde andel, d er gen ne mfører grun dforløbet , ser 
altså ud til at kompe nsere for det falden de opt ag. 

FIGUR  1.1 

Flere voksne gennemfører trods faldende tilgang 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Antallet af gennemførte og påbegyndte hhv. før og efter reformen er udregnet som et gennemsnit af hhv. tre sko 
leår før reformen (2012/13-2014/15 ) og tre skoleår efter reformen (2015/16-2017/18). 

-
 

Skærpede adgangskrav betyder en fagligt stærkere gruppe af voksne elever 
på erhvervsuddannelser  
Analyser ne pe ger p å, at ref or men har haft indfly delse på el evsamme nsætni nge n blan dt voksne på 
erhve rvsudd ann elserne . Udvik lingen e r gen erelt gået i retni n g af, at elev gru ppen e r blevet stær
kere, dog på b ekostnin g af, at en stor grupp e voksne ufaglær te ikke har haft mulighe d for at påbe
gyn de en erhv ervsud dannelse , da de r ammes af de skærpe d e faglige krav, r efor me n me dførte. Ud
viklingen i elevprofilen er hovedsageligt drevet af den store gruppe af voksne elever, der rammes af 
de skærpede faglige krav, jf. figur 1.2 nedenfor. Analyserne af udviklingen af elevprofilen viser såle
des:  

 
 
 

 

-
-
-

-

 

 

-

-

• Et stort fal d i ant allet af v oksne el eve r ude n en tidli ge re genn e mført un gd omsudd an nelse p å tre 
u d af fir e hov ed omr åde r. Antallet af voksne elever uden e n tidliger e gen ne mført ungdoms uddan
nelse er faldet fr a ca. 7.400 om året i skoleåre ne før r eformen til ca. 6.700 om året efte r ref or men . 
Det svare r til et fald på omkrin g 10 %. Denne udviklin g gør sig gælde nde p å alle hove domr åde r 
undtage n Omsorg, sundhed og pæd agogik, hvor de r er sket en stor stigni ng i ant allet af voksne 
uden tidligere genn emf ørt e ungd omsudd ann elser. Se r man bort fra ud viklinge n på O msor g, 
sundhed og pæd agogik, er de r tale om et fald fr a c a. 6.100 til 4.600 voksne elever om året, sva
rend e til et fald på 25 %. 
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• En st or sti gni ng i ant allet af v oksne el eve r me d en ti dligere ge nn emf ør t gy mn asi al udd an nelse 
elle r erh ve rvsud dannelse på Omsorg, sundh ed og p æd agogik . Antallet af voksne elever me d en 
tidlige re ge nne mført ungdomsuddan nelse er samlet set steget fra c a. 4.900 om året før ref or men 
til ca. 6.300 om året efter r efor men , svare nde til en stigni ng på omkrin g 30 %. Denne stigni ng er 
dog hoveds ageligt dr evet af u dviklinge n på hov ed området Omsorg, sundhed og pæ dagogik, 
hvor skærp ede ov er gangskr av har betyd et, at voksne , der før refor men started e direkte p å ho
vedforløb et, nu er n ødt til at genne mføre grundf orl øbet. S er man bort fra udviklin gen p å O msor g, 
sundhed og pæd agogik, er de r kun tale om en lille stignin g på c a. 3 %. 

 

 

 

-

-

-

• V oksne elev er med e n tidli ge re gen ne mf ørt un gdomsud dann else ud gør en st ør re andel af el e
v er ne en d tidli ge re . Hver ande n voksne elev, de r er startet p å grundf orl øbet efte r reformen, har 
en tidlige re ge nne mført ungd omsud dannelse. Før reformen havde to ud af fe m voksne ele ver en 
tidlige re ge nne mført ungdomsuddan nelse. Udviklingen kan observe res på alle fire h oved omr å
der og kan forklares me d, at d er har væ ret et stort fald i antallet af ufaglærte v oksne. 

• D en et niske fordeli ng e r næste n uæn dr et . På alle fire hoved områder skete der et fald i ant allet af 
voksne me d indv and rer baggr und i det første skoleår efter re for men. Ant allet er dog steget igen i 
det and et og tr edje skole år eft er refor men, og det e r nu på n oge nlund e samme nive au som før 
reformen. Antallet af v oksne med in dvandr erb aggrund e r således ikke faldet markant , som det 
ellers så ud til det første skoleår efter r eformen. 

FIGUR 1.2 

Udviklingen i tilgang og elevprofil er hovedsageligt drevet af et stort fald i 
antallet af ufaglærte v oksne 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Antallet af voksne elever med og uden tidligere gennemført ungdomsuddannelse er udregnet som et gennemsnit 
af hhv. tre skoleår før reformen (2012/13-2014/1 5) og tre skoleår efter reformen (2015/16-2017/18). 
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Perspektivering 

Efter de første tre år med euv står det klart, at de skærpede faglige krav er slået igennem. Intentio
nerne om at øge andelen af elever på euv, der gennemfører grundforløbet er indfriet. Den ændrede 
elevsammensætning har dog været på bekostning af tilgangen, idet det ikke er lykkedes at til
trække flere voksne til erhvervsuddannelserne. Det aktuelle billede af euv rummer således fortsat 
en række problemstillinger. 

-

-

 

Udfordringer med at tiltrække flere voksne til erhvervsuddannelserne 
Resultaterne i notatet viser, at der på tre ud af fire hovedområder er sket et fald i tilgangen af 
voksne elever til grundforløbet på erhvervsuddannelserne. Det er en bekymrende udvikling i lyset 
af behovet for faglært arbejdskraft i Danmark. Det store fald i tilgangen til grundforløbet er drevet 
af, at en stor gruppe voksne ansøgere rammes af de skærpede faglige krav og dermed ikke kan på
begynde en erhvervsuddannelse. Hertil kommer, at det ikke er lykkedes at tiltrække flere voksne, 
der opfylder adgangskriterierne. EVA’s følgeevaluering af euv fra 2017 (EVA, 2017) har peget på 
nogle af de forhold, som har haft betydning for dette. Den viste blandt andet, at euv ikke er et væ
sentligt bedre tilbud til de fagligt stærke, end det de havde tidligere med GVU. Samtidig kan euv 
være vanskelig for voksne med svagere faglige forudsætninger, fordi de mødes af kombinationen 
af kortere forløb og skærpede faglige krav. 

-

-

  
 

Behov for opkvalificering 
En stor gruppe voksne ansøgere er således blevet ramt af de skærpede faglige krav og kan ikke på
begynde en erhvervsuddannelse uden en forudgående opkvalificering. Dette kalder på et styrket 
fokus i forhold til denne opkvalificering, både i forhold at styrke den enkelte voksens muligheder 
på arbejdsmarkedet, og i forhold til at dække behovet for faglært arbejdskraft. 

-

 
Voksne ansøgere, der ikke opfylder adgangskravene på 02 i dansk og matematik, kan i dag opkvali
ficere sig på VUC med henblik på at opfylde adgangskravene til euv. Erhvervsuddannelsesaftalen 
fra efteråret 20181 giver imidlertid erhvervsskolerne mulighed for fra 1. august 2020 at udbyde selv
stændige adgangskurser i dansk og matematik til voksne ansøgere med henblik på at skabe enk
lere og mere sammenhængende uddannelsesforløb og en nemmere vej ind på erhvervsuddannel
serne for ufaglærte voksne. Det bliver interessant at følge, om dette tiltag kan bidrage til, at flere 
voksne ansøgere bliver opkvalificeret med henblik på at kunne opfylde adgangskravene og der
med påbegynde en erhvervsuddannelse. 

-

-
-

-

-

 

Fortsat stor andel, der ikke gennemfører grundforløbet 
Notatet viser tydeligt, at der er sket en stor stigning i andelen af voksne elever, der gennemfører er
hvervsuddannelsernes grundforløb. Det er utvivlsomt et positivt resultat. Alligevel er det værd at 
have for øje, at der fortsat er en stor andel (28 %), der ikke gennemfører. Der er derfor fortsat behov 
for at have et fokus på indsatser, der kan øge andelen af voksne, der gennemfører grundforløbet. 

-

 

 

1  Regeringen m.fl. (2018). Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden. 
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Datagrundlag 

Analyserne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik for alle voksne på 25 år og derover, 
der er påbegyndt grundforløbet på en erhvervsuddannelse i de seneste tre skoleår2 før erhvervsud
dannelsesreformen (2012/13-2014/15) og de første tre skoleår efter (2015/16-2017/18). 

-

 

2  Et skoleår er defineret som perioden fra 1. august til 31. juli i det efterfølgende år. 
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2 Indledning 

Det forventes, at der frem mod 2025 kommer til at mangle op mod 70.000 faglærte på det danske 
arbejdsmarked. Samtidig vil der være et stort overskud af ufaglært arbejdskraft (AE, 2017). Til trods 
for dette har der det seneste årti samlet set været en faldende søgning mod erhvervsuddannel
serne. Derfor er en af tidens helt store brændende platforme spørgsmålet om, hvordan vi får op
kvalificeret arbejdsstyrken og blandt andet gjort flere ufaglærte til faglærte. Skal det lykkes, kræver 
det, at flere voksne finder vej til og gennemfører en erhvervsuddannelse.  

-
-

 
Voksne udgør en stadigt større andel af eleverne på erhvervsuddannelserne. Siden slutningen af 
1990’erne er gennemsnitsalderen blandt elever på erhvervsuddannelserne steget markant (DST, 
2019), og mere end hver femte elev på grundforløbet er i dag 25 år eller derover. På hovedområdet 
Omsorg, sundhed og pædagogik er det endda hver tredje elev, der er 25 år og derover.3 Erhvervs
uddannelser bliver med andre ord i stigende grad til voksenuddannelser. 

-

 
Erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, blev gennemført med en målsæt
ning om, at flere skulle gennemføre en erhvervsuddannelse, og at kvaliteten af erhvervsuddannel
serne skulle øges. Reformen indførte Erhvervsuddannelse for voksne (euv) for at etablere mere at
traktive, overskuelige og målrettede veje fra ufaglært til faglært og for at få flere voksne til at gen
nemføre en erhvervsuddannelse.4 Med reformen fulgte samtidig en række regelændringer, bl.a. 
nye, skærpede adgangskrav til grundforløbet, herunder krav om at have bestået dansk og mate
matik i grundskolen samt krav om gymnasial baggrund på nogle erhvervsuddannelser. Derudover 
blev der indført skærpede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb samt skærpede faglige 
krav på selve hovedforløbet. 

-
-
-

-

-

 
 

Formål 

I dette notat undersøger Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), hvilken betydning erhvervsuddannel
sesreformen har haft for voksnes tilgang til og gennemførelse af grundforløbet på erhvervsuddan
nelserne. Notat ligger i forlængelse af EVA’s følgeevaluering af euv (EVA, 2017) og belyser udviklin
gen i forhold til: 

-
-
-

 
• Antallet af voksne, der påbegynder et grundforløb før og efter reformen 

• Andelen og antallet af voksne, der gennemfører et grundforløb før og efter reformen 

 

3  Andelen af voksne elever (25 år og derover) er i 2018 20 % på Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport, 21 
% på Kontor, handel og forretningsservice og 33 % på Omsorg, sundhed og pædagogik (baseret på egne beregninger på baggrund af 
data fra Undervisningsministeriets databank). 

4 Regeringen m.fl. (2014). Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser.   
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• Elevprofilen blandt voksne på grundforløbet før og efter reformen 

 

Metode og datagrundlag 

Analyserne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik for alle voksne på 25 år og derover, 
der er påbegyndt grundforløbet på en erhvervsuddannelse i de seneste tre skoleår5 før erhvervsud
dannelsesreformen (2012/13-2014/15) og de første tre skoleår efter (2015/16-2017/18). En del af 
personerne er påbegyndt mere end et grundforløb i de seks undersøgte skoleår. I de tilfælde tager 
vi i analyserne udgangspunkt i det først påbegyndte grundforløb i hvert af de seks undersøgte sko
leår. 

-

-
 

 
I de analyser, der har til formål at identificere udviklingstendenser før og efter reformen, er der ta
get udgangspunkt i data for hhv. tre år før og efter reformen. Det sker for i højere grad at kunne ind
fange udsvingene mellem de enkelte skoleår før og efter reformen. Desuden tilvejebringer det 
bedre mulighed for at identificere den betydning, reformen potentielt har haft for tilgang og gen
nemførelse. Det er i denne henseende vigtigt at være opmærksom på, at der ikke nødvendigvis er 
et en-til-en forhold mellem reformen og de forskellige udviklingstendenser i forhold til tilgang og 
gennemførelse. Andre forhold som fx praksis på erhvervsskolerne samt økonomiske konjunkturer, 
arbejdsmarkedsforhold, demografiske udviklingstendenser mm. kan også influere udviklingen i 
forhold til tilgang og gennemførelse. 

-
-

-

 
 

Projektets organisering 

Notatet er udarbejdet af konsulent Yakup Bas (projektleder), chefkonsulent Michael Andersen, 
chefkonsulent Sissel Kondrup og juniorkonsulent Frederik Skovlund Kilpinen.  

 

5  Et skoleår er defineret som perioden fra 1. august til 31. juli i det efterfølgende år. 
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3 Voksnes tilgang til grundforløb på 
erhvervsuddannelserne – før og efter 
reformen 

3.1 Udvikling i voksne elevers tilgang til grundforløbet på 
erhvervsuddannelserne  

Dette kapitel ser nærmere på udviklingen i voksne elevers tilgang til grundforløbet på erhvervsud
dannelser i årene før og efter reformen. Derudover vurderes det, hvilken betydning erhvervsuddan
nelsesreformen har haft for denne udvikling.  

-
-

 
Figur 3.1 viser voksne elevers tilgang til grundforløbet på erhvervsuddannelserne i skoleårene 
2012/13-2017/18. Figuren viser, at der med reformen er sket en stor stigning i tilgangen af voksne 
på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik, mens der er sket et stort fald i tilgangen på ho
vedområderne Kontor, handel og forretningsservice og Fødevarer, jordbrug og oplevelser samt et 
mindre fald på Teknologi, byggeri og transport. 

-

 
Ser man på den samlede tilgang af voksne elever til erhvervsuddannelsernes grundforløb, har der 
været en stigning frem til skoleåret 2016/17, hvorefter der har været et fald for 2017/18-årgangen. 
En del af denne udvikling er forårsaget af den øgede tilgang til grundforløbet på Omsorg, sundhed 
og pædagogik, hvor der både i årene op til reformen og særligt efter reformen er sket en stor stig
ning i antallet af voksne elever. Ser man derimod bort fra hovedområdet Omsorg, sundhed og pæ
dagogik, er der sket et betydeligt fald på 13 % i antallet af voksne elever efter reformen. 

-
-
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FIGUR 3.1 

Tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb, 2012/13-2017/18 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: OSP henviser til hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. 
 

3.1.1 Stigning i tilgangen på Omsorg, sundhed og pædagogik 
På hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik er der sket en stor stigning i tilgangen af 
voksne elever. Antallet af voksne elever, der påbegynder grundforløbet på hovedområdet Omsorg, 
sundhed og pædagogik, er således mere end fordoblet fra før til efter reformen, når man sammen
ligner antallet af voksne elever tre skoleår før og efter reformen. De nye, skærpede adgangs- og 
overgangskrav, der blev indført med erhvervsuddannelsesreformen, kan være årsag til en del af 

-
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denne udvikling, mens andre dele af udviklingen kan forklares med generelle konjunkturelle og ud
dannelsesdemografiske udviklingstendenser i Danmark.6 Den store stigning i tilgangen til hoved
området Omsorg, sundhed, pædagogik umiddelbart efter reformen kan henføres til skærpede 
overgangskrav til hovedforløbet, som bevirker, at mange, der tidligere startede direkte på sosu-ud
dannelsernes hovedforløb, efter reformen er tvunget at starte på grundforløbet.7 Hertil kommer, at 
der kan være voksne elever, der ikke lever op til de nye, skærpede adgangskrav. 

-
-

-

 
 

3.1.2 Fald på tre hovedområder  
I perioden 2012/13-2017/18 er der sket et fald i antallet af personer, der påbegynder grundforløbet 
på hovedområderne Kontor, handel og forretningsservice (fald på 15 %), Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser (fald på 20 %) og Teknologi, byggeri og transport (fald på 8 %). På hovedområdet Kon
tor, handel og forretningsservice har tilgangen været relativt stabil frem mod reformen, og faldet i 
tilgangen ser først ud til at indtræde umiddelbart efter reformen. Faldet kan særligt forklares med 
de nye, skærpede adgangskrav, og med at der på kontoruddannelserne, som udgør hovedparten 
af tilgangen på hovedområdet, er blevet indført et krav om gymnasial baggrund. 

-

 
På hovedområderne Fødevarer, jordbrug og oplevelser og Teknologi, byggeri og transport er der 
sket et fald i tilgangen frem mod reformen, som ser ud til at blive forstærket en smule umiddelbart 
efter reformen. 

 

6  Andelen af personer uden en ungdomsuddannelse er lavere i de yngre årgange sammenlignet med tidligere. Dette skal sammenhol
des med, at det stadig er mere end halvdelen af de voksne, der påbegynder en erhvervsuddannelse, har grundskole som højest fuld
førte uddannelse. Ift. konjunkturelle forhold kan der fx være mindre tilbøjelighed til at søge uddannelse i perioder med en lav grad af 
arbejdsløshed. 

-
-

 
7  Før erhvervsuddannelsesreformen var grundforløbet på sosu-uddannelserne (social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske 

assistentuddannelse) ikke obligatorisk for elever med mere end et års uddannelse eller arbejdserfaring efter grundskolen. Denne 
særordning blev ændret efter reformen med henblik på at ensrette grundforløbsstrukturen og øge det faglige niveau hos elever, der 
påbegynder hovedforløbet (Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, 2014: 17). Undtaget herfra er dog euv 1-elever, 
der på baggrund af en realkompetencevurdering kan få lov til at starte direkte på hovedforløbet. 
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4 Gennemførelsesprocent før og efter 
reformen 

Dette kapitel ser nærmere på gennemførelsesprocenten blandt voksne på erhvervsuddannelser
nes grundforløb.  

-

 

4.1 Stigning i andelen af voksne, der gennemfører 
grundforløbet 

Figur 4.1 viser, at den samlede gennemførelsesprocent for erhvervsuddannelsernes grundforløb er 
steget fra omkring 60 % før reformen til omkring 70 % efter reformen. Figuren viser dog også, at der 
er forskelle i gennemførelsesprocenten på tværs af de fire hovedområder, og at udviklingen ligele
des varierer. 

-

 
Gennemførelsesprocenten er opgjort på baggrund af andelen af voksne elever, der har gennemført 
grundforløbet hhv. 12 måneder (for skoleårene før reformen) og 9 måneder (for skoleårene efter 
reformen) efter start på grundforløbet. Denne forskel skyldes, at længden af grundforløbet for 
voksne er blevet afkortet efter reformen. Før reformen skulle voksne elever gennemføre både 
grundforløb 1 og grundforløb 2, mens de efter reformen kan starte direkte på grundforløb 2. 
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FIGUR 4.1 

Udviklingen i andelen af voksne, der gennemfører grundforløbet 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: I skoleåret 2017/18 er kun medtaget personer, der er påbegyndt grundforløbet i perioden august 2017-februar 
2018. De personer, der er påbegyndt i perioden marts-juli 2018, er sorteret fra, da opgørelsen over gennemførelse af 
grundforløbet efter reformen er opgjort ni måneder efter start. Der er foretaget en række robusthedsanalyser, der sik
rer, at frasortering ikke påvirker resultaterne: i) Elevprofilen hos de personer, der er påbegyndt i perioden marts-juli 
2018, adskiller sig ikke fra de personer, der er påbegyndt i perioden august 2017-februar 2018; ii) Frasortering af perso
ner, der påbegynder i månederne marts-juli i de andre skoleår, ændrer heller ikke på konklusionerne. 

-

-

 

Den mest markante udvikling i gennemførelsesprocenten findes på hovedområderne Omsorg, 
sundhed og pædagogik og Kontor, handel og forretningsservice. På begge hovedområder er gen
nemførelsesprocenten steget med mere end 10 procentpoint i kølvandet på reformen. På hoved
området Fødevarer, jordbrug og oplevelser er der sket en stigning fra omkring 60 % i de tre skoleår 
før reformen til omkring 66 % i de tre første skoleår efter reformen.  Der er ligeledes sket en større 
stigning på hovedområdet Teknologi, byggeri og transport – denne stigning indtræder dog først for 
alvor i det andet skoleår efter reformen. 

-
-

 
 
Udviklingen på alle fire hovedområder indikerer en umiddelbar sammenhæng mellem reformen 
og stigningen i gennemførelsesprocenten. Den mest nærliggende forklaring er, at der med de æn
drede adgangs- og overgangskrav er sket en ændring i elevprofilen blandt voksne elever på er
hvervsuddannelsernes grundforløb. Andelen af elever med stærkere forudsætninger for at gen
nemføre er således steget. Dette ser vi nærmere på i kapitel 4, hvor vi undersøger udviklingen i 
elevprofilen blandt voksne, der påbegynder et grundforløb på en erhvervsuddannelse før og efter 
reformen. 

-
-
-
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4.2 Flere voksne gennemfører grundforløbet trods stort fald i 
tilgangen 

Figur 4.2 viser antallet af voksne, der gennemfører grundforløbet i perioden 2012/13-2017/18. An
tallet af voksne, der gennemfører grundforløbet, er således steget efter reformen på alle hovedom
råder undtagen Fødevarer, jordbrug og oplevelser, hvor der er sket et mindre fald. Udviklingen i an
tallet af voksne, der gennemfører grundforløbet, skal ses i lyset af, at der på tre ud af fire hovedom
råder er sket et fald i antallet af personer, der påbegynder grundforløbet. Den stigende andel, der 
gennemfører grundforløbet, ser altså ud til at kompensere for det faldende optag. 

-
-
-

-

 

FIGUR 4.2 

Udviklingen i antallet af voksne, der gennemfører grundforløbet 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: I skoleåret 2017/18 er kun medtaget personer, der er påbegyndt grundforløbet i perioden august 2017-februar 
2018. De personer, der er påbegyndt i perioden marts-juli 2018, er sorteret fra, da opgørelsen over gennemførelse af 
grundforløbet efter reformen er opgjort ni måneder efter start. Antallet af personer, der gennemfører grundforløbet i 
skoleåret 2017/18, er således baseret på dem, der gennemfører grundforløbet i perioden august 2017-februar 2018 
samt det forventede antal gennemførte af dem, der er påbegyndt grundforløbet i perioden marts-juli 2018. Det forven
tede antal er beregnet ud fra gennemførelsesprocenten for de øvrige personer, der er påbegyndt grundforløbet i skole
året 2017/18. * OSP henviser til hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. 

-
-
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Den største stigning har fundet sted på Omsorg, sundhed og pædagogik, hvor antallet af voksne, 
der gennemfører grundforløbet, er steget med hele 179 %, når man sammenligner de tre år før 
med tre år efter reformen. Den store stigning kan både tilskrives stigningen i tilgangen, men også 
stigningen i andelen, der gennemfører.  
 
På hovedområderne Kontor, handel og forretningsservice og Teknologi, byggeri og transport er der 
sket en mindre stigning i antallet af personer, der gennemfører grundforløbet. På begge områder er 
antallet steget med 4 % til trods for, at tilgangen på disse hovedområder er faldet med hhv. 15 % 
og 8 % efter reformen. Denne udvikling kan forklares med den stigende gennemførelsesprocent på 
de to hovedområder. Den stigende gennemførelsesprocent har dog ikke kunnet kompensere helt 
for den faldende tilgang på hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser, hvor der er sket et 
fald på 11 % i antallet af voksne, der gennemfører grundforløbet efter reformen. Til sammenligning 
er der sket et fald på 20 % i tilgangen til hovedområdet. 
 
Samlet set er der sket en stigning på 24 % i antallet af voksne, der gennemfører grundforløbet, når 
man sammenligner de tre skoleår før reformen med de tre skoleår efter. Frasorterer man hoved
området Omsorg, sundhed og pædagogik, er der imidlertid kun tale om en stigning på 1 %. 

-
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5 Ændret elevprofil efter reformen 

I dette kapitel undersøger vi udviklingen i elevprofilen blandt de voksne, der har påbegyndt et 
grundforløb på en erhvervsuddannelse hhv. før og efter erhvervsuddannelsesreformen, og analyse
rer bl.a., hvilken betydning reformen har haft for udviklingen.  

-

 
Analyserne fokuserer på udviklingen i baggrundskarakteristika hos elevgruppen, herunder tidligere 
gennemførte uddannelser og etnicitet.8 Overordnet set peger analyserne på, at der, siden reformen 
blev indført, er sket et stort fald i antallet af voksne elever uden tidligere gennemførte ungdomsud
dannelser, mens fordelingen i forhold til etnicitet er forholdsvis uændret. 

-

 

5.1 Færre voksne elever uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser  

Figur 5.1 viser, at erhvervsuddannelsesreformen har medført et stort fald i antallet af voksne elever 
uden tidligere gennemførte ungdomsuddannelser. Samtidig er der sket en stor stigning i antallet af 
voksne elever med tidligere gennemførte ungdomsuddannelser. Antallet af voksne elever uden en 
tidligere gennemført ungdomsuddannelse er således faldet fra ca. 7.400 om året i skoleårene før 
reformen til ca. 6.700 om året efter reformen, svarende til et fald på 10 %. Antallet af voksne elever 
med en tidligere gennemført gymnasial uddannelse eller erhvervsuddannelse er derimod steget fra 
ca. 4.900 om året før reformen til ca. 6.300 om året efter reformen, svarende til en stigning på 29 %.  
 

 

8  Det har ikke været muligt at gennemføre analyser i forhold til grundskolekarakterer, da disse kun er tilgængelige i DST’s registre fra 
skoleåret 2001/2002. Denne begrænsning betyder fx, at der i skoleåret 2012/2013 kun ville være data om grundskolekarakterer for de 
25-26-årige. 
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FIGUR 5.1 

Udviklingen i antallet af personer med og uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser på grundforløbet 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Nogle af de personer, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, har gennemført flere ungdomsud
dannelser. Analyserne i denne figur tager afsæt i den senest gennemførte ungdomsuddannelse. 

-

 

En betydelig del af stigningen i antallet af personer med tidligere gennemførte ungdomsuddannel
ser kan tilskrives udviklingen på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Her betyder de 
ændrede overgangskrav til hovedforløbet, at mange af dem, der før reformen startede direkte på 
hovedforløbet (fx som sosu-assistent), efter reformen først må gennemføre grundforløbet. Noget af 
udviklingen kan desuden tilskrives generelle konjunkturelle og uddannelsesdemografiske udvik
lingstendenser. 

-

-
 

 
Den overordnede udvikling dækker således over meget forskellige udviklingstendenser på de fire 
hovedområder.  
 

Omsorg, sundhed og pædagogik 
Det fremgår af figur 5.2, at der med reformen er sket en generel stigning i antallet af voksne på ho
vedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Stigningen har dog været mest markant blandt 
voksne med en tidligere gennemført erhvervsuddannelse. Denne gruppe er mere end femdoblet 
efter reformen. Udviklingen kan henføres til de skærpede overgangskrav til hovedforløbet, som har 
betydet, at mange, der tidligere startede direkte på sosu-uddannelsernes hovedforløb, efter refor
men er tvunget til at starte på grundforløbet. Antallet af personer, der ikke tidligere har gennemført 
en ungdomsuddannelse, var stigende allerede inden reformen, mens der for antallet af personer 
med en gymnasial baggrund og særligt en erhvervsuddannelsesbaggrund først er sket en markant 
stigning i årene efter reformen. I skoleåret 2017/18 er der dog sket et stort fald i antallet af personer 
med erhvervsuddannelsesbaggrund såvel som personer uden tidligere gennemført ungdomsud
dannelse. 

-

-

-
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FIGUR 5.2 

Udviklingen i antallet af personer med og uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser på Omsorg, sundhed og pædagogik 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Nogle af de personer, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, har gennemført flere ungdomsud
dannelser. Analyserne i denne figur tager afsæt i den senest gennemførte ungdomsuddannelse. 

-

 

Kontor, handel og forretningsservice 
Figur 5.3 viser, at der på Kontor, handel og forretningsservice er sket et stort fald i antallet af voksne 
med erhvervsuddannelsesbaggrund og særligt antallet af voksne uden tidligere gennemførte ung
domsuddannelser, som er reduceret med omkring en tredjedel efter reformen. Antallet af voksne 
elever med gymnasial baggrund er derimod steget i hele perioden og særligt i de to første skoleår 
efter reformen. Udviklingen på hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice kan tilskrives 
de nye, skærpede adgangskrav, herunder karakterkrav i fagene dansk og matematik, samt at der 
på kontoruddannelserne, som udgør hovedparten af tilgangen på hovedområdet Kontor, handel 
og forretningsservice, er blevet indført et krav om gymnasial baggrund. 

-
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FIGUR 5.3 

Udviklingen i antallet af personer med og uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser på Kontor, handel og forretningsservice  
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Nogle af de personer, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, har gennemført flere ungdomsud
dannelser. Analyserne i denne figur tager afsæt i den senest gennemførte ungdomsuddannelse. 

-

 

Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
Efter reformen er der sket et stort fald i antallet af voksne elever uden en ungdomsuddannelse på 
hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser. Det fremgår af figur 5.4, der desuden peger på, 
at det store fald i antallet af voksne elever, der ikke tidligere har gennemført en ungdomsuddan
nelse, kan forklare størstedelen af det samlede fald på hovedområdet efter reformen, som blev be
skrevet i kapitel 3. 

-
-
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FIGUR 5.4 

Udviklingen i antallet af personer med og uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser på Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Nogle af de personer, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, har gennemført flere ungdomsud
dannelser. Analyserne i denne figur tager afsæt i den senest gennemførte ungdomsuddannelse. 

-

 

Teknologi, byggeri og transport 
Figur 5.5 viser, at der i kølvandet på reformen er sket et stort fald i antallet af personer uden tidli
gere gennemførte ungdomsuddannelser på hovedområdet Teknologi, byggeri og transport. På 
den anden side er der i perioden sket en mindre stigning i antallet af voksne med gymnasial bag
grund eller erhvervsuddannelsesbaggrund. 

-

-
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FIGUR 5.5 

Udviklingen i antallet af personer med og uden tidligere gennemførte 
ungdomsuddannelser på Teknologi, byggeri og transport 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Note: Nogle af de personer, der tidligere har gennemført en ungdomsuddannelse, har gennemført flere ungdomsud
dannelser. Analyserne i denne figur tager afsæt i den senest gennemførte ungdomsuddannelse. 

-

 

5.2 Uændret fordeling i forhold til etnisk baggrund 

I det første skoleår efter reformen faldt antallet af elever med anden etnisk baggrund, mens der 
skete en stor stigning i antallet af elever med dansk baggrund. Figur 5.6 viser imidlertid, at antallet 
af elever med anden etnisk baggrund sidenhen er steget til samme niveau som før reformen, mens 
antallet af elever med dansk baggrund er faldet til samme niveau som før reformen. Over hele peri
oden er der således ikke sket en stor forskydning i tilgangen til grundforløbet mht. etnisk baggrund. 
Den overordnede udvikling dækker dog over meget forskellige udviklingstendenser på de fire ho
vedområder. 

-

-
  



Voksne på erhvervsuddannelsernes grundforløb 
Ændret elevprofil efter reformen 
 
 

Danmarks Evalueringsinstitut 26 
 

FIGUR 5.6 

Udviklingen i tilgangen til grundforløbet, fordelt efter etnisk baggrund 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
 

Omsorg, sundhed og pædagogik 
I kølvandet på reformen er der sket en betydelig stigning i antallet af elever med dansk baggrund, 
der påbegynder grundforløbet på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik. Det fremgår af 
figur 5.7, der også viser, at antallet af elever med anden etnisk baggrund derimod faldt markant i 
det første skoleår efter reformen for efterfølgende at stige til niveauet fra året før reformen. Over 
hele perioden er der dog tale om en samlet stigning i antallet af elever med anden etnisk bag
grund. Udviklingen på området kan tilskrives de ændrede adgangskrav til grundforløbet samt de 
ændrede overgangskrav til hovedforløbet, der bevirker, at mange af dem, der tidligere begyndte 
direkte på hovedforløbet, nu skal gennemføre et grundforløb først. 

-
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FIGUR 5.7 

Udviklingen i tilgangen til Omsorg, sundhed og pædagogik, fordelt efter 
etnisk baggrund 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
 

Kontor, handel og forretningsservice 
Figur 5.8 viser, at der efter reformen er sket et stort fald i tilgangen af elever med både dansk og an-
den etnisk baggrund på hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice. Antallet af elever 
med anden etnisk baggrund har dog efterfølgende fulgt en opadgående kurve, mens antallet af 
elever med dansk baggrund har været nogenlunde stabilt, siden reformen blev indført.  
 

FIGUR 5.8 

Udviklingen i tilgangen til Kontor, handel og forretningsservice, fordelt 
efter etnisk baggrund 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
Det fremgår af figur 5.9, at der også på hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser er sket et 
stort fald i antallet af elever med både dansk og anden etnisk baggrund efter reformen. Antallet af 
elever med anden etnisk baggrund har dog efterfølgende nået et niveau svarende til før reformen. 
 

FIGUR 5.9 

Udviklingen i tilgangen til Fødevarer, jordbrug og oplevelser, fordelt efter 
etnisk baggrund 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
 

Teknologi, byggeri og transport 
Efter reformen er der sket et mindre fald i antallet af elever med anden etnisk baggrund, som dog 
efterfølgende er steget til samme niveau som før reformen. Figur 5.10 viser, at der, set over hele pe
rioden, er sket et stort fald i antallet af elever med dansk baggrund, mens det er forholdsvist uæn
dret for elever med anden etnisk baggrund. 

-
-
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FIGUR 5.10 

Udviklingen i tilgangen til Teknologi, byggeri og transport, fordelt efter 
etnisk baggrund 
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Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
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